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Kurum İtibar Danışmanı 
Salim Kadıbeşegil:

Sosyal medya sizi 
yönetmeye başladığı 
zaman görgü 
kurallarından söz etmek 
zorlaşır
20 yıllık bir geçmişi olan enformasyon 
teknolojilerinin “nasıl” kullanılabileceğine dair 
görgü kültürü oluşturması için daha çok erken 
olduğunu vurgulayan Kadıbeşegil, teknoloji 
kullanımının kimlikle ilgili algı yaratan araçlar 
arasında olduğunu belirtti.

Teknolojik görgü kurallarını irdelediğimiz Gündem sayfalarımıza alanında 
uzman olan Kurum İtibar Danışmanı Salim Kadıbeşegil, sorularımızı 
yanıtlayarak katkı verdi.  Kadıbeşegil, kişileri teknoloji kullanımındaki 
alışkanlıklarını yargılarken ve sahip olunan kültür ve alışkanlıkların 

hesaba katılması gerektiğine dikkat çekti.

Görgü kurallarının belli bir olgunluğa ulaşıp kök salmasının, zamana ve 
kullanım alışkanlıklarına bağlı olduğuna işaret eden Kadıbeşegil, insanoğlunun 
enformasyon teknolojileriyle yaşamlarını bütünleştirmesinin 20 yıllık bir 
geçmişi bulunduğunu, bu nedenle bunların “nasıl” kullanılabileceğine dair bir 
görgü kültürü oluşturması için daha çok erken olduğunun altını çizdi. 

Bir süre daha bu kaotik ortamın kendi doğrularını bulmak için çaba 
harcayacağını öngören Kadıbeşegil, teknoloji kullanımının kimlikle ilgili algı 
yaratan araçlar arasında olduğunu vurguladı. 

Kadıbeşegil, “teknolojiyi yerinde ve doğru amaçla kullanan bir tarzımızın olması 
karşımızdakini olumlu etkilerden, bunu rahatsızlık verecek bir kapsamda 
kullanıyor olmamız hem kendi kimliğimiz hem de temsil ettiğimiz şirket için 
olumsuzluk yaratabilir” açıklamasında bulundu. 

* Yaşam kültürü bir harmandır. Ailenin içinde başlayan ve içinde bulunduğumuz 
çevrelerdeki gözlemlerimizle kendimize ait bir kültür inşa ederiz. Araç kullanmak, 
yemek yemek, iş yönetmek gibi konularda olduğu gibi teknoloji ile buluşmak da 
diğer edinimlerimizin bir uzantısıdır. Genel kabul görmüş kurallar; oturmak, 
kalkmak, dinlemek, konuşmak, selamlaşmak, toplantı yapmak vb. kendi alt 
kültürlerinde farklılık gösterebilir. Hangi coğrafyada yaşadığımız, hangi dili 
konuştuğumuz, inançlarımız bu alt kültürlerde farklılık gösterebilir. Bir toplumda 
kabul gören tutum ve davranışlar başka bir toplumda onaylanmayabilir. Yaşamın 
tüm alanlarında olduğu gibi teknolojide de bunlar geçerlidir. Biz önemli bir 
toplantı sırasında cep telefonlarımızı sessize alırken  yabancı konuğumuz çalan 
telefonu ile toplantı ortamını rahatsız edecek tarzda yüksek sesle konuşup bu 
telefonuna cevap vermek isteyebilir. Bizim için yanlış olan bu davranış, o kişinin 
ait olduğu toplumda yadırganmıyor olabilir. Bu nedenle, iyi-kötü veya doğru-yanlış 
ayrımı kişisel tercihlerden çok o kişilerin yaşamakta olduğu toplumun temel 
alışkanlıklarını yansıtıyor olabilir. Kişileri teknoloji kullanımındaki alışkanlıklarını 
yargılarken ve bunu olumsuz bulurken kendi kültürümüzde de sahip olduğumuz 
başka alışkanlıkların onlarca yargılanabileceğini hesaba katmamız gerekir. Yani 
teknoloji görgü kurallarına uygun davranıyor ve içinde yaşadığımız toplumun bu 
konudaki beklentilerine uygun yönetiyor olabiliriz ama direksiyon başında iken görgü 
kurallarının geneli ile ilgili tüm doğruları alt üst ediyor olabiliriz.
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Görgü kurallarının belli bir olgunluğa ulaşması ve kök salması biraz zamana ve 
kullanım alışkanlıklarına bağlıdır. İnsanoğlunun özellikle enformasyon teknolojileri 
ile yaşamlarını bütünleştirmesinin topu topu 20 yıllık bir geçmişi var. Her gün kendini 
yenileyen ve yaşam alışkanlıklarını kökten etkileyen teknolojik gelişmelerin beraberinde 
bunların “nasıl” kullanılabileceğine dair bir görgü kültürü oluşturması için daha 
çok erken. Bir süre daha bu kaotik ortamın bir yün yumağı görüntüsü içinde kendi 
doğrularını bulmak için çaba harcayacağını öngörüyorum.

** Temel bir soru var; teknoloji mi insanları yönetecek, insanlar mı teknolojiyi 
yönetecek? Şu andaki görüntü teknolojinin insanları yönettiği yönündedir. Hangi 
amaçla kullanılıyor olursa olsun teknolojinin günlük yaşama yoğun yansıma yaptığı cep 
telefonları, sosyal medya ve e-posta alışkanlıkları beraberinde bir “görgü” sorununu 
gündeme taşıyor. Oysa insanoğlu, teknolojiyi yönetse durum biraz daha farklı olacak. 
Örneğin cep telefonunuzu her çalışında açmak zorunda değilsiniz. Sonuçta kimin 
aradığını görebiliyorsunuz. Teknoloji size gelen telefonu açmadığınız takdirde gerekli 
hatırlatmaları da yapabilecek yetkinlikte. O halde, zaman ve koşullar açısından 
en uygun olduğunuz bir zamanda gelen çağrıya cevap vermeniz, teknolojiyi sizin 
yönetmekte olduğunuz anlamını taşır. Böylece uygunsuz bir ortamda açacağınız cep 
telefonu ile yapacağınız görüşme sonrasında çevrenizdeki “zararlı” bakışlara da maruz 
kalmayacaksınız. Sosyal medya, adı üzerinde sosyalleşmek için kullanılan bir araç. 
Herkesin sosyalleşme ile ilgili hem gündemi farklıdır hem de ayıracağı zaman. Burada 
da teknolojiyi kimin yönettiği konusu gündeme geliyor. Sosyal medya sizi yönetmeye 
başladığı zaman görgü kurallarından söz etmek zorlaşır. Sosyalleşmeyi, kişinin 
entelektüel zenginleşmesi olarak gören insanlar bu ortamı bilinçli olarak yönetiyorlar 
ve kullanım alışkanlıkları içinde de bir görgü sorunu karşı tarafa yansımıyor.

*** Teknoloji kullanımımız da giyim, kuşamımız, oturup, kalkmamız gibi, konuşmamız 
gibi karşımızdakilerde kimliğimizle ilgili bir “algı” yaratan araçlar arasındadır. 
Sadece kendi kimliğimiz değil kartvizitinde adımızın yazdığı şirketin algısında da etkili 
oluyor. Bu nedenle teknolojiyi yerinde ve doğru amaçla kullanan bir tarzımızın olması 
karşımızdakini olumlu etkilerden, bunu rahatsızlık verecek bir kapsamda kullanıyor 
olmamız hem kendi kimliğimiz hem de temsil ettiğimiz şirket için olumsuzluk 
yaratabilir. İşin özü, teknoloji olsa da olmasa da insan ilişkilerinin temel kurallarıdır. Bu 
da “saygı” ile başlar. Saygı görmek istiyorsak saygı göstermeliyiz! Teknoloji kullanımı 
bu saygının tamamlayıcı parçaları arasındadır. Bir toplantı ortamında gelen bir telefonu 
açmak durumunda kaldığımız ortamlarda, görüşme bittikten sonra “samimiyetle 
diğerlerinden özür dilemek ve açmak zorunda olduğu bir telefon olduğu konusunda 
karşısındakileri ikna etmek” başka bir algı oluşturur.  Fütursuzca bu telefona yüksek 
sesle cevap verip sonra hiçbir şey olmamış gibi toplantıya devam etmek istemek başka 
bir şey...

**** Bunu çok “temel” bir sorun olarak görüyorum. Teknoloji dili ile farklılaşıyoruz. 
Pek de olumlu değil bu farklılaşma. Dilin yozlaşma sürecine hizmet ediyor. Dahası, dil 
konusunda gerekli eğitim altyapısı olmayan bazı kesimler yozlaşmakta olan dili “doğru” 
zannetmeye başlıyorlar! Bu daha tehlikeli bir durumdur. Yazışmaların içine işaret 
dilinin sembolleri olan ikonlar koymak başka bir şey, kendini ifade ederken kısaltmalar 
yapmak sözcüklerin ve kavramların yazılışını değiştirmek başka... Bu konuda yapılacak 
tek şey, bıkmadan, usanmadan, tereddüt etmeden bu kullanım alışkanlığı içinde 
olanlara “doğruyu” göstermek, onları doğru yazışma diline yönlendirmek.
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