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ÖZET 
 
Günümüz rekabetçi dünyasında pazarlamacıların yeni avantajlara ihtiyaçları var. 
Bu makale iki öneride bulunuyor. Birincisi, pazarlamacılara sosyal medyayı 
sadece bir pazarlama aracı değil, sürekli olarak yüksek seviyede tüketici içgörüsü 
sağlayan bir yol olarak görmeleri gerektiğini söylüyor. İkincisi, kültürel içgörülere 
dönüştürülecek sosyal medya verilerinin oluşturulması için antropolojiye dayalı, 
sağlam bir yöntem öneriyor.  Bu yöntemin adı netnografi.  
 
Netnografide, çevrimiçi etkileşimler derinlemesine insan anlayışı kazandıran 
kültürel yansımalar olarak görülmektedir. Netnografi, etnografi gibi doğalcı, 
katılımcı, tanımlayıcı, çok metotlu, uyarlanabilir ve bağlam odaklıdır. Tüketici 
içgörülerini bildirmek için kullanılan netnografi, etnografi veya odak grupları 
kadar çok müdahaleci değildir ve anketler, niceliksel modeller ve odak 
gruplarından daha doğalcıdır. İnovasyona yönelik projelerin başlangıç aşaması, 
pazarlama ve marka yönetimi çalışmalarının keşif aşaması için uygun bir 
yöntemdir. 
 
Netnografi birbiriyle örtüşen altı adımdan oluşmaktadır: 
 

1. Araştırma planlaması 
2. Giriş 
3. Veri toplanması 
4. Yorumlama 
5. Etik standartların sağlanması 
6. Araştırma sunumu 

 
Listerine markası için gerçekleştirilmiş olan bilgisayar destekli netnografik 
araştırmanın kısa bir özeti sunulmuştur.  Burada, marka algıları, marka 
konumlandırma ve yeniden konumlandırma, bölümleme çalışmaları, yeni ürün 
geliştirme ve inovasyon, trendlerin belirlenmesi, değerin birlikte üretimi için yeni 
hizmet modelleri, pazarlama açısından sosyal medya kullanımı ve fırsatları gibi 
çeşitli pazarlama aktivitelerini bilgilendirmede içgörülerin nasıl kullanılabileceği 
gösterilmektedir. Pazarlamacılar netnografinin gücünden yararlanarak daha iyi 
ticari kararlar verebilir ve şirkete benzersiz bir rekabetçi avantaj 
kazandırabilirler.  
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PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA DÜNYASI 
 
Yeni sosyal dünyamız çevrimiçi. İnternet penetrasyon oranları dünya genelinde 
artmaya devam ediyor. Günümüzde yaklaşık bir milyar insanın çeşitli sosyal 
medyalara katıldığını söyleyebiliriz. Teknolojinin öncülük ettiği toplumsal 
devrimin ortasındayız. Bu durumun pazarlamacılar, pazarlama araştırmacıları ve 
yöneticiler üzerinde çok büyük etkileri var. Tüketiciler çok geniş bir ürün, 
perakendeci ve marka yelpazesi hakkındaki, her türlü duygularını ve 
enformasyonları birbirleriyle paylaşıyorlar.   
 
Çevrimiçi ortam; 
 

• uygun ve detaylı 
• doğal olarak gerçekleşmiş bir duruma ait 
• kendiliğinden olan 
• müdahaleci olunmadan elde edilmiş ve 
• zamanında, etkin ve verimli bir şekilde elde edilebilir tüketiciden tüketiciye 
iletişimlere, neredeyse sınırsız erişim imkanı sunuyor.  

 
 Bu veri işlenmemiş, orijinal, doğal, kendiliğinden olan, müdahale edilmemiş, 
sade, güçlü, büyük ölçüde uygun ve genellikle olağanüstü derecede yaratıcıdır.  
 
Pazarlamacılar bu değişime pazarlama planları, reklam ve promosyon 
kampanyalarına sosyal medyayı katarak yanıt vermişlerdir. Ancak, tüketici 
içgörüleri açısından baktığımızda pazarlamada hala aynı eski yöntemlerin hakim 
olduğunu görüyoruz. Odak grupları. Anketler. Veri modelleri. Çevrimiçi tüketici 
verisi bolluğuyla birlikte daha zengin anlayışların kazanılmasına yöneliş daha 
yeni başlıyor.  
 
Peki bu bolluğun içinde neler var? Birbiriyle örtüşen çeşitli fırsatlar. İşletme ve 
pazarlama ihtiyaçlarına uygulandığında, netnografinin oluşturduğu derin tüketici 
içgörüleri şu fırsatları sunmaktadır:  
 

• Pazar alanındaki kapsamlı tanımlamalar – bölümleme, ürün gruplama, 
öznitelik setleri 
• Çevrimiçi iletişimin gerçekçi olarak kavranması – kategoriler, trendler, 
semboller, imajlar 
• Tüketici tercihi hakkında sosyal anlayışlar – etkileyenler, benimseyenler, 
ağızdan ağza iletişimin özellikleri 
• Marka anlamına yönelik doğal izlenimler – Tüketici dili ve ifadelerinin 
çözümlenmesi, ilaveten görsel ve görsel-işitsel analizler yapılması 
• Tüketicilerin geliştirdiği inovasyonun keşfedilmesi – öncü kullanıcılar, 
yaratıcı topluluklar ve üretüketici yaratıcılığına dayanarak 

 
Tüketici içgörüsü araştırmalarında hakim olan odak grup ve anket verilerini 
netnografi ile karşılaştırırsak: 
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• Odak grupları detaylı ve uygun veri sunar. Ancak, soru sorularak yanıt elde 
edilen, göze batan ve tamamen yapay olan uygulamalardır. Bu tek seferlik 
grupların dinamikleri yapay ve gariptir.  
• Anketler yapay, soru sorularak yanıt elde edilen ve göze batan 
uygulamalardır. Çoğu zaman anket sorularımızın tüketicilerin dünyasına 
uygun olup olmadığını bilme imkânımız yoktur.  
• Odak grupları ve anketler pahalıya mal olabilir. Örneğin bir araştırma 
kapsamında ülke çapında gerçekleştirilmesi planlanan odak grupların 
toplam maliyeti oldukça yükseğe çıkabilir. 

 
Şu anda, netnografiyi uygulayan az sayıda ileri görüşlü şirket mevcut. Tüketici ve 
pazarlama araştırmalarına odaklanan akademi dünyasında geniş bir kabul 
görmüş olmasına rağmen çevrimiçi etnografi, birçok pazarlamacı, ürün 
yöneticisi, pazarlama araştırmacısı ve ürün inovasyonu ve tüketici içgörü 
uzmanlarına yabancı bir kavramdır.  
 
Bu nedenle bu makaleyi okumalısınız.  
 
Okumalısınız çünkü netnografi tüketici araştırması için yepyeni bir silah, 
pazarlama tezgâhınızda kullanacağınız güçlü bir araç sunuyor. Ya da, Sun 
Tzu’nun “Savaş Sanatı”nı tercih edebilirsiniz… 
 
Netnografi, pazarlamacının yenilikçi fikirler geliştirmesine yardımcı olan gizli bir 
silah. 
 
 
NETNOGRAFİNİN TANIMI 
 
1995 Ağustosunda internette 18,000 web sitesi vardı.  
 
O zamanlarda, kültüre bağlı tüketici inovasyonunun bireylerde ve internetteki fan 
kültürlerinde nasıl ortaya çıktığını araştıran bir doktora öğrencisiydim. 
 
Araştırma kariyerime bu mükemmel yeni araçla (yoksa ‘siber ortam’ sadece 
“geçici bir heves” miydi?) başladığımda, çevrimiçi toplulukların pazarlama 
açısından çok önemli anlamlar ifade ettiğine ikna olmuştum. İnternetin 
tüketicilerin birbirine bağlanmasına olanak tanımasının pazarlamayı sonsuza 
kadar değiştireceğine inandım.  
 
1995 yılında, birkaç bin web sitesi ve birçok aktif Usenet grubu çerçevesinde, yeni 
bir internete dayalı pazarlama araştırması yöntemi olan netnografiyi geliştirmeye 
başladım. 
 
Netnografi iki farklı alanın alışılmadık bir karışımını ifade ediyor: Ben pazarlama 
konusunda eğitimli bir antropologum.  Antropoloji ve antropolojinin kendini 
ispat etmiş araştırma yöntemi etnografiyi, pazarlar ve tüketicilerle ilgili geniş 
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çeşitlilikteki sorulara uyguluyorum. Bu söylediklerimi sadeleştirecek olursak, 
etnografinin şu temeller üzerine kurulu olduğunu söyleyebiliriz: 
 

1. Doğal: Var olan, yaşayan ve nefes alan bir kültür arayıp bulur ve yaklaşır.  
2. Katılımcı: Kişisel katılım ve “objektif” gözlemi destekleyen aktif bir 
duruşla kültürel anlayışı araştırır.  
3. Tanımlayıcı: “Zengin tanımlamalar,” yoğun, çağrıştırıcı, o kültürün 
üyelerinin nesnel ve duygusal gerçekliklerini yansıtan yaşayan bir dil arar. 
4. Çok yöntemli: Fark gözetmeksizin görüşme, göstergebilim, projektif 
teknik, fotoğraf ve video gibi farklı yöntemleri kullanarak kültürün yaşanmış 
gerçekliğini betimler. 
5. Uyarlanabilir: Etnografiler dünyadaki başlıca tüm kültürler üzerinde 
uygulanmaktadır. Sigourney Weaver’in “Gorillas in the Mist” ve “Avatar”da 
gösterdiği gibi etnografi insan olmayan varlıklar üzerinde bile uygulanabilir.  

 
Netnografi, internet veya teknolojik ağ etnografisidir. Netnografi, teknoloji aracılı 
çağdaş sosyal dünyamızın karmaşıklığına uyarlanmış etnografidir.  
 
Netnografi, Bronislaw Malinowski ve Franz Boas’ın yüz yıllık yöntemiyle, 
gençlerin sosyal hayatının büyük bir kısmını okul bahçesinde değil Facebook’da 
geçirdiği, yeni annelerin birçok bilgiyi ailesinden veya arkadaşlarında değil 
internet forumlarından öğrendiği, artık birçok çalışma ortamında bloglar ve 
Twitter’ın en önemli endüstriyel haber ve fikirler kaynağı olduğu gerçeği arasında 
köprü kuran bir etnografidir.  
 
Birçoğumuz birbiriyle ilişkili çevrimiçi ve çevrimdışı sosyal davranışlardan oluşan 
bir yaşam sürüyoruz. Bu nedenle kültür çalışmalarının anlamlı olabilmesi için 
tüm bu iletişim biçimlerini kapsaması gerekir. Netnografi, etnografiyi bu 
çevrimiçi ve çevrimdışı sosyalliğin karmaşık birleşimine uyarlayarak, günümüz 
teknoloji aracılı kültürü içindeki yaşamların araştırılmasına olanak sağlıyor.  
 
 
NETNOGRAFİNİN FARKI NE? 
 
Tüketicilerin çevrimiçi sosyal dünyadaki etkileşimlerini araştırmanın birçok 
farklı yolu vardır. Bunların başlıca olanları sıralarsak:  
 

• İnsanlara anket uygulayabilir ve onlara davranışları hakkında sorular 
sorabiliriz 
• Çevrimiçi davranışları ve tıklama akışlarını izleyip, takip edebiliriz 
• Çevrimiçi odak grupları, paneller düzenleyebilir ve yapay topluluklar 
oluşturabiliriz 
• Veri kodlaması, kataloglaması ve sınıflandırması yapabiliriz. 

 
Netnografiyi, odak grupları, anketler, CRM veri modelleri, tıklama akışı takibi ve 
hatta yapay topluluklardan ayıran temel nokta şudur: 
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Netnografi kültürel içgörülere odaklanır.  
 
Netnografi farklıdır çünkü çevrimiçi iletişimleri sadece “içerik” olarak değil, 
sosyal bir etkileşim, içinde anlamlar saklı ifadeler bütünü ve kültürel bir insan 
yapıtı olarak ele alır.  
 
Netnografi bağlama çok önem verir. 
 
Netnografi, sadece sosyal etkileşimlerde geçen kelimelere değil, forumun öğeleri, 
iletişimcinin özellikleri, dil, geçmiş, anlam ve etkileşim biçimine de bakar. 
Fontları, boşlukları, sembolleri, metinleri, fotoğrafları ve videoları inceler.  
 
Ve atası etnografi gibi:  
 

1. Doğal: Çevrimiçi görünümleri üzerinden sosyal ifadeleri takip eder. 
2. Katılımcı: Araştırmacıyı derinlemesine bir anlayış kazanmaya sevk eder. 
3. Tanımlayıcı: Çağdaş tüketicilerin yaşamlarını tüm gizli kültürel 
anlamları, renkli grafikleri, çizimleri, sembolleri, sesleri, fotoğrafları ve 
videolarıyla birlikte ifade etmeye çalışır.  
4. Çok yöntemli:  Görüşmeler, videografi gibi tüm çevrimiçi ve çevrimdışı 
farklı yöntemleri birleştirir. Tüm yöntemler gibi netnografi de, diğer içgörü 
kaynaklarıyla üçgenleme yapılarak kullanıldığında daha iyi çalışır. Örneğin, 
bulguların güvenirliğini doğrulamak için netnografi, anket uygulamalarıyla 
tamamlanabilir. 
5. Uyarlanabilir: Haber grupları, bloglar, wikiler, sanal dünyalar, sosyal ağ 
siteleri, podcasting, çevrimiçi/çevrimdışı topluluklar ve hatta gelecekte 
ortaya çıkabilecek farklı oluşumlara kadar tüm ortamlarda zahmetsizce 
uygulanabilir.  

 
 
Bunlardan daha fazlası, netnografi araştırma sürecinin farklı aşamalarıyla ilgili 
çeşitli özel, yol gösterici ilkeler önermektedir:  
 

• Araştırma ve alan çalışması nasıl planlanır. Düzenli bir netnografın 
araştırmasını yönetmesi için bir araştırma sorusuna veya bir dizi sorulara 
ihtiyacı olacaktır.  
• Netnografik giriş nasıl yapılır. Kültür veya toplulukların bir araya gelip, 
ifadelerde bulundukları farklı çevrimiçi ortamlara uzanılması, bulunması, 
girilmesi ve araştırılması için odaklanmış araştırma sorusu nasıl kullanılır.  
• Kültür ve topluluk hakkında veri nasıl, ne zaman ve nerede toplanır. 
• Veri üzerinde tutarlı, etkileşimli olarak ayarlanmış, içgörüsel analiz ve 
yorumlamalar nasıl yapılır. 
• Sıkı etik araştırma standartları ve prosedürleri nasıl uygulanır.  
• Araştırma çıktıları nasıl değerlendirilir ve sunulur.  

 
Netnografi özet olarak birbiriyle örtüşen altı adımdan oluşmaktadır: Araştırma 
planlaması, giriş, veri toplanması, yorumlama, etik standartların sağlanması, 
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araştırma sunumu. Bu adımların her birisi, üzerinde daha detaylı tartışmalar 
yapılmasını hak etmektedir.  
 
Çevrimiçi veri toplanması çok zorlu ve ilginç bir süreç olabildiği için, şimdi bu 
konuyla ilgili özet bir incelemeyle devam edebiliriz. 
 
 
ÇEVRİMİÇİ VERİ TOPLANMASI VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ NETNOGRAFİ 
 
Netnografın veri toplamada karşılaşacağı iki temel zorluk: (1) uygun verinin nasıl 
bulunacağı ve (2) derinlemesine bir kültürel anlayış için ihtiyaç duyulan 
etnografik gereksinim ve büyük miktarlardaki veri arasındaki dengenin nasıl 
kurulacağıdır.   
 
Bir konu araştırmak için arama motorunu kullanan herkes internet verisine 
ulaşmanın kolay ve ucuz olduğunu bilir. Google arama motoruna “Listerine” 
yazdığınızda karşınıza ortalama 907,000 sonuç çıkar.  
 
Sonuçlarda çıkan web sitelerinin ve markayla ilgili forumlardaki yazıların bir 
kısmını karşıdan yükleyip, bu verileri değerlendirip özetlemek ve sonra çevrimiçi 
antropolog tavrı takınmak nispeten daha kolaydır. Hâlbuki eksik olan bazı şeyler 
var.  
 
Ortalama 907,000 sonuç veren “Listerine” markası veya araştırmak istediğimiz 
herhangi başka bir popüler marka, ürün veya pazar kategorisinin arama motoru 
sonuçlarıyla ilgili en az iki temel problemle karşılaşılması muhtemeldir. Birincisi, 
hep bir ağızdan birçok farklı iletişimin gerçekleşmesi ve bunların arasından 
araştırmaya uygun iletişimleri bulmanın zorluğudur. Reklam, resmi iletişim, 
spam, promosyonlar, sosyal ortamda bir arada var olan tekrarlanan gönderiler, 
tüketiciden tüketiciye etkileşimler netnografide kullanılır. Google bize sadece ilk 
1,000 sonucu verir. Bu bin sonuç bile bizim için büyük bir bolluk ifade 
etmektedir. Her zaman daha çok, daha iyi anlamına gelmez. Araştırma 
motorunun sınırlandırmalarını aşarak daha çok sonuca ulaşsak bile, bunları 
manuel olarak karşıdan yükleme ve on binlerce etkileşimi okuma fikri, zaman 
sınırlılığı açısından araştırmacının gözünü korkutmaktadır.  
 
Netnografi, araştırmacının çevrimiçi sosyal ortamda gerçekleşen ilgili ve uygun 
kültürel aktiviteleri araştırmasını gerektirmektedir. Bu sosyal ortamlar hem 
hacmen hem de çeşitlilik açısından müthiş bir hızla büyümektedir.  Bu iki 
durumdan dolayı, netnografiyi tamamlayan kaliteli bir yazılıma sahip olmanın 
çok önemli olduğunu düşünüyorum.  
 
Hatta netnografinin bu kullanışlı biçimi için bir isim bile buldum: Bilgisayar 
destekli netnografi. Bilgisayar destekli netnografi, netnografik araştırma 
sürecinde araştırmacıyı destekleyecek yazılım araçlarının dikkatli bir şekilde 
kullanımıyla ilgilidir. Akıllıca uygulanmış, yüksek kaliteli yazılımlar netnografı şu 
işlerde destekleyebilir:  
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1. Kaynak toplama:  Netnografın markalar, kategoriler, ürün kullanım 
durumları ve pazarlar hakkında uygun ve etkileşim odaklı ifadelere ulaşmak 
için çevrimiçi ortamı taramasını sağlar.  
2. İzleme: Veriye bir miktar bağlam sağlar, böylece uygunluk ve kültürel 
içgörü değerlendirilebilir. Ayrıca kaynak bilgisi (tercihen hiper linkli) de 
sağlar, böylece veri yararlı bir şekilde kaynağına doğru izlenebilir.  
3. İşaretleme: Araştırmacının veri seti üzerine kendi notlarını ve 
gözlemlerini yazıp, kaydetmesine olanak sağlar.  
4. Derleme: Veri setlerinin arşivlenmesi ve toplanmasını kolaylaştırarak, 
verilerin kültürel şartlarıyla ilgili inceliklerini kaybetmeden düzenlenmesini 
sağlar. 
5. Azaltma: Büyük miktardaki verilerin, anlaşılır içgörülere dönüştürülmesi 
için azaltılması gerekir. Güçlü yazılım araçları esnek, ustaca yapılmış ve 
uyarlanabilirdir.  
6. Görselleştirme: Analizlerde veri görsel şekilde sunulduğunda 
beklenilmedik içgörüler ortaya çıkarılabilir.  
7. Yayılma: Kolay ve kullanıcı dostu ara yüzleriyle, yazılım araçları 
araştırmacının dinamik, doğal olarak gerçekleşen ve sürekli gelişen 
çevrimiçi etkileşimlerden düzenli olarak haberdar olmasını sağlar. Gerçek 
zamanlı tüketici içgörüleri daha iyi stratejik kararlar alınmasına yardımcı 
olur.  

 
Bu makalede önerildiği gibi, yazılım araçları netnografik araştırma sürecinin en 
çok seçme, veri toplama ve veri analizi aşamalarında yardımcı olur.  
 
 
NETNOGRAFİNİN GÜCÜ: SOSYAL MEDYAYI KEŞFETMEK 
 
Katılımcı gözlem ve keskin açıklamalar netrografilerimin kalbini oluşturuyor. 
Bunu gerçekleştirmek için birçok farklı araç kullanıyorum. Google, Google 
Groups, Google Trends, Google Social Search gibi arama motorlarına 
başvuruyorum. Twitter ve Technorati de kullanıyorum. Atlas.ti ve NVivo gibi 
niteliksel veri analizi yazılımları kullanıyorum. Otomatik anlambilimsel 
tanımlama, uygun anlambilimsel yapıların düzenlenmesi, çevrimiçi sohbet 
sitelerinin yerlerinin belirlenmesi ve tüketicilerin ne söyledikleri hakkında bütün 
bir anlayış kazanmak için NetBase’in ConsumerBase aracını kullanmaya 
başladım.  Flickr, YouTube ve DeviantArt gibi web sitelerinde metinsel olmayan 
incelemeler yaparak kültürel içgörülerimi geliştirmeye devam ediyorum.  
 
Şimdi çok kısa ve basit bir örneği ele alalım. Bütünleşik, bilgisayar destekli bir 
netnografinin, marka yöneticisini marka anlamları ve tüketici inovasyonu 
hakkında nasıl aydınlatabileceğini bir düşünün.  
 
Seçtiğim örnek Johnson and Johnson’un Listerine markası ile ilgili. Çevrimdışı 
olarak Listerine’nin kullanımı ve içgözlemler, çevrimiçi olarak okuma, izleme ve 
toplamaya odaklandım. Google, Technorati ve Twitter Search gibi arama 
motorlarını ve Facebook, YouTube, Flickr ve DeviantArt’dan elde ettiğim görsel 
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ve görsel-işitsel verileri kullandım. Bu bulguların tespit edilmesi, düzenlenmesi, 
sınıflandırılması ve bulgular arasındaki anlambilimsel ilişkilerin teşhis edilmesi 
için Netbase’nin ConsumerBase aracını kullandım.  
 
Çevrimiçi sosyal davranışları gözlemlemek için güçlü bir objektife sahip olan 
NetBase teknolojisi, Listerine’den bahseden ve onu tartışan çok sayıda diş sağlığı 
blogu, sağlık ve tedavi tavsiye forumu, mikro blog ve sosyal medya topluluğunu 
ortaya çıkardı.  
 
Netnografide, Listerine markasının popüler kültür içindeki sosyal sohbetlerde 
oldukça benimsenmiş olduğunu fark ettim. Ünlü sosyete dedikodusu sitesi 
perezhilton.com’da rastladığım küçümseyici şu ifade de bile markanın ismi 
geçiyor: “Jon Gosselin’in gerçekten meteliksiz kalırsa, sürekli çıplak pozlar 
vereceğine inanıyoruz, fakat sonrasında beynimizi Listerine ile yıkamanın bir 
yolunu bulmak zorunda kalabiliriz”. Birçok web sitesinde John Mayer’in aşk 
hayatından bahsedilirken de Listerine ile ilgili ifadelerin geçtiğini gördüm. Tüm 
bu ifadelerde Listerine’nin yarattığı çağrışım temizleyici, güçlü ve gerekli bir ilaç 
olması yanında kimyasal işkence etkisi yapan nahoş bir tada sahip olmasıdır.  
 
Bu netnografi “Listerine ile ilgilenen tüketicilerin bir araya geldiği çevrimiçi 
topluluklar ve diğer sosyal ortamlar hangileridir?” sorusuyla başladı. Sonrasında 
“Kültür üyeleri Listerine ile hangi marka anlamlarını ilişkilendiriyor?” ve 
“Listerine’nin bazı yeni kullanım biçimleri nelerdir?” gibi daha spesifik sorular 
soruldu.  
 
“Lost in Laundry”, “The Dailty Bitch” ve “The Happy Slob’s Guide to 
Housekeeping” gibi birçok yerel blogda Listerine ile ilgili görüşlere rastladık. Bu 
bloglarda genellikle, Listerine kokusu nostaljik olarak ve pratikte “büyükbaba” 
kavramıyla eşleştirilmişti. Öksürdüğümde ve üşüttüğümde büyükbabam her 
zaman Listerine ile gargara yaptırırdı. Büyükbabam ayağını Listerine dolu kaba 
soktu. Büyükbabam bana ne zaman sarılsa üzerinde o kalıcı Listerine kokusu 
olurdu. “From Cribs to Carkeys”in blogcu annesi şunları yazmıştı:  
 
“Listerine düşüncesi beni genellikle ürpertir. Dedemin sürekli olarak kullandığı o 
eski, orijinal koku ve çığlıklar atarak kaçmak isteyişim aklıma gelir”.  
 
Kültürel araştırmacı Clotaire Rapaille’nin belirttiği gibi tüketiciler ilkel bir 
duyguyla, bu anı ve izlenimlerini son derece önemli şeklinde kodlarlar. Marka 
sembolik olarak, koku odaklı, tedavi edici, eski ve erkeksidir. Geçmişe, aileye ve 
çocukluğa ait anıları canlandırmaktadır. Markanın nostaljik kökü, kötü kokulu, 
sarı renkli, ağız çalkalama suyu gibi değiştirilmesi zor anlamlara dayanmaktadır 
(en azından blogcu anneler açısından). Marka anlamları ve genişletmesiyle 
ilgilenen bir marka yöneticisi Listerine ile ilgili bir sürü tehdit ve fırsattan 
(yaşlıların sağlığıyla ilgili, hedefe yönelik yeni ürünler gibi) bahsedebilir.  
 
Bu kimyasal sertlik ve yapaylık anlamları, Listerine şişesinin masmavi parıldayan 
ve kaslı kolları olan bir el bombası şeklinde tasvir edildiği bir görsel 
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canlandırmaya yansımıştı. Buna ek olarak, Listerine’nin traş sonrası losyonu, 
yaraları tedavi eden cilt merhemi, nezle ilacı ve burun damlası gibi farklı 
kullanımlarını gösteren eski reklamları hala birçok yerde mevcuttu.  
 
2008 yılında, “Mental_Floss” adlı blogdaki aldatıcı reklamlar adlı yazıda, gelmiş 
geçmiş en suçlu markalar listesinde Listerine birinci sırada gösterildi. Yazıda, 
böcek ısırığına iyi gelmesi, kepek önleyici olması, diş ipi ile temizliğe yardımcı 
olması ve “halitosis” bir diğer adıyla Listerine’nin reklam ajansının uydurduğu 
ağız kokusu “hastalığı” nı önlemesi gibi markanın yıllar içinde ortaya attığı 
sağlıkla ilgili inanılması güç iddialarından bahsediliyordu.  
 
Neredeyse bir yüzyıl önce ortaya atılan ve 1970’li yıllarda FTC’nin itiraz edip, 
düzeltici reklam talimatı verdiği bu kullanımların birçoğunun hala internet 
ortamında yaşıyor olması gerçekten büyüleyici. Bu sıvı eski yıllarındaki yılan yağı 
mucizesini sürdürüyormuşçasına günümüz tüketicileri hala Listerine’i farklı 
hastalıklar ve kullanımlar için önermeye devam ediyor.   
 
Bu yaratıcı kullanımlar çok çeşitli biçimlerde ortaya çıkıyor. Listerine’nin hala 
kepek önleyici, kesik-yaraları tedavi edici ve canlandırıcı (ama kötü kokulu) tıraş 
sonrası losyonu olarak tavsiye edildiğini görüyoruz.  Metafilter ve çeşitli farklı 
forumlar aft tedavisinde Listerine’i öneriyor. Listerine dolu kaba ayak parmakları 
sokulduğunda tırnak mantarını tedavi ettiği söyleniyor.  
 
“RecipeZaar” isimli yemek tarifi paylaşım topluluğunda Listerine’nin 
sivrisineklere karşı bir “tarif” olarak önerildiğini gördük. Başka tariflerde de 
Listerine vardı. Mesela eşit oranda Listerine, bebek yağı ve sıcak su karışımından 
elde edilen sıvı, köpeklerin kaşınan ciltleri ve yaralarını tedavi için öneriliyordu. 
 
Ülke çapında binlerce üyenin bir araya gelip zaman ve paradan tasarruf etmek 
amacıyla gerçek hayatla ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları Scott Products’ın 
Common Sense topluluğunda Listerine’nin kullanımıyla ilgili yaratıcı tüketici 
önerileri bulmak mümkün: 
 

• Süngere dökerek, evdeki karıncaları veya böcekleri öldürmek ve onları 
evden uzak tutmak için 
• Banyo tezgâhındaki lekeleri temizlemek için.  

 
Popüler kullanım biçimlerinden bir diğeri de tuvalet temizleyici olarak 
kullanılması. Listerine’nin bunlar dışında birçok tedavi edici ve ev içinde 
kullanım biçimi mevcut. Bazılarını sıralayacak olursak: 
 

• Early-retirement.org forumunda, Listerine, İngiliz tuzu ve bira karışımı 
sivrisinek kovucu olarak öneriliyor.  
• Alternatif sağlık sitesi Ayurvediccure.com mantar enfeksiyonlarının 
tedavisinde günde iki kez steril pamukla Listerine uygulanmasını öneriyor. 
• Myhomeremedies.com saç bitlerini öldürmek için saçın Listerine ile 
“ıslatılmasını” öneriyor.  
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• Wonderhowto.com’da bulunan videoda, kravatlı, beyaz sakallı bir 
farmakolog  Listerine ve sirke karışımıyla bir sporcunun ayağının nasıl 
tedavi edilebileceğini anlatıyor.  
• Bahçecilik ve ev bakımıyla ilgili çeşitli bloglarda, gül gibi bazı çiçeklere 
Listerine’li solüsyonların (Listerine, su ve tütün karışımı gibi) 
püskürtülmesini öneriyor.  

 
Bu kullanımları çevreleyen kültürel temalar, Listerine’nin yok edici ve haşaratları 
defedici gücüyle ilgilidir. Listerine sadece bakteri ve mantarları değil, bit, karınca 
ve pire gibi küçük haşereleri de öldürmekte ve sivrisinek gibi birçok haşereyi 
uzaklaştırmaktadır.  
 
Çevrimiçi ortamda, Listerine’nin yaratıcı kullanımlarının onu nasıl giderek 
pestisite yaklaştırdığını görebiliriz. Listerine böcek öldürücü ilaç ve haşarat 
kovucu olarak işe yarasa bile dikkatli bir kültürel araştırmacı, ağzınızda pestisitin 
toksik marka çağrışımlarının olması fikrinden hoşlanmayabileceğinizi fark eder. 
Bu özet netnografiden, Listerine markasıyla ilgili bazı önemli konuları ve 
fırsatları öğrendik. Listerine: 
 

• Kültürel yönden anlamlı ve her yerde bulunan 
• Güçlü bir arındırıcı 
• Yaş ve geçmişle bağlantılı 
• Büyükbabayla ilişkili 
• Yapay ve kimyasal görülen 
• Birçok farklı kullanımla ilişkilendirilen (örn: deneyler yapılması eğlenceli 
olan) 
• Ev temizlik ürünleriyle bağlantılı 
• Evdeki doğal tedavi edici olarak görülen 
• Bahçe işlerinde kullanımı önerilen 
• Pestisitle bağlantılı olan bir markadır. 

 
Listerine’nin marka yöneticileri, çalışmalarında bu özet netnografik analizi 
kullanabilir. Marka geçmişten günümüze ve geleceğe doğru yeniden 
konumlandırılmalı mıdır? Bu nasıl gerçekleştirilebilir? Nostalji çekiciliğinin 
güçlü bir değeri mi vardır? Listerine’nin geçmişteki aldatıcı reklamı günümüzde 
bir avantaj olarak kullanılabilir mi? Tüketicilerin yaratıcı kullanım biçimlerinden 
bazıları marka genişletmede kullanılabilir mi (Listerine Bahçe İşleri? Listerine 
Doğal Cilt Bakımı?)?  Markanın toksiklik ve pestisit ile ilişkili kültürel anlamları 
nasıl yönetilebilir? Bu sosyal medya sitelerinin bazılarını Listerine’nin pazarlama 
kampanyasını etkinleştirmede nasıl kullanabiliriz?  
 
Genişlemesine bir netnografide bu fikirlerin önemli ölçüde geliştirilip, 
derinleştirilmesi mümkün olmasına rağmen bu örnek, sosyal medya verisinin 
kültürel içgörülerle uyumlu netnografik analizlerle birleştirildiğinde tüketici 
izlenimleri, marka anlamları, marka genişletme, yeni ürün geliştirme ve 
pazarlama aktivitelerinin gerçekleştirilebileceği sosyal medya sitelerinin ortaya 
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çıkarılması hakkında potansiyel değerli fikirler sağlayabileceğini ortaya koymada 
yeterlidir.  
 
 
NETNOGRAFİ VE YÖNETİM 
 
Derinlemesine, detaylı bir netnografi çalışması tüketici davranışları, düşünceleri, 
zevkleri, izlenimleri ve etkileşimleri hakkında çok daha fazla şey ortaya 
çıkarabilir. Yüz yüze etnografi gibi, netnografi de tüketici gruplarının hayatlarını 
nasıl geçirdiklerini göstererek onların gerçekliklerine doğru bir pencere açar.  
 
Kültürün üyelerinin yerel dili, tarihi, oyuncuları, uygulamaları ve ritüelleri, 
kültürel etkileşimi ve eğitimi hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Bundan daha fazlası, 
tüketicilerin nerede toplandığı, ne paylaştıkları ve nasıl iletişim kurduklarını 
öğreniyoruz. Tüketicilerimizin kim olduğu, topluluk kaynaklarına nerede ve nasıl 
ulaştıkları, bu tüketici topluluklarında en etkili seslerin kimler olduğu, bu 
toplulukların anlam, ritüel ve geleneklerinin neler olduğu ve daha fazlası 
hakkında derin bir anlayış kazanıyoruz. Analiz ve yorumlarla, nasıl ve neden 
tükettikleriyle ilgili birçok farklı biçim ve kalıp keşfediyoruz.  
 
Son on yıl içerisinde, bazı ileri görüşlü küresel şirketlerle çalışma ve onların 
netnografi uygulamalarını araştırma fırsatım oldu. American Express, Campbell’s 
Soup, eBay ve Merck gibi müşterilerle çalışırken, netnografinin birçok önemli 
pazarlama ve işletme kararına güç kattığını keşfettik. 
 
Netnografinin özellikle, değişen pazar ortamını anlamak, gelecek trendler 
hakkında bugünden anlayış kazanmak ve yaratım sürecinin başlangıcı için değerli 
girdiler olan fikirler ve içgörüler kazanmak için güçlü bir yöntem olduğunu 
keşfettik. Günümüzde, netnografi yöneticileri şu konularda aydınlatıyor:  
 

• Reklam tepkisi, değişim ve yorumlanması 
• Marka topluluklarıyla ilgili fırsatlar ve görüşmeler 
• Marka algısı 
• Marka konumlandırma ve yeniden konumlandırma fırsatları 
• Tercih yapma 
• Topluluk yönetimi 
• Rekabetçi analiz 
• Yeni ürün ve hizmet geliştirme 
• Değerin birlikte yaratılmasına yönelik yeni hizmet modelleri 
• Ürün ve kategori kullanımı 
• Biçim ve kalıpların bölümlenmesi 
• Sosyal medya denetimleri, kullanım ve fırsatları 
• Trendlerin belirlenmesi 
• İnternet sayfası ve ara yüz tasarımı 

 
Netnografi günümüz pazarlama araştırmacıları ve pazarlamacıları için 
dönüştürücü yeni fırsatlar sunuyor. Ancak, değişim kolay değil. Birçok şirketin 
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pazarlama araştırma sistemi odak grupları ve anket girdilerine odaklanmış 
durumda. İşte, daha zengin, daha gerçekçi, daha doğal ve aydınlatıcı tüketici 
verileri dünyasına geçmenize rehberlik edecek 8 adımlı plan.  
 

1. Tüketici içgörüsü hedeflerinizi anlayın ve ifade edin—Mevcut hedefler 
sosyal medya ve netnografinin faydalarını ne kadar kapsıyor? Gelecekte 
nasıl kapsayabilir? 
2. Sosyal medyadan elde edilen doğal veriyi kullanmak için farklı 
yöntemler öğrenin. Etkili yeni yöntemleri ilk benimseyenlerden olmanın 
hem kariyeriniz hem de şirketiniz için rekabetçi avantajlar sağladığını 
hatırlayın.  
3. İş arkadaşlarınızı ve çalışanlarınızı netnografi ve diğer uygun 
yöntemler hakkında bilgilendirin ve eğitin.  Bu yeni güçlü yöntemlerden 
haberdar olun ve uzmanlığınızı paylaşın.  
4. Yüksek kaliteli sunumlar ve okuma materyalleri vasıtasıyla şirketinizde 
görüş birliğini inşa edin.  
5. Sosyal medya içgörüsü yöntemlerinin kullanımını diğer araştırma 
yöntemlerinizle bütünleştirmek için akıllıca bir plan geliştirin.  
6.  Deneme yoluyla öğrenin. Farklı netnografi biçimlerinin ve farklı 
amaçlara yönelik farklı netnografi uygulamalarının nasıl işlediğini keşfedin 
7. Uygun araçları deneyin. Zor beğenin. Uygun olmayan birçok araç 
mevcut. Kullanım kolaylığı ve kapsamlılık konusunda ısrarcı olun.  
8. Beceriler dizisi ve rekabetçi avantaj inşa edin.  
 

Geri dönüşlerinin devrimsel bir potansiyeli var.  
 
 
ÖNEMLİ DERSLER 
 

1. Sosyal medya kanalları inovasyon için uygun, detaylı, doğal ve müdahale 
edilmemiş 
veri sağlar. 
2. Netnografi sosyal medya verisinden tüketici içgörüleri elde etmek üzere 
tasarlanmış bir yöntemdir.  
3. Netnografi, etnografi gibi doğalcı, katılımcı, tanımlayıcı, çok metotlu ve 
uyarlanabilirdir. 
4. Sosyal medya yöntemleri arasında benzersiz olan netnografi, bağlamsal 
veriden kültürel içgörüler üretmeye çalışır. 
5. Netnografi birbiriyle örtüşen altı adımdan oluşur: Araştırma planlaması, 
giriş, veri toplanması, yorumlama, etik standartların sağlanması ve 
araştırma sunumu. 
6. Bilgisayar destekli netnografi, veri toplanması ve analizine yardımcı 
olmak amacıyla netnografi sürecine yazılım araçlarını dahil eder.  
7. Netnografi inovasyon sürecinin başlangıç aşaması için birçok yeni içgörü 
sunar: 

• Pazar hakkında bütünsel açıklamalar 
• İletişimsel ve kültürel kavrayış 
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• Tüketici tercihi hakkında bağlamsal anlayış 
• Marka anlamı hakkında doğalcı görüşler  
• Tüketici inovasyonun keşfi 
• Sosyokültürel çevrimiçi ortamın haritalandırılması 

8. Netnografik veri kullanan bir şirkete dönüşüm zaman, eğitim ve şirket 
içinde uzlaşmanın inşa edilmesini gerektirir. 
9. Netnografi, derin stratejik içgörüler, taze fikirler, inovasyon, markaya 
yönelik yeni yaklaşımlar, kampanya ve topluluk yönetimi için gizli 
silahınızdır.  

 
 
 
 
 
———————————— 
 
1      iYöntemle ilgili daha fazla bilgi ve detay için kitabıma bakınız: Kozinets, Robert  V.        

(2010), Netnography: Doing Ethnographic Research Online, London: Sage. 
 
   iiBkz: Rapaille, Clotaire (2006), The Culture Code: an Ingenious Way to Understand Why 
People around the World by and Live As They Do. New York: Broadway Books. 

 
 
 


