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İNETD

İnternet
Teknolojileri
Derneği

h’e
teşekkür ederiz.

Sunuş
Bu çalışma 7–8 Mayıs 2013 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, Kocaeli
Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Alternatif Bilişim Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Yeni
Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi'nde sunulan bildirilerin tam metinlerinin birleşiminden
oluşmaktadır.
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hazırlık çalışmaları kongrenin gerçekleştiği
günlerden
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VE yaklaşık bir yıl önce başladı
ve hem Alternatif
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Derneği
üyelerinin
hem
de
Kocaeli
yeni medya ve aktivizm
ENDÜSTRİ Üniversitesi İletişim Fakültesi
öğretim elemanlarının katkılarıyla kimi zamanyeni
yüzmedya
yüze ekonomisi
buluşmalarla (Ankara, Kocaeli ve
internet özgürlüğü
İstanbul'da)
kimi zaman kurulan e-posta grubu
aracılığıyla
yaratıcı
endüstriyapılan toplantılarla sürdü. Bu
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bildiri özetleri
düzenleme
kurulunun
ön
elemesinden
geçtikten
sonra
bilim
kuruluna
hakemlik
e-devlet uygulamaları
için yönlendirildi, her bir bildiri kör hakem değerlendirme yöntemiyle yeni
ikişer,
kimi kez üçer
medya ortamları ve birey
hakeme yönlendirildi. Kongreye başvuran bildirilere ilişkin detaylı bir değerlendirme
için
dijital kültür
kongre resmi web sitesi olan http://www.yenimedya.org.tr/ adresine bakılabilir. Arkasından
dijital gözetim
dijital oyun
tam metinler toplandı ve program düzenlenerek 7 – 8 Mayıs tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi
toplumsal cinsiyet
İletişim Fakültesi'nin ev sahipliğinde kongre gerçekleştirildi. Yeni medyayı, siyaset, demokrasi,
kuşak olgusu
gündelik yaşam, ekonomi, kurumsal iletişim, haber, hukuk, sanat, kimlik, temsil gibi başlıklar
kullanıcı/üretici deneyimleri
altında tartıştığımız iki gün boyunca toplam onbeş oturum gerçekleştirildi. Bu süreçte
dijital
sayısal
uçurum
oyunlar ve ağ haritalama konulu iki atölye de kongreyle eşzamanlı gerçekleşti. Kongrenin son
günü ise iki gün boyunca yapılan tartışmaları ve yönelimleri de içeren bir sonuç bildirgesi
hazırlandı. Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya destekleri sayesinde tüm bu
oturumlara ve atölyelere ilişkin fotoğraf ve videolara kongrenin Facebook sayfasından
ulaşılabilir.
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Kongrenin hemen ardından toplanan tam metin bildiriler hem kongre görüntüleriyle
dijital sanat
birleştirilmek hem de en azından biçimsel bir standartta buluşturulabilmek için yayın hazırlık
grubunun yeniden okumalarıyla birleştirildi. Bazı metinler için yazarlara geri dönüş yapıldı, bazı tasarım
etkileşimli iletişim ortamları
bildiriler ise tam metin olarak bu çalışmada yer almadı. Bu iki biçimde gerçekleşti, ilk durumda
kongrede sunum yapılmamış metinler bu çalışmaya dâhil edilmediler, çünkü bizce kongrenin
amacı sadece bir yayınla bu metinleri toplamak ve yaygınlaştırmak değil, bu çalışma alanı ile
ilgili tüm katılımcıların yüz yüze etkileşimiyle
ortaya çıkacak bir zenginliği deneyimlemekti.
sorunlar ve sorumluluklar
Dolayısıyla bu doğrultuda sunulmamış
metinler
bu e-kitapta yer almadı. Bir diğer durum ise
paydaşlar
yazarların
inisiyatiﬁnde,
kendi
istekleri
doğrultusunda
çalışmalarını başka bir platformda
(üretici ve kullanıcılar)
EĞİTİM
değerlendirdikleri gerekçesiyle metinlerinin yayınlanmasına izin vermediler. Bu durumda olan
dijital/yeni medya
bildirilerin, tam metinlerine değil, bildiri özetlerine elinizdeki kitapta yer verildi. Sonuç itibariyle
temel hak
okuryazarlığıelinizdeki kitap ilki gerçekleştirilen
ARAYÜZDE
bir etkinliğin sonuç üretimi gibi değerlendirilebilir,
bizlerolarak
için internet
yasal
düzenlemeler
alternatif öğrenme
de kongrenin ikincisinin hazırlıklarını
YÖNTEM başlatmak için bir yeni başlangıç olarak kabul edilebilir.
ortamları

yöntem tartışmaları

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongresi'nde
yeniden buluşmak dileğiyle,
saha deneyimleri
yeni medyanın
yeniliği/neliği sorunu
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kişisel verilerin korunması
özel yaşamın gizliliği

Yayın Kurulu

Kongre Açılış Konuşmaları
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Yalnızca iletişim olgusunu değil, toplumsal yaşamlarımızı da her yönüyle
etkileyen yeni medya, günümüzün en sık vurgu yapılan kavramlarından biri.
Cep telefonu, bilgisayar, sosyal medya gibi çeşitli araçlarıyla yeni medya,
SİYASET
VE diyebileceğimiz her tülü pratiğini biçimlendirebiliyor. Aşklar
adına
toplumsal
EKONOMİ VE
DEMOKRASİ
ve ayrılıklar,
yeni medya araç ve ortamlarıyla başlayıp bitiyor. Sevinçlerimizi,
yeni medya veöfkelerimizi,
aktivizm
ENDÜSTRİ
üzüntülerimizi,
tepkilerimizi
paylaştığımız yeni medya araç ve
yeni
medya ekonomisi
internet
özgürlüğü
ortamları, adına “Arap Baharı” denen toplumsal
hareketlerde başrol
yaratıcı endüstri
yönetişim
siyasal
katılım,
oynayabiliyor. Resmi kurumların yetkilileri,
kimi
önemli
açıklamaları sosyal
dijital oyun endüstrisi
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MED
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yapıyor.
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yurttaş gazeteciliği

özgür yazılım
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Dijital ortamlar, eğlencenin,
'siyasal edimde'
e-devlet uygulamaları
bulunmanın olduğu kadar, farklı öğrenmelerin de alanı. Sosyal medyada
ortamları ve birey
paylaşılan bazı videolar, geleceğin eğitiminin dijital teknolojiyeni
ilemedya
öğrenme
biçiminin de nasıl farklılaşacağını anlatıyor. Bununla birlikte yeni medyadadijital kültür
dijital gözetim
üretilen içerikler, çeşitli gerekçelerle denetleniyor, erişimi düzenleyen yasal dijital oyun
düzenlemeler yapılıyor. Buna karşı hareketler de kendi seslerini duyurmak
toplumsal cinsiyet
için yeni medyayı kullanıyorlar. Sanatçılar için yeni medya, sanatlarkuşak olgusu
kullanıcı/üretici deneyimleri
arasındaki sınırı billurlaştırıp yeni olanaklar doğuruyor.
sayısal uçurum

Yeni Medya Çalışmaları: Kuram, Yöntem, Uygulama ve Siyasa I. Ulusal
Kongresi, yukarıda sözü edilen bu pratikleri, süreçleri teknolojiden, sanata,
hukuktan siyasete, eğlenceden eğitime dek etraﬂı biçimde tartışmak,
dünyada ve Türkiye'de alanın gelişimine yön veren yaklaşımları
değerlendirmek için düzenleniyor. Kongrenin, sunulan bildiriler ve
tartışmalarla alandaki boşluğu dolduracağını, yeni çalışmalara başlangıç
oluşturacağını, düzenlenecek atölyelerle de ilgililerin gereksinmelerini
karşılayacağını umut ediyorum.

SANAT

dijital sanat
tasarım
etkileşimli iletişim ortamları

alternatif öğrenme
ortamları

YÖNTEM
yöntem tartışmaları
saha deneyimleri
yeni medyanın
yeniliği/neliği sorunu
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Kongrenin düzenlenmesinde emeklerini esirgemeyen, başta Düzenleme
Kurulu olmak üzere, kongre özet ve bildirilerini titizlikle okuyan Bilim
Kurulu'na, bildirileri ile kongreyi var eden sunuş sahiplerine, bilim
ve sorumluluklar
insanlarına, destekleri
başta TÜBİTAK
olmak üzere Kocaeli Büyükşehir
ETİK içinsorunlar
paydaşlar
Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Elektrik Mühendisleri Odası, Bilgisayar
(üretici ve kullanıcılar)
EĞİTİM
Mühendisleri Odası, İnternet Teknolojileri Derneği, Linux Kullanıcıları
dijital/yeni medya Derneği, Tüm İnternet Evleri Derneği, sanalbasın.com, DMS Baskı Merkezi,
CNR Basım ve İpek
Pişmaniye’ye teşekkürlerimi iletiyorum.
temel hak olarak internet
okuryazarlığı
ARAYÜZDE
yasal düzenlemeler
düzenleyici kurullar

Prof. Dr. Hasan
Akbulut
kişisel
verilerin korunması
İletişim Fakültesi
Dekanı
özel yaşamın gizliliği

Kongre Açılış Konuşmaları
Bu değerli toplantının organizasyonunu yapmaktan çok mutluyuz.
Kongremiz bu alanda gerçekleşen ulusal çapta ilk en kapsamlı çalışmadır.
Alternatif Bilişim Derneği olarak, kurulduğumuz günden beri yeni medyayı
tanımaya, olanaklarına vurgu yapmaya, en geniş kesimleri bu olanaklarla
buluşturmaya çaba gösterdik. Yeri geldiğinde bu alanı sansür ve gözetim
olgusuna karşı temel hak ve hürriyetler temelinde savunmaya çalıştık.
Bu kongredeki temel hedeﬁmiz alanı ve sorunları daha yakından tanımak,
akademik bilgi birikimin ortaya çıkarmasına yardım etmek ve
sorunlarımızın çözümleri için bilimin aydınlatıcılığından faydalanmaktır.
Kongre programı dahilinde siz değerli katılımcıların ortaya koyacağı
çalışmalar akademiye kaynak olurken, toplumsal sorunlarımızın çözümleri
için verdiğimiz uğraşılara da destek olacaktır.
Toplantıyı birlikte düzenlediğimiz ve ev sahipliği yapan Kocaeli Üniversitesi
İletişim Fakültesi'ne, düzenleme kurulu üyelerimize, dernek üyelerimize,
bilim kurulu üyelerimize, bu kongreye katılarak yeni medya ekseninde
bilimsel izlekte ifade ettikleri sorunları/sorularını burada paylaşan ve
tartışan tüm katılımcılar ile emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Ali Rıza Keleş
Alternatif Bilişim Derneği
Başkanı
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Davetli Konuşmacı

CEHENNET VAADİ: YENİ MEDYA
Önce bilgisayarlar kişiselleşti. Sonra, dizüstüne indiler.
Nihayet, 1980'lerin ortalarında sayısal ortam üzerinden hem
metin ve görüntü, hem ses, hem de veri iletilmesine olanak
tanıyan bir aşamaya geçildi. Bu durum karşısında iletişim
uzmanları yepyeni bir “sinyal aktarma teknolojisi”nden
bahseder oldular. Derken, 1990'larla birlikte İnternet'in
daha kapsamlı bir nitelik taşıdığını gördüler ve “yeni medya”
kavramını tercih etmeye başladılar. Özellikle 2005'ten sonra
YouTube, Facebook, Twitter ve akıllı telefon uygulamaları bir
bir devreye girdikçe “sosyal medya” kavramını benimsedik. Gelgelelim yavaş yavaş
anlıyoruz ki, bir medyadan çok daha fazlasını içeren bir zeminle karşı karşıyayız.
İnternet'te hem türlü - çeşitli medya yer alıyor; hem de limon sıkacağından terliğe kadar
her türlü emtianın satıldığı dükkanlar faaliyet gösteriyor. İnternet hem medya, hem AVM,
hem de cilveleşme, dedikodu ve miting alanı. Üstüne üstlük neredeyse hemen her alanda
-paranız varsa- her konuya dair ciddi birşeyler öğrenebileceğiniz devasa bir bilgi
okyanusu. Durum bu ise artık ne “sanal” alemden, ne de ayrı bir gerçeklikten söz
edebiliriz. Düpedüz, toplumun ta kendisiyle karşı karşıyayız. Burası gerçek toplumun
gerçek mekanlarından bir diğeri.
Şimdi sosyal bilimcilere düşen ne bu yeni toplumsal mekana övgüler düzüp özgürleştirici
teknolojilere nihayet eriştiğimizi iddia etmek; ne de gözetleme kapasitesindeki müthiş
artışa bakıp karalar bağlamak. Yapılması gereken günahı ve sevabıyla bu yeni
toplumsallaşma zeminini oluşturan aktörleri, dinamikleri, yapıları ve deneyimleri
soğukkanlılıkla anlamaya, yakalamaya çalışmak.
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TÜRKİYE ÇEVRİMİÇİ ALANINDAKİ GÜÇ MÜCADELESİ VE ÜÇ
TARZ-I MUHALEFET: REDHACK, ALTERNATİF BİLİŞİM DERNEĞİ
VE YOUTUBE YASAĞI KARŞITI BİREYSEL DİRENİŞLER

Altuğ Akın
İzmir Ekonomi Üniversitesi
altugakin@gmail.com
Doğan Emrah Zıraman
Mimar Sinan Üniversitesi Doktora Öğrencisi
emrahziraman@gmail.com

ÖZET
Çevrimiçi ortam, dünya üzerinde olduğu gibi Türkiye’de de, siyaset yapmanın yeni ve çeşitli biçimlerine sahne
olmakta. Bireyselden örgütlü mücadeleye farklı tarzlarda siyasi eylemliliklerin gözlemlenebildiği bu alanda,
aktörler arası güç dağılımı eşit olmamakla birlikte siyasi alanın geleneksel olarak hâkim aktörleri - devletler ve
şirketler, avantajlı pozisyonlara sahip olmaktadırlar. Ancak bu eşitsizlik, farklı konular-hatlar etrafında vücut
bulan muhalif tavır alışları sona erdiremediği gibi bu aktörler tarafından yaratıcı yöntemlerin benimsenmesini de
beraberinde getirmiştir.
Devletler ve şirketler karşısında sınırlı kaynak ve güce sahip muhalif unsurların çevrimiçi ortam etrafında
benimsedikleri mücadele metotlarını farklı eksenlerde sınıflamak mümkündür. Bu incelemede ele alınacak iki
eksen, yasal-yasadışı mücadele ayrımı ile bireysel-örgütlü muhalefet olacaktır. Buna bağlı olarak Türkiye’de
yaşanan üç muhalif eylemlilik mercek altına alınacaktır ve örnek olay çalışması olarak çalışılacaktır. Örgütlüyasadışı muhalefet örneği olarak Redhack hareketinin farklı eylemleri, örgütlü-yasal örnek olarak Alternatif
Bilişim Derneği’nin TTNet- Phorm karşıtı mücadelesi, bireysel-yasadışı örnek olarak ise Türkiye’deki internet
kullanıcılarının başta Youtube meselesi olmak üzere, farklı internet sınırlamalarına karşı Proxy kullanımları ve
diğer girişimleri incelenecektir. Bir yandan da bahsedilen üç eylemlilik tarzına karşı, muhatapları yani devlet ve
şirketler tarafından uygulamaya sokulan yöntemler değerlendirilecektir. Değerlendirme, Türkiye’de yaşanan bu
mücadele örneklerinin uluslararası alandaki benzerleriyle karşılaştırılmasını ve bu bağlama oturtulmasını da
içerecektir.
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Bahsi geçen mücadele örneklerinde gerilim hattının her iki tarafınca benimsenen taktikler, söylemler, tanımlanan
hedefler ve alınan sonuçların incelenmesiyle ulaşılması hedeflenilen sonuç, bir yandan çevrimiçi ortamda
yaşanmakta olan güç mücadelesinin ana unsurlarının ortaya konmasıdır. Cevap aranan soru “Çevrimiçi alanda
siyaset, güç ve mücadele kuramsal olarak nasıl tanımlanabilir?” Öte yandan, siyaset alanında ve çevrimiçi alanda
güçsüz konumda bulunan aktörlerce benimsenen muhalefet yöntemlerine dair bazı çıkarımlara varılması
hedeflenmektedir. Başka bir deyişle “Çevrimiçi muhalefeti daha derinlikli bir şekilde nasıl kavramlaştırabiliriz?”
Siyaset alanının çevrimiçi alandan faydalanması eğiliminin devam edeceği ve bu sürecin siyaset alanındaki
eşitsizliklerin ve çarpıklıkların aşılması potansiyeline sahip olduğu ön kabullerine dayanan bu araştırma,
önümüzdeki dönemde asimetrik siyasi mücadele koşullarında izlenmesi muhtemel muhalif eylemliliklere dair
öngörüler ve bu aktörlerce benimsenmesi gereken yöntemlere dair tavsiyelerle son bulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi, internet, muhalefet, siyaset, Türkiye
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EKOLOJİK TABAN HAREKETLERİ VE YENİ MEDYA:
TÜRKİYE’DEN BİR ÖRNEK OLARAK KARADENİZ İSYANDADIR
PLATFORMU (KİP)

Bora Ataman
Doç. Dr.
bataman@dogus.edu.tr
Özlem Erkmen
Araştırma Görevlisi
otaskent@dogus.edu.tr

ÖZET
Ümit Şahin’in “İnterneti korsan adalarının çoğaldığı bir okyanusa dönüştürmek, hatta sanal âlemi tamamen
kendi kontrolümüz altına alarak tarihi değiştirmek, neden elimizde olmasın?” sorusu, yeni medya
çalışmalarının, özellikle taban hareketleri söz konusu olduğunda demokrasinin yeni medya kullanılarak
güçlendirilebileceğini savunan ütopyacı yaklaşımlarına bağlanabilir. Gerçekten, Castells’in ‘ağ toplumunda’
yeni medyanın yerleşik düzenle mücadelede etkin şekilde kullanıldığını ve köklü değişimlere kapı araladığını
gösteren örnekler mevcut.
Türkiye’de ekolojist aktivizmin yeni medyayla ilişkisiyse henüz gelişiyor, ülkedeki yeşil örgütlenmeler, ilgi
alanlarındaki konularda süregiden tartışmalara müdahil olabilmek noktasında yeni medyadan faydalanmaya
çalışıyorlar. Ütopyacı perspektifle, yeni medyanın Türkiye’de yeşil hareketin gelişmesinde önemli bir rol
oynadığını/oynayacağını söylemek mümkün olabilir. Ancak, köklü değişimlere yol açacak imkânları sağlayıp
sağlayamayacağı hâlâ merak konusu. Bilgisayarlar ve elektronik medyayla dolayımlanan modern kapitalist
dünyanın enerji ihtiyacının tükenmeyeceğiyse malum. Bu bağlamda enerji ihtiyacının, bir “temiz enerji”yle
karşılanacağı tarihe kadar enerji yatırımları ve bunların önünü açan ‘küreyerel’ iktidarlarla yaşam mücadelesi
veren gruplar çevrimiçi/çevrimdışı alanlarda karşı karşıya gelmeye devam edecekler.
Çalışma, küresel kapitalist ağın iki müttefikine (şirketler, hükümetler) karşı Türkiye ölçeğinde yaşamı
savunan bir ‘ekolojik direniş hareketine’ odaklanmıştır. “KİP” örneğinden hareketle, elektronik medyayla
dolayımlanan ağ toplumunda -yaşam mücadelesinin başarıya ulaşması bağlamında- ütopyacılığın ne ölçüde
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mümkün olduğu sorusuna cevap aranmaktadır. Mücadelelerinde yeni medyayı nasıl ve hangi boyutlarda
kendilerine ait kıldıklarını ve eski/yeni medyaya ilişkin tutumlarını anlamak için, Platformun temsilcileriyle
görüşülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Ekoloji, aktivizm, yeni medya, KİP, yeni toplumsal hareketler

TÜRKİYE’DE EKOLOJİK DİRENİŞ
Türkiye’de 1980’leri ideolojisiz, 1990’ları “sınırları çizilmiş” ve “resmileştirilmiş” (Atauz,
1994, s.21-22) biçimde geçiren yeşil hareket; sisteme muhalif bir ekoloji mücadelesine
ancak 2000’lerde evrilmiştir. 1990’ların sonlarında dünyaya paralel olarak içerik ve taban
açısından dönüşen mücadelenin “halklaşıp” (Horuş, 2009) “yerelleştiği” (Şahin, 2010a)
görülmektedir.
Son yıllarda ekolojik gündeme damgasını vuran konu “enerji”; en yoğun sorun alanlarıysa
madencilik, nükleer ve hidroelektrik santraller (HES) olmuştur (TMMOB, 2009, s. 20).
Özellikle hidroelektrik enerji, enerjiye bağımlı olan sermaye açısından, kömüre alternatif
önemli bir kaynak olarak görülmektedir. 2003’ten beri, özel sektöre sudan elektrik üretme
yetkisi veren ve yatırımları kolaylaştıran çeşitli düzenlemeler yapılmıştır1. 2011 sonu
itibariyle Türkiye’de özel sektörce gerçekleştirilecek proje sayısı 1595’e ulaşmıştır (IMO,
2012, s. 24). Yatırımlar Doğu Karadeniz bölgesinde yoğunlaşmaktadır.
Projelerin inşaat bölgelerindeki zararlı etkileri, yerel halkın HES karşıtı örgütlenmesine;
devletin özelleştirmeler yoluyla kamu mülkiyeti niteliğindeki doğal kaynakları sermayenin
kullanımına açması, köylülerin devleti şirketlerin/zenginlerin arkasındaki bir kuvvet olarak
görmesine ve hareketin anti-kapitalist/politik bir içerik edinmesine neden olmuştur.
Kısıtlayıcı mahkeme kararlarına rağmen projelerin sürdürülmesi, ekoloji mücadelesini bir
hukuk devleti ve demokrasi mücadelesine de dönüştürürken (Türkmen, 2006); eskiden
kampanya faaliyetinden öteye gidemeyen yerel hareketlerin, artık kalıcı ve kurumsal
formlar edinmeye çalıştıkları ve kentle bağlarını sıkılaştırdıkları görülmektedir. Erensü
(2011), bu oluşumların kentle kır arasında geri dönülmez biçimde zayıfladığı varsayılan

1

Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği (2003), Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi
Amaçlı Kullanılmasına İlişkin Kanun (2005), Elektrik Piyasası Kanunu (2008 değişikliği), Elektrik Piyasasında
Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (2010), Üçüncü Yargı Paketi (2012).
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bağın aslında hâlâ güçlü olduğunu, toplumsal adalet anlayışı içinden gösterdiğini ileri
sürer.

KARADENİZ İSYANDADIR PLATFORMU (KİP)
Karadeniz’de yoğunlaşan enerji yatırımlarına karşı bölgedeki isyanları şehirlerde
duyurmak, Karadenizli olan/olmayan insanları örgütleyerek yerelin doğrudan direnişini
şehrin dolaylı direnişiyle birleştirerek dayanışmayı büyütmek amacıyla hareketlenen KİP,
faaliyetlerine 2010’da başlamıştır. Kentli, eğitimli ve anti-kapitalist görüşteki kişilerden
oluşan Platform; bölgede doğal yaşama zarar veren tüm enerji projelerine karşı; yeni
projelerin önlenmesine, var olanların da faaliyetlerinin durdurulmasına çalışmaktadır.
Aktivistler; büyük şehirlerde yapılan basın açıklamaları, eylemler ve toplantılarının
yanında; Karadeniz’deki proje alanlarında çalışmaları önlemek için tutulan nöbetlere ve
direniş eylemlerine de zaman zaman katılmaktadır. Sesini duyurmak ve destekçiler
edinmek için internet ve mobil teknolojilerin sunduğu olanaklardan, özellikle sosyal
medyadan faydalanmaktadır.

KURAMSAL ÇERÇEVE
Araştırmanın kuramsal çerçevesi, ‘alternatif medya’ (Downing vd., 2001; Downing, 2003;
Rodriguez, 2001; Bailey vd., 2008; Atkinson, 2010) ve ‘yeni medya’ (Castells, 1997, 2012;
Castells vs., 2007; van Dijk, 2012; Lievrouw ve Livingstone, 2006) gibi zaman zaman
çakışan, birbirinden ayrılamayacak derecede iç içe geçen ya da bitişen (Couldry ve Curran,
2003; Atton, 2004; Lievrouw, 2011) ancak birinin diğerini sönümlemediği iki farklı
çalışma alanında üretilen teorilere dayanmaktadır. Ancak, bu iki medya çalışmaları alanını
‘yeni toplumsal hareketler’ üzerine incelemelerle kesiştiren kuramcıların geliştirdiği
yaklaşımlar çalışmamız için belirleyici olmuştur.
KİP katılımcılarının düşünce ve davranış örüntülerini anlamak için yeni toplumsal
hareketler alanyazınından faydalanılmıştır. Yeni toplumsal hareketler içinde genellikle
anti-kapitalist, anti-emperyalist, anti-milliyetçi, anti-endüstriyelist, anti-otoriteryan ve anti6
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hiyerarşik olmak hususunda ayrıksı bir yeri olan ‘radikal ekolojist taban hareketleri’
üzerine yapılan öncü araştırmalar (Taylor, 1995; Rootes, 1999) ile bu hareketlerin
beslendiği örneğin ‘derin ekoloji’ (Devall ve Sessions, 1985), ‘sosyal ekoloji’ (Bookchin,
1991) gibi politik düşünce okullarının argümanları çalışmada yol gösterici olmuştur. Sol
kanat liberteryanizmden klasik anarşizme, Marksizm’den Post-Marksizm’e kadar birçok
köktenci fikir akımının ‘aktivist’ temsilcilerinin, ‘küreyerel’ karakterdeki toplumsal
isyanların teorileştirilmesine katkıda bulundukları son dönem metinlere de başvurulmuştur
(Hessel, 2011; Chomsky, 2012; Görünmez Komite, 2012; Hardt ve Negri, 2012; Zizek,
2012). Ancak sözünü ettiğimiz çalışmalardan kaynaklı teorik genellemelere ulaşmak ve
katılımcıların paylaşımlarını bu genellemeleri kanıtlamak amacıyla kullanmak yerine, bu
çalışma tamamlandığında ortaya çıkabilecek kısıtlı miktardaki genellemeye, bizzat
aktivistlerin düşünce ve davranışlarını temel alarak ulaşmayı doğru buluyoruz.
Downing vd.’nin (2001), iktidar, hegemonya, direniş, ağlar, demokrasi gibi temel
kavramlar üzerinden; toplumsal iktidarların hegemonyasına karşı direnen merkezsiz ağ tipi
anti-hiyerarşik yapılanmaların müzakereci, katılımcı ve doğrudan demokrasi ideallerini
‘radikal medyayla’ dolayımları bağlamında incelemeleri de, bu çalışmaya yol göstermiştir.
Ayrıca Rodriguez’in (2001), ‘radikal demokrasi’ kuramından beslenerek inşa ettiği ‘yurttaş
medyası’ kavramı, KİP’in kendi medyası ve aktivistlerin medya kullanımları da dâhil, tüm
politik ve toplumsal faaliyetlerini anlamak açısından yararlıdır. Hatta Stevenson’un (2003)
nisbeten liberal bir perspektiften önerdiği ‘ekolojik yurttaşlık’ kavramını kullanıma
sokarsak KİP’in faaliyetlerini daha da anlaşılır kılabiliriz. Rodriguez’de yurttaşların,
hâlihazırdaki medya uzamını kolektif müdahaleleriyle dönüştürebilme yeteneğine
gönderme yapan yurttaş medyası; kabul edilmiş toplumsal kodlarla, meşru kimlikler ve
bunların içinde anlam bulduğu kurumsallaşmış toplumsal ilişkilerle mücadele etmektedir.
Rodriguez, söz konusu iletişim pratiklerinin, bu pratiklere dâhil olan yurttaşların kendi
kimliklerini devletin kendilerine bahşettiği bir yasal statü olarak değil, uğrunda mücadele
verdikleri bir politik kimlik olarak inşa etmelerine yardımcı olduğunu söylemektedir
(2001, s. 19-20). Bennett (2003) de benzer biçimde, insanların kendi kimliklerini aktif
biçimde inşa etmesi ve yeni sosyal bağlar kurmaları noktasında ağ teknolojilerinin merkezi
bir önemi olduğunu belirtmektedir.
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Castells (1997), yeni medya çalışmalarında önemli bir yer tutan ‘ağ toplumu’
kavramsallaştırmasını

yeni

toplumsal

hareketlerle

(ve

tabii

yeşil

hareketlerle)

ilişkilendirmiştir. Castells’in çalışmalarında yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinin
merkezi bir rol oynadığı ağ toplumunun, öncelikle Batı’da bireyler arası etkileşimi ve tüm
toplumsal ilişkileri dönüştürdüğü; dünyanın geri kalanının da bu dönüşümü takip ettiği öne
sürülmektedir. Özellikle internet teknolojisiyle ilişkilendirilen sosyal ağlarda dikey
hiyerarşik ilişkiler yerini yatay, katılımcı, heterarşik ilişki biçimlerine bırakmaktadır.
Böylelikle neoliberal, elitist bir çoğulculuk yerine demokrasi katılımcı, müzakereci ve
taban hareketlerini de içine alacak biçimde çoğulcu bir içerik kazanmaktadır. Daha iyi bir
dünya, daha iyi bir gelecek için mücadele eden toplumsal hareketler de bu teknolojik ağdan
faydalanmakta, hatta dünyanın farklı yerlerinde farklı toplumsal ve politik bağlamlarda
faaliyet gösterseler de İnternet Çağı’na has ortak biçimler almaktadırlar (Castells, 2012).
Castells’in (2012) ‘şebekeleşmiş sosyal hareketler’ dediği bu oluşumlar; merkezsiz,
lidersiz yapılarıyla katılımı, müzakereyi ve dayanışmayı özendirmekte; sınırı belirsiz açık
uçlu yapıları insanların gösterdiği katılıma ve bir arada olma isteğine göre sürekli yeniden
şekillenmektedir. Otonom bireyler olan katılımcılar, gelecekte demokrasiden beklentilerini
bizzat kendilerinin bir parçası olduğu bu lidersiz yapılar içinde, öz-yönetim mantığı
çerçevesinde deneyimlemektedirler. Castells’e göre, “şebekeleşmiş sosyal hareketler
pratikleriyle, ağ toplumu kültürünün kalbinde yeni bir ütopya önermektedirler: Toplumun
kurumlarına karşı öznenin otonomisi” (Castells, 2012, s. 228).
Elbette Castells, teknolojinin politik ve toplumsal değişimlere önayak olmasının
teknolojinin kendine has bir özelliği olduğunu iddia etmemektedir. Aksine, teknolojinin
kullanımının toplumsal bağlam ve politik yapılar içinde şekillendiğinin altını çizer (2007,
s. 202). Yine de hem bugün hem tarihte sosyal hareketler ve sosyal değişim/dönüşümlerde
iletişimin kritik bir rol oynadığını kabul etmeyenleri anlamsız bir tartışma sürdürmekle
eleştirir.
İnsanlar istibdada ancak birbirleriyle bağ kurarak, öfkelerini paylaşarak, birlikteliklerini hissederek ve
hem kendileri hem de toplum için alternatif projeler inşa ederek meydan okuyabilirler. Aralarındaki
ilişki etkileşimli iletişim ağlarına bağlıdır. Ve toplumumuzda geniş çaplı, yatay iletişim biçiminin
temeli İnternet ve kablosuz iletişime dayanmaktadır. Dahası, hareketler, elbette yüz yüze iletişim ve
kentsel uzamın işgaliyle etkileşim içinde söz konusu dijital iletişim ağları üzerinden yaşamlarını
sürdürmekte ve harekete geçmektedir. (2012, s. 229)
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Görüldüğü üzere Castells’in çalışmalarına geleceğe ilişkin apaçık bir iyimserlik hâkimdir
ve yeni medya çalışmalarının diğer önemli isimlerinden van Dijk’a göre bu olumlama
teknolojiyi, özellikle de interneti araçsallaştıran ütopyan görüşleri beslemektedir (2012).
Castells’in tedbirli de olsa aşırı iyimserliğini van Dijk, toplumsal etkileşimi ve değişimleri
çok boyutlu düşünmeye gayret gösteren ‘syntopik’ yaklaşımıyla dengelemeye çalışır.
Yazar, ağların içindeki kanlı canlı bireylerin davranışlarını yüz yüze ilişkileri de
kapsayacak biçimde ekonomik, politik, psikolojik ve kültürel bağlamları içinde
değerlendirme

çabasındadır.

Bu

sebeple

de

ağ

toplumuna

ilişkin

gelecek

projeksiyonlarında teknolojinin, -birçoklarınca doğası gereği demokratik sayılan Web 2.0
dâhil- bağımsız bir değişken olmadığının altını çizerek, güç odaklarının gerek
duyduklarında aynı teknolojinin imkân verdiği merkezi kayıt, gözetleme ve kontrol gibi
kısıtlayıcı strateji ve taktikleri başarıyla kullandıklarına dikkatimizi çeker. Arap Baharı gibi
son yılların en önemli toplumsal başkaldırı hareketlerinde ise yeni medyanın dikkatsizce
kahraman ilan edildiğini belirtmektedir. Buna rağmen van Dijk, güvenlik güçlerinin
acımasızlığının basın özgürlüğü olmadığı için gösterilemediği ülkelerde, Twitter, Facebook
ve benzeri sosyal medyanın yayın ve enformasyon amaçlı kullanılabildiğini ve özellikle
isyanlara öncülük

eden gençler tarafından

etkili

mobilizasyon

araçları olarak

değerlendirildiğini kabul etmektedir (2012, s. 110).
Her iki teorik izlek de ağırlıklı olarak kendi tarihlerini yapma kabiliyetine haiz özgür,
otonom bireylere gönderme yapmaktadır. Otonom öznelerin anti-hiyerarşik, yatay
örgütlenen ağ tipi yapılanmalardaki gönüllü birlikteliklerinin ve otoriter toplumsal
sistemlere karşı verecekleri çok yönlü mücadelelerinin sonucunda doğması beklenen yeni
toplum, söz konusu ağların karakteristik özelliklerini taşıyacak ve dolayısıyla politika
yapma biçimlerini sürdürecektir. Medya ve toplumsal hareketler üzerine yapılan
çalışmaların kesiştiği noktalardaki benzer yaklaşımların, komünizmin fikri yelpazesinin
düşman uçlarını oluşturmalarına rağmen, Marksizm ve Anarşizm gibi birbirine akraba
sayılabilecek politik düşünce okullarından beslendiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Söz konusu düşünce okullarından beslendiğini söyleyebileceğimiz bir ekolojik direniş
hareketi olarak KİP eylemcilerinin ağ toplumundaki aktivitelerini, bu teorik yaklaşımlar
çerçevesinde okumanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Önemli çünkü Castells’in şu umut
dolu iddiasının bugün ve yakın gelecekteki değerini başka türlü anlayabilmemizin yolu yok
gibi görünüyor: “Şebekeleşmiş sosyal hareketler pratikleriyle, ağ toplumu kültürünün
9
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kalbinde yeni bir ütopya önermektedirler: Toplumun kurumlarına karşı öznenin otonomisi”
(Castells, 2012, s. 228).

METODOLOJİ
Araştırmanın, katılımcı gözlem ve derinlemesine görüşmelerin yanında, KİP tarafından
üretilen medya metinlerinin analizini de içeren iki aşamalı bir tasarımı vardır. Mevcut
çalışma, KİP temsilcileriyle yapılan ilk görüşmelerin bulgularını ortaya koymaktadır.
Gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerin amacı, aktivistlerin mücadelelerinde
yeni medyayı ne kadar içselleştirdiklerini ve eskisiyle yenisiyle medyayı nasıl
kullandıklarını anlamaktır.
İlk aşamada Platformun karar mercii olarak da işlev gören İstanbul’daki “pazartesi
toplantıları”na katılım gösterilmiştir. Toplantı sonrasında “mutfak grubu” tabir edilen,
eylemlerle ve toplantılarda yoğun katılım gösteren ve çoğunluğu Platformun oluşum
aşamasından bu yana hareketin içinde olan kişilerden oluşan, kartopu örnekleme tekniğiyle
belirlenen yedi kişilik bir grupla görüşmeler yapılmıştır.

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
ORGANİZASYON YAPISI
Görüşmeler ve pazartesi toplantılarından çıkan sonuç; Platformun anti-hiyerarşik, antiotoriter ve yatay bir yapısı olduğudur. Katılımcılar arasında Karadenizliler çoğunlukta olsa
da, bu belirleyici bir koşul değildir: “Yediğimiz yemek, dinlediğimiz müzik, yaşam
tarzlarımız çok farklı ama aynı ortak tabanda buluştuk. Karadenizli olma kimliği değil
ama, yaşam alanlarımızın tehdit edilmesi bizim ortak tabanımız” (K:5)2.

2

Araştırma kapsamında yedi aktivist ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, her bir katılımcıya K:1, K:2 vb. olacak
şekilde ayrı numara verilmiştir. Metnin geri kalanında yapılan alıntıların hangi katılımcılardan olduğu bu
kodlarla ifade edilmektedir.

10

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Dijital Aktivizm

Platformun iç iletişim mecrası olan e-posta grubunda 500’ün, Facebook grubunda 2.600’ün
üzerinde üye vardır. Dışa dönük haber ve paylaşımların yapıldığı Facebook sayfasının
17.000’den fazla fanı, Twitter hesabının ise yaklaşık 4.000 takipçisi vardır.
Aktivistlerin “mutfak grubu” şeklinde formüle ettiği en iç çemberde, yaklaşık 50 aktif
katılımcı yer almaktadır. Kararların “oybirliğiyle” alındığı pazartesi toplantılarına ise, her
seferinde aynı kişilerden oluşmayan, ortalama 15 kişilik katılım gerçekleşmektedir.

KATILIM
Platformun karar organı kendi toplantı mevcududur. Her pazartesi saat 19.00’da Makine
Mühendisleri Odası’nda herkese açık olarak yapılan toplantıya katılanlar, o günkü
gündemi görüşerek o gündemle ilgili karar vermektedirler. Oylamayla çoğunluk aranması
söz konusu değildir. Kararın çıkması için mevcudun hepsinin mutabakatı gerekmektedir
(K:4).
Sol tandanslı radikal toplumsal hareketlerin birçoğunda olduğu gibi “ademi merkeziyet,
otonomi ve karar alma sürecine kitlesel katılım” Platform katılımcıları tarafından da
benimsenmektedir (van Dijk, 2012): “Bireylerden oluşan bir platform (…) Biz, bu
saldırılara hemen cevap verebilmek ve bu saldırıların üzerine bir an önce karar alabilme
mekanizmamızı hızlandırabilmek için aslında bireylerden oluşuyoruz. Aynı zamanda da
hiyerarşinin olmadığı bir yapıyız” (K:5).
Van Dijk (2012), ağ toplumunun en temel biriminin ağların kendisi değil, bireyler
olduğunu söylemektedir. Platformun karar mekanizması, eşit katılımcılar arasındaki
tartışmaya dayanmaktadır. Karar almada oylamadan ziyade; Habermas’ı izledikleri,
tartışma ve müzakereye önem verdikleri görülmektedir (Elster, 1998). Herhangi bir
baskıyla karşılaşmaksızın, herkes kendi görüşünü savunmakta veya alınması düşünülen
kararları sorgulamakta serbesttir Konular bir ortaklık sağlanana kadar konuşulmakta,
fikirler “ortak akılla” birlikte düşünme yoluyla alınmaktadır (K:2).
Mücadeleye ve süreçlere ilişkin genel tartışmalar “Karadeniz İsyandadır mail grubunda”;
eylemlere yönelik uygulama ve işbölümüne ilişkin daha somut tartışmalarsa “mutfak
11
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grubunda” sürdürülmektedir. Herkese açık ve anti-hiyerarşik olduğu söylenen Platformda
kapalı ikinci bir grubun kurulması, pratik nedenlerle açıklanmaktadır:
“İsteyen mail grubumuza katılabilir. Karadeniz İsyandadır diye tek bir mail grubu vardı, o mail
grubuna isteyen katılıyordu. (…) Fakat sonra pratik bir sorun çıktı. Bazıları çok mail göndermeye
başlayınca bundan bir rahatsızlık oluştu, biz bu kadar mail bombardımanı istemiyoruz diye. Hatta
gruptan çıkmaya başlayanlar olunca (…) toplandık arkadaşlarla (...) dedik ki o zaman iki mail
grubu kuralım. Bir ekip mutfak olsun, biri genel grup olsun. Siz şimdi mesela direk genel gruba
üye olabilirsiniz. (...) Mutfağa üye olmak için, onun da çerçevesini iki buçuk senede belirledik (...)
Mesela üç defa toplantıya gelsin dedik.” (K:3)

PLATFORM İÇİ İLETİŞİMDE YENİ MEDYA KULLANIMI
Şahin (2010a, 2010b), birbirlerinden güç alarak büyümenin ve gerektiği alanlarda birlikte
hareket edebilmenin, uzun soluklu bir mücadelede başarının önemli bir anahtarı olduğunu
ve yeşil politikayla mücadeleyi topluma yaymak konusunda internet ve özgür basının etkili
araçlar olduğunu vurgular. Katılımcıların ortak noktaları, Platformdan önce benzer aktivist
gruplara zaten üye olmalarıdır. Görüşmecilerin çoğu Platformla dâhil oldukları ağlar
vasıtasıyla ve internet üzerinden tanıştıklarını dile getirmişlerdir (K:1, K:2, K:3, K:4, K:5,
K:6). Örgütlenme anlamında eski örgütlenme modellerinin geçerliliğini kaybettiği, birebir
görüşmenin yerini sosyal ağların aldığı hatırlatılmaktadır. (K:4). Duyuruların yapılması ve
eylemler için haberleşmede yeni medyadan (cep telefonu, SMS (K:2), Platformun web
sitesi, Facebook (K:1; K:2), Twitter (K:5)) sıklıkla faydalanılmaktadır.
Ancak yine de, kararların alındığı toplantılara fiziken katılamayanları da tartışmaya dâhil
edebilmek üzere yeni medyadan faydalanmak noktasında görüşmecilerin çekinceleri vardır
(K:1, K:5). Hatta yeni medya kullanımı yüz yüze ilişkileri zayıflatacağı (K:1) veya yanlış
anlaşma sorunlarına yol açabileceği (K:6) yönünde eleştirilmektedir.

YENİ MEDYANIN
KULLANIMI

PROPAGANDA

VE

KAYNAK

YARATMA

AMAÇLI

Devrimci toplumsal dönüşümler hedefleyen hareketlerin başarıya ulaşması için, içinde
bulundukları dönemin en ileri iletişim teknolojisine hâkim olmanın kaçınılmaz olduğu
düşünülmektedir (K:4). Bu bakımdan Platformun web sitesi, mücadelenin görünür
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kılınması ve yapılanların kayda geçirilmesi bakımından birincil araç olarak görülmektedir
(K:1; K:5). Sitenin temel işlevi, yerele gidip destek veremeyenlere oradaki bilgiyi taşımak
(K:5) olarak belirtilmektedir. Yerele gidildiğinde mutlaka fotoğraf ve canlı görüntü kaydı
yapılarak, hazırlanan haber metinleriyle birlikte web sitesinde yayınlanmaktadır (K:1; K:4,
K:5).
“Biz kendi medyamızı yaratma derdindeydik, çünkü biz şunu biliyorduk ki, bütün bu projelerin
aslında büyük medya kuruluşlarıyla bağları var. Hani burada yaptığımız eylemler görünür
kılınmayacak (...) Yoksa binler bizi takip etsin, biz bu mücadelenin öncü platformu olalım, en çok
bizim takipçimiz olsun vs. öyle bir şey değil.” (K:5).

Özellikle ulusal gazete ve televizyonlarda eylemlerin görünmesinin, yerel halk için
mücadelenin bir yere vardığını görmek açısından (K:1); internet ve sosyal ağların ise yerel
haricindeki insanlarda farkındalık yaratmak açısından önemli olduğu düşünülmektedir
(K:1; K:3, K:4). Ne var ki internetin “pijamasıyla klavye başında tepki veren” bir kesim
yarattığı, bunun da mücadeleyi zayıflattığı (K:1) kadar; internet aktivizminin alana
gitmemeye indirgenerek küçümsenmesinin sakıncaları (K:6) veya interaktif eylem yaratma
gerekliliği (K:5) de tartışılabilmektedir.
Mücadelenin görünür kılınması noktasında faydalı görülen yeni medya araçları, maddi
destek sağlamak noktasına gelindiğinde hareketin karakterinden de kaynaklanan
sebeplerden ötürü dışlanmakta; bu noktada tekrar yüz yüze ilişkilere (K:1), katılımcıların
bireysel fedakârlık ve katkılarına (K:2; K:4) vurgu yapılmaktadır.
“Her şeyden önemli zorluğu, finansal zorluktur. Bu yapıların hiçbirinin bir yerden bir geliri yok,
bilakis de olamaz yani. Kapitalist çevre örgütleri gibi AB, BM fonlarıyla, şirketlerin sponsorluk
adı altındaki beslemeleriyle hiçbir alakası olmayan yapılar bunlar. Ama bir tane vadide açılan bir
davanın maliyeti 10.000 liralardan başlıyor. Bu yapılar tamamen oraların içinde var olan bireylerin
fedakârlık ve yaratıcılıklarıyla yürüyor.” (K:4)

GÖSTERİLER SIRASINDA VE SONRASINDA YENİ MEDYA KULLANIMI
Büyük şehirlerdeki eylemlerde, eylem öncesinde ve sonrasında hazırlanan basın
bültenlerinin ana akım ve/veya alternatif medyaya servis edildiği ve kısıtlı da olsa bir ilgi
gördüğü belirtilmektedir (K:1; K:4; K:5). Çekilen görüntüler de Platformun web sitesi ve
sosyal medya hesaplarında paylaşılmaktadır.
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Ancak yerelde ’eylem koyma’ daha anlık kararlara dayandığı için (K:3), yereldeki
eylemliliğe dair haberlerin büyük şehirlere iletilmesinde yeni medya, özellikle Twitter
(K:1; K:5) önem kazanmaktadır. Oturma eylemleri, sabahlamalar gibi gündemlerde;
gelişmeler anlık olarak sosyal medyadan paylaşılmaktadır. Yerel halk arasında yeni nesil
telefon kullanımı yaygın olmasa da; aktivistler kendilerinin bulunmadığı yerel eylemlerde,
kimi zaman sosyal medya hesaplarının bilgilerini yerelden tanıdıklarıyla paylaşmakta,
böylece bilgi akışı sağlanmaya çalışılmaktadır (K:5).

SONUÇ YERİNE
Araştırmanın bu başlangıç düzeyindeki bölümü, araştırma sorusuna henüz tatmin edici bir
cevap üretmemektedir. Ancak, van Dijk’ın (2012) dijital demokrasi taraftarlarının
önermeleri karşısındaki şüpheciliğine katılmaktayız. Ağ teknolojisinin, KİP’in ‘ekolojik
yurttaşlarının’ iç karar mekanizmalarına katılımını belirgin biçimde artırmamış olması
dikkat çekicidir. Eylemciler ve medya

arasındaki ilişkileri anlamak amacıyla

başvurduğumuz çalışmaların, KİP bağlamında, açıklamada yetersiz ya da yüzeysel kaldığı
en önemli noktalar ekonomik meselelerin yanı sıra çevrimiçi ve yüz yüze katılımın
tasarımı konusudur. Eylemcilerin bu meselelerdeki çekince ve duyarlılıkları dikkatli bir
incelemeyi gerektirmektedir. Katılım çerçevesinde, Hardt ve Negri’nin (2012) aşağıdaki
tespitinin ise genellikle KİP eylemcileri tarafından benimsendiğini söyleyebiliriz:
“Sınıf ve politik eylem üsleri asıl olarak enformasyon çevrimleri yoluyla, hatta fikirlerin
çevrimi yoluyla değil, fiziksel yakınlık için gerekli olan politik duyguların kurulması yoluyla
oluşur... 2011’in kamp kurma ve işgal hareketleri bu iletişim hakikatini yeniden keşfetti.
Facebook, Twitter, Internet ve başka türden iletişim mekanizmaları yararlıdır ancak kolektif
politik zekâ ve eylemin temeli olan bedenlerin bir arada bulunmasının ve bedensel iletişimin
yerini hiçbir şey tutamaz.” (Hardt ve Negri, 2012, s. 24-25)
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ÖZET
Yeni medya ortamlarının sağladığı olanakların başında kullanıcıların içerik üretmesine izin vermesi ve
interaktivite sağlaması gelmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de başta Facebook ve Twitter olmak
üzere giderek artan biçimde kullanılmaya başlanan sosyal ağlar seslerini duyurmak isteyen birey ve sivil toplum
örgütlerine önemli fırsatlar sunmaktadır. Sivil Toplum Örgütlerinin en temel işlevi toplumda değişim ve
dönüşüm sürecine etki edebilmektir. Bu süreç içinde; toplumu bilgilendirme, etkileme, ikna etme, birleştirme ve
katılım sağlama işlevlerini yaşama geçirmeyi hedefleyen STÖ’lerin kamuoyu oluşturabilmeleri niceliksel
katılımı gerekli kılmaktadır. Baskı grubu olarak toplumsal ve siyasi aktörlere etki etmek, bu bağlamda değişim
gerçekleştirmek nihai hedeftir. Yeni medya ortamlarında aktif olarak varlıklarını sürdüren bu örgütlenmeler
Dijital aktivizm olarak da tanımlanmaktadır. Dijital aktivizmin faaliyetleri hem internet ortamını, hem de bu
ortamda sosyal ağlar üzerinde başlayan örgütlenmeleri sokaktaki faaliyetlere taşımayı kapsamaktadır. Bu
durumda dijital ortam söz konusu faaliyetler için bir iletişim ve örgütlenme platformu işlevini yerine
getirmektedir.
Bu çalışma, sosyal medyada dijital aktivizm olarak ele alınan bir örneği incelemektedir. Bu örnek sosyal
medyada yer alarak “yaşam hakkına” vurgu yapan ve Türkiye gündemine giren “Hayvanlara Yaşam Platformu”
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HAYTAP’dır. Facebook’ta başlatılan barış çağrısı ile sosyal medyanın kamuoyunda doğrudan iletişime, barış
isteğini dile getirme konusuna aracılık edebileceğine yönelik örnek oluşturmaktadır. Çalışmada nefret
söyleminin karşısında barış dilinin yarattığı çağrışımları ortaya koymak amacıyla söz konusu kampanyanın
Facebook hesabı altı aylık süreçte takip edilmekte ve örnek kampanya için niceliksel ve niteliksel içerik analizi
yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Baskı grupları, yeni medya, barış söylemi, kamuoyu yaratma

GİRİŞ
Yeni medya, kitle izleyicisini bireysel kullanıcı olarak da kapsayabilen, kullanıcıların içeriğe
veya uygulamalara farklı zaman dilimlerinde ve etkileşim içinde erişebildikleri sistemler
olarak tanımlanabilir. Ancak günümüzde pek çok uygulama, geleneksel medya ile yeni
medyanın bir arada kullanılmasıyla melez şekilde bulunduğu unutulmamalıdır. Yeni
medyanın en çarpıcı örneği İnternet'tir (Geray, 2003; 20).
İnternet’in ortaya çıkışıyla birlikte iletişim kurmanın ve sürdürmenin yeni özellikler
kazandığını söyleyebiliriz. Özellikle sosyal ağlar bu konuda daha önce görülmemiş fırsatlar
sunmaktadır. Phillips (2001; 44) E-olanaklar olarak tanımladığı bu özellikleri şöyle
sıralamaktadır ; Farkındalık yaratmak, Motivasyon kazandırmak, Dahil olma, Katılım
sağlama, Paylaşma, Ödüllendirme ve Maliyet tasarrufu. Söz konusu özellikler kar amaçlı
kuruluşlara olduğu kadar kamu kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve bireylere de yönelik
avantajlar sağlamaktadır.
Yeni medya ortamları çeşitli STÖ’ler ile toplumsal ve siyasal hareketler tarafından kendilerini
tanıtmak, eylemlerini organize etmek, bu eylemleri duyurmak ve örgüte destekçi ile gönüllü
bulmak için giderek daha yoğun kullanılmaktadır. Örneğin e-gruplar üzerinden siyasal bir
örgütlenme tartışmaları şekillendirebilmekte, e-postalar üzerinden eylemler duyurulabilmekte,
eylem görüntüleri video paylaşım ağları Dailymotion veya YouTube’a yüklenerek, bunların
çevrimiçi dünyada yaygınlaşması sağlanabilmektedir (Binark, Löker, 2011: 15).
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YENİ MEDYA ALGISI İÇİNDE SOSYAL MEDYANIN YERİ VE ÖNEMİ
Sosyal medya araçları siyasetten sanata, ekonomiden sivil topluma hemen her alana yeni bir
medya algısı ve dinamizm getirmiştir. Facebook, Twitter, Myspace, Flickr, LinkedIn, Blogger
ve Youtube gibi sosyal medya araçları milyonlarca kişinin buluştuğu fikir, görüş ve
yorumlarını paylaştığı bir mecra hâline gelmiştir.
Geleneksel medya araçlarıyla kıyasladığımızda kullanıcılarına son derece hızlı ve interaktif
iletişim olanağı sunan sosyal medya, sivil toplum hareketlerine yeni bir boyut kazandırmıştır.
Sosyal medya, düşük iletişim maliyetleri, kolay organize olabilme, taraftar bulmayı
kolaylaştırma gibi önemli özellikler ile, seslerini duyurma ihtiyacı duyan sivil toplum
hareketlerinin çalışmalarına önemli bir katkı sunmakta, onlara geniş bir hareket kabiliyeti
sağlamaktadır. Sosyal medyada yaratılan bir yerel gündemin, internet üzerinde coğrafi
sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte tüm dünyanın dikkatine çekme ve küresel bir harekete
dönüşme potansiyeli taşıdığını söylemek mümkündür.
Yakın geçmişten bir örnek vermemiz gerekirse Ortadoğu'da gelişen Arap Baharı sürecinde
başta Facebook ve Twitter olmak üzere sosyal medya araçlarının ana akım medyayla
kıyaslandığında ne kadar ön plana çıktıklarına şahitlik ettik. Mısır'ın devrik Devlet Başkanı
Hüsnü Mübarek'in istifa sürecinde Mısır'da yüzbinlerce tweet atılması , Facebook sayfasından
yapılan protesto çağrılarına alınan yüksek sayılardaki olumlu geri bildirimler ve aynı süreçte
Youtube'da paylaşılan görüntülerin geniş kitlelerce izlenmesi sosyal medyanın etkisini ortaya
koymaktadır. Dahlgren’e göre (2009: 152-154) İnternet demokrasinin eksiklerini giderme
konusunda hızlı bir teknolojik tedavi sağlamaya tek başına yeterli olmamakla birlikte sivil
insiyatif için etkileşimli bir ortam yaratma ve anaakım medyanın süzgecinden kurtulma
konusunda önemli bir açılım getirmiştir.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ: ORTAK BİLGİ ve DİL ile SOSYAL
MANİPÜLASYON
Küreselleşme sürecinin en önemli değişim göstergelerinden biri, demokratikleşme ile birlikte
gelişen toplumsal hareketlerdir. Toplum hareketlerinin sivil inisiyatifi temsil etmesi ve örgütlü
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olması nedeniyle sivil toplum örgütleri (STÖ) gündem oluşturan aktörler durumuna
gelmiştir.Toplumsal fayda sağlayacak değişimlere aracılık etmek üzere toplum içinde ortak
bilgi ve dil düzeyi geliştiren katalizör olarak görebileceğimiz STÖ’leri Cernea (1994: 6)
toplumsal değişimi projeler aracılığı ile sağlamak amacında olan örgütler olarak
tanımlamaktadır.
Doğan’a göre ise (2000:14) gönüllülük ilkesi ile var olan bu örgütsel yapılar; belirlenen
toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, bilinçlenen bireylerin tek başına başaramayacakları
durumlarda, aralarında dayanışarak, katılımcı bir anlayışla, etkin bir biçimde çalışan
organizasyonlardır. Bu tanımlardan yola çıkarak STÖ’lerin toplumda ortak bir sorunun
çözümünde etkin olarak varlık gösteren, toplumsal değişime aracılık ederken gönüllülük ile
katılım sağlayan örgütsel yapılar oldukları söylenebilir.
STÖ’lerin gönüllülük ilkesini güçlendirerek toplumsal katılımı bir davranış biçimi haline
getirebilmeleri, toplumda var olan bir sorun ile ilgili “ortak dava” algısını yaratabilmelerine
bağlıdır. Bu süreç kitle iletişim araçları ve yöntemleri ile; sosyal manipülasyonun oluşmasına
ve toplumda ortak bilgi /dil düzeyinin ve kolektif bilincin gelişimine olanak tanıyacaktır.
Ortak davanın içeriğine ve hedef kitlenin özelliklerine bağlı olarak yaşama geçirilen iletişim
yöntemleri toplum içinde, STÖ’nün niceliksel olarak olumlanmasına da katkı sunacak ve
böylece yarattığı kamuoyu ile bir baskı grubu karakteri taşıyabilecektir (Cılızoğlu, 2005:115).
STÖ’lerinin baskı grubu olabilmesi hem siyasi hem de toplumsal aktörlere etki edebilmesi ve
ortak davanın istendik çözümlerine katkı sunabilmesi anlamına da gelmektedir.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI ve DİJİTAL
AKTİVİZM
Sivil Toplum, gönüllülük esasına dayanarak kendisini kamusal alanda var eden, kendi
desteklerine sahip, devletten ve sektörden özerk, ancak özel alan ile devlet arasında aracılık
yapma niteliğine sahip, örgütlü bir yapıdır. Bu bağlamda sivil toplum örgütlerinin devlet ile
halk arasında önemli bir köprü vazifesi görmekte olduklarını söyleyebiliriz.
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Sivil toplum kuruluşlarının etkinlik alanları dikkate alındığında başlıca işlevleri, kamuoyu
oluşturma yoluyla bireylerin taleplerinin dile getirilmesine yardımcı olmak, çoğulcu toplum
yapısının sağlanmasına katkıda bulunmak ve devlet tüzel kişiliğinin gerçekleştirdiği
uygulamalar ile Pazar ekonomisinin dayattığı bazı mekanizmalara karsı koruyucu tampon
işlevi görmek şeklinde sıralanabilir. Sivil toplum kuruluşlarının varlığı ayrıca siyasal partiler
üzerine baskı kurdukları için siyasal ve toplumsal hayatın zenginlik kazanmasını da
sağlamaktadır (Şahin, Emini, 2008). Dolayısıyla STÖ’ler, toplumun ve onun da ötesinde tüm
dünyanın birçok konuda daha iyi konuma gelmesinde, hakların korunmasında aktif ve
katılımcı rol üstlenmektedir. Yeni medya insanların iletişim kurma, etkileşim sağlama ve hatta
düşünce modellerinde bile oldukça önemli değişimlere yol açmıştır. Bu eksende baktığımızda
sosyal medya platformları sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere her türden örgütün iş
yapma biçim ve stratejilerini farklı düzeylerde etkileyip dönüştürmeye başlamıştır.
Toplumu ilgilendiren çeşitli konularda farkındalık yaratmak, gönüllü desteği oluşturmak,
siyasi ortam için baskı grubu yaratmak için ana akım medyada yeteri kadar seslerini duyurma
imkanı bulamayan ve eşik bekçiliği süzgecine takılma riski olan sivil toplum örgütlerine
sosyal medya platformları daha hızlı, düşük maliyetli ve daha geniş etki yaratma imkanı
sunmaktadırlar. Gerek ulusal gerekse küresel seviyede düzenlenen ve “Dijital aktivizm”
olarak isimlendirilen çevrimiçi kampanyalar aracılığı ile ortak bir amaç etrafında birleşen
bireyler aktivizmi yeni bir boyuta taşımaktadır. Giderek büyüyen bir eğilim olan dijital
aktivizm, geniş kitleleri kısa zamanda sürece dahil ederek sorun yaratan konuyla ilgili olarak
hem hükümetler hem de kurumsal şirketler üzerinde baskı oluşturmakta, onları sorunu
çözmeye ya da hesap vermeye sevk ederek demokratik süreçleri güçlendirmeye de katkı
sağlamaktadır. Benzer görüşteki bireylerin bir araya gelerek seslerini duyurmalarını ve
kamuoyuna yön vermelerini sağlayan bu yeni eğilim, barışçıl yollardan eylem ve
koordinasyon için imkan yaratmaktadır.
“Dijital aktivizm”, internet ortamını kullanarak yapılan tüm aktivist eylemleri kapsamaktadır.
Terimin “internet aktivizmi”, “e-aktivizm”, “siber aktivizm” gibi farklı kullanımları da
olmakla birlikte dijital aktivizmin daha geniş bir kabul gördüğünü söyleyebiliriz.
İnternetin aktivist kullanımı ise, belli bir amacın savunusu, bu amaç etrafında veya belirli bir
eylemi gerçekleştirmek için örgütlenme, amaca yönelik mesajları bir iletişim kampanyası
çerçevesinde kitlelere iletme, amaç doğrultusunda lobi faaliyetleri gerçekleştirme, internet
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üzerinde eylem gerçekleştirme (boykot, site karartma vb.), amaca yönelik kaynak toplama /
fon oluşturma, hükümetler veya şirketlerin faaliyetlerini izleyerek düzenli olarak raporlama
(watchdog) gibi temel aktivist faaliyetlerin, başta sosyal medya olmak üzere geniş kitlelere
gerçek zamanlı bilgi akışı ile ulaşmaya imkan tanıyan alanlarda veya blog, vlog, podcast,
video, fotoğraf paylaşım siteleri gibi alanlarda gerçekleştirilmesi anlamına geliyor. (Uçkan,
2012; Sivitanides, Shah, 2011; Sacco,Stanoevska, Giardina, 2011).
Öte yandan Uçkan dijital aktivizmin sorunlu bir yönüne de dikkat çekmektedir (2012);
İnternet üzerinde bir kaç yere tıklayıp, bir kaç şey paylaşıp aktivist huzura erme,
böylece de etkisizleşme tehlikesine işaret etmek için, “slacktivism” (dijital tembellik),
“clicktivism” (tıklamacılık) gibi terimler üretildi. Bu terimler, benim “dijital fanus
etkisi” dediğim bir sorunu ortaya koyuyor: “Dijital aktivizmin en önemli sorunu,
“dijital fanus etkisi” diye adlandırdığımız bir dezavantajdan kaynaklanıyor: İnternetle
sosyalleşen insanlar, bir banner’a tıklayarak Afrika’daki açları doyurduğunu, yağmur
ormanlarını kurtardığını veya ozon deliğini kapattığını düşünmeye başlıyor! [Ancak]
ağlarla gerçekliği [birleştirebilenler] bu fanus etkisini kırabiliyorlar. Dijital aktivizm,
dijital olmayan hedeflere yönelik olarak ancak “hibrid” yapılarda işe yarıyor: Yani
sokakla buluştuğu zaman…”

TÜRKİYE’DE HAYVAN HAKLARI KONUSUNDA SİVİL TOPLUM
ÖRGÜTLENMESİ; HAYTAP
Sivil toplum örgütleri tüm dünyada insan ve insanın içinde yaşadığı çevre konusuna olduğu
kadar kendilerini savunamayacak durumda olan hayvan haklarına da duyarlılık geliştirerek bu
konuda örgütlenmeler gerçekleştirmektedirler. Türkiye açısından baktığımızda hayvan hakları
mücadelesinin uzun bir geçmişe sahip olmadığını görmekteyiz. Türkiye’de hayvanlara bakış
belli bir statüye sahip, zengin üst sınıfların hoşça vakit geçirmek ve ruhlarını dinlendirmek
için evlerinde besledikleri, sevip, okşayıp, kokladıkları varlıklar olmaktan çıkıyor.
Hayvanların da doğuştan gelen bazı hakları olduğu, eşit ve özgür doğdukları öylece de
yaşamlarını sürdürme hakları olduğu bilince çıkıyor. Türkiye’de yasal düzenlemeler açısından
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Yasası mevcuttur. Bu yasa 2004 yılında, AB’ye uyum
yasaları çerçevesinde hazırlandı ve yürürlüğe girdi. Şimdi gelişen hak mücadeleleri ve dipten
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gelen bir dalga ile yasanın daha işlevli ve yararlı hale getirilmesi için çabalar yürütülüyor
(Ergündoğan, 2011: 327).
Yasada hayvanlara yönelik kötü muameleyi caydırıcı yaptırım içeren cezalar hemen hemen
hiç yok. Çoğu yaptırım para cezası ile sınırlı. Yasa, küçük bir para cezası ödeyen herkesin
hayvanlara kötü muamelede bulunabilmesini mümkün kılan bir anlayışa dayanıyor. Pek çok
kentte kuruluşları gerçekleştirilen Hayvan Hakları ya da Hayvanları Koruma dernekleri bir
araya gelerek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi ve 9 Temmuz 2008’de Hayvan Hakları
Federasyonu (HAYTAP)’nu kurdu. Federasyonun kurucuları arasında Barınak Gönüllüleri Ve
Hayvanlara Yaşam Hakkı Derneği, İstanbul, Diyarbakır Hayvanları Koruma Derneği, Doğayı
Ve Hayvanları Koruma Derneği, Adana, Giresun Hayvanları Koruma Derneği, Antalya
Konyaaltı Dostları Derneği yer aldı. Söz konusu federasyonun 70 ilde temsilciliği
bulunmakta. HAYTAP Federasyonu dışında, Türkiye’de, Dünya Yalnız Bizim Değil
Platformu (DYBD), Yaşam Hakkına Saygı Derneği, Ankara Hayvanları Koruma Derneği
(HAYKOD), Türkiye Hayvanları Koruma Derneği gibi irili ufaklı pek çok dernek faaliyetini
sürdürüyor (Ergündoğan, 2011: 328).
Sivil Toplum Örgütleri ve bağımsız hayvan hakları savunucuları, mevcut yasanın yeniden
düzenlenmesi için girişimlerde bulunuyorlar, ancak şu ana kadar gösterilen çabalardan alınmış
net bir sonuç bulunmuyor. Tarihsel gelişim içinde hayvanlara yönelik yaklaşımlara
baktığımızda ise dünyada hayvanların korunması için kanun çıkaran ilk ülkenin İngiltere
olduğunu görüyoruz. Hayvanlara kötü muameleye en ağır cezalar verilen yer: İtalya. 1754’te
‘Hayvanların hakları olmalı’ diyen J.J.Rousseau: Fransız. Hayvan öldürmenin cezasının idam
olduğu yer: Nazi Almanya’sı. Dünya’da ilk hayvan hastanesini kuranlar ise Osmanlılar
(Bardakçı,2012).

ÇALIŞMANIN İÇERİĞİ, ÖRNEKLEMİ, METODU
Bu çalışmada örneklem olarak Hayvan hakları Fedarasyonu (HAYTAP) seçilmiştir.
HAYTAP, Türkiye’de hayvanlara yapılan zulme dikkat çekmek, yasalaşma aşamasında olan
ölüm yasasını durdurmak, sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşamalarına yönelik olarak
girişimler başlatan bir kampanya yürütmüştür. Çalışma kapsamında Ağustos 2012 tarihinden
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Ocak 2013 tarihine kadar olan altı aylık süreçte HAYTAP’ın Facebook sayfasında
kampanyaya yönelik olarak yer alan tüm görseller ve mesajlar niteliksel ve niceliksel içerik
analizi ile incelenmiştir.
Hayvan hakları gibi bir konunun iletişim süreci ile müşterek dava konumuna getirilmesi ve
hayvanların korunması gibi barışçıl bir konunun Facebook gündemindeki mesajların içeriğine
hangi biçimde ve ne oranda yansıdığını görmek çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır.
Çalışmanın bir diğer amacı ise; STÖ’lerin bir baskı grubu karakteri taşıyabilmesinin ön
koşulları olan gönüllülük ve katılım ilkelerinin ne oranda “dijital aktivizm” olarak
gerçekleştiğini görebilmektir.
Bu amaçla çalışmanın mesajları ve görselleri üç ana başlık altında incelenmiştir.
1. Olumlu mesaj yaklaşımı: Barış çağrışımına yol açan, kamuoyunu bütünleştirmeye
yönelik, kaynağın barış tarafında olduğu bilgi amaçlı mesajlar bu başlık altında
değerlendirilmiştir. (kodlanan örnek mesaj: “Onları yeni barınakların açılması kurtardı”)
2. Olumsuz mesaj yaklaşımı: Öfke içeren, kaynağın olumsuzluk üzerinden kitleye
verdiği mesajlar bu başlık altında değerlendirilmiştir. (kodlanan örnek mesaj: “Ölüm yasası
ile 2500 tane sokak hayvanı katledilecek” )
3. Manipülatif mesaj yaklaşımı: Hedef kitleye kodlanan mesaj aracılığı ile eylemin
yönünü gösteren mesajlardır. Bu başlık, tepki refleksinin oluşmasına da doğrudan etki edeceği
öngörüldüğünden iki alt başlık kapsamında incelenmiştir.
a). Olumlu manipülatif mesajlar; “daha güzel bir hayata kavuşmaları için siz de
destek verin” mesaj yaklaşımında olduğu gibi eylemin yönü barışçıl bir çağrışımla
kodlanmıştır.
b). Olumsuz manipülatif mesajlar; “Öldürüyorlar onları, haydi sokağa” şeklindeki
mesajlarda “müşterek davanın” oluşumu daha ajitatif, öfkeli çağrışımlarla ortaya
konulmuştur.
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Yeni

medyanın

interaktif

yansımalarını

görmek

araştırmanın

ikinci

bölümünü

oluşturmaktadır. Facebook sayfasındaki her kampanya paylaşımının altında yer alan; beğen,
paylaş ve yorum yap şıkları niceliksel olarak ölçümlenmiştir. Böylece HAYTAP’ın sosyal
medya kampanyasına sokağa çıkmadan sağlanan katılım oranını görmek, sanal ortamda baskı
grubu olma durumu hakkında bilgi edinmek mümkün olacaktır.
Buna göre ‘Beğen’ kriteri; yapılan kampanyanın olumlanma oranını, ‘yorum yap’ kriteri;
kampanya hakkındaki fikirleri öğrenmeyi, konuyla ilgili geri dönüş almayı ve desteği ölçmeyi
(geleneksel katılımda, imza toplama kampanyası gibi), ‘paylaş’ kriteri ise; kampanyanın ve
fikrin yaygınlaşması konusundaki desteği görmeyi sağlayacaktır. Olumlu ve Olumsuz
mesajlardaki niceliksel farklılık ise HAYTAP’ın hangi tür mesaj yaklaşımının toplumda
desteklendiğini ve katılımın barış ya da nefret söylemlerinden hangisi yönünde olduğunu
görmek açısından önemlidir.

KAMPANYADA KULLANILAN MESAJIN YAKLAŞIMI: ÖFKELİ ya da BARIŞÇIL
KATILIMA GİDEN SÜREÇ
STÖ’lerinin yaşama geçirdikleri iletişim yöntemleri ve araçları kadar bu süreçte kullandıkları
mesaj yaklaşımı da sosyal manipülasyonu doğrudan etkileyecek bir diğer unsurdur. Türkiye
gibi gelişim ve değişim sürecinde olan toplumlarda duygusal tetiklenme aracılığı tepki
refleksinin geliştiğini söylemek mümkündür. Lerner’ın da vurguladığı gibi (1998: 204)
gelişmekte olan toplumlarda neyin nasıl yapılacağını vurgulayan, yön gösteren mesajlar daha
etkilidir. İletişim kanallarında kullanılan mesaj dilinin aynı zamanda tarafsız, objektif biçimde
kodlanması kaynak konumunda olan STÖ’nün varlığına güven ve desteği sağlamaya da
aracılık edecektir. Çünkü bu mesaj içeriği aynı zamanda hem STÖ’nün “ortak dava” algısının
yerleşmesine katkı sunacak hem de STÖ’lerin etkileme, ikna etme işlevini güçlendirecektir.
Dolayısıyla mesaj yaklaşımının katılımın yönünü de etkileyecek bir özelliğe sahip olduğunu
vurgulamakta yarar bulunmaktadır. STÖ’nün temel amacı toplumda farkındalık ve katılım
refleksi oluşturabilmektir. Bu amaca bağlı olarak konu ile ilgili topluma kodlayacağı
mesajların manipulatif olması ancak bu katılımın barış /destek ya da öfke/ajitasyon ağırlıklı
olması tepkinin yönünü ve biçimsel yapısına da etki edecektir öngörüsünü geliştirmek
mümkündür. Ancak; seçilen iletişim kanalının özelliği de mesaj içeriğine etki eden bir özellik
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olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin STÖ ile ilgili yazılı basında yer alan bir haberin
bilgilendirici, haberdar edici işlevi ön plana çıkarken, yeni medyada yer alan bir haberin daha
hızlı bir etki ile kamuyounda tetiklenmeye yol açması amaçlanacaktır.

ARAŞTIRMADA ELDE EDİLEN BULGULAR
HAYTAP 2012 yılı Ağustos ayı itibariyle başlattığı “Ölüm Yasasına Hayır!” kampanyasının
Facebook sayfasında toplam 126 adet paylaşımda bulunmuştur.
Sokak hayvanlarının yaşamdan tecrit edilmesi ve yok edilmesiyle ilgili yasa tasarısının geri
çekilmesine yönelik olarak Ağustos 2012’de Facebook’ta kampanya başlatan HAYTAP, bu
ilk ayda 8 adet paylaşımda bulunmuştur. Hedef kitlede ortak bilgi ve dil düzeyi oluşturmaya
yönelik olarak kodlanan ilk mesajlarda %50 oranında barış dili kullanılırken, öfke çağrışımlı
olumsuz mesaj çağrışımlı mesajların oranı %12.50 olarak saptanmıştır.
MANİPÜLATİF
AYLAR

OLUMLU

OLUMSUZ

OLUMLU

OLUMSUZ

TOPLAM

Ağustos

4 - %3.17

1 - %0.79

2 - %1.58

1 - %0.79

8 - %6.34

Eylül

17 - %13.49

6 - %4.76

3 - %2.38

4 - %3.17

30 - %23.80

Ekim

6 - %4.76

1 - %0.79

8 - %6.34

6 - %4.76

21 - %16.66

Kasım

1 - %0.79

1 - %0.79

2 - %1.58

4 - %3.17

8 - %6.34

Aralık

4 - %3.17

2 - %1.58

1 - %0.79

Ocak

20 - %15.87

5 - %39.68

19 - %15.07

8 - %6.34

52 - %41.26

TOPLAM

52 - %41.26

16 - %12.69

35 - %27.77

23 - %18.25

126

7 - %5.55

Tablo 1. Sloganlara Göre Çağrışım Dağılımları

Hedef kitlede “müşterek dava” algısını yaratarak eylemsel bütünlüğü sağlamak amacıyla bu
dönemde kodlanan manipülatif mesajların oranı ise %37.50’dir. Bu oranın kendi içindeki
dağılımı; %25 olumlu manipülatif, %12.50 oranında olumsuz manipülatif çağrışımlı
mesajlardan oluşmaktadır. Geri bildirim olarak da değerlendirilebilecek dolaylı katılım
verilerine bakıldığında; olumlu çağrışımlı paylaşımlarda %30.90, olumsuz çağrışımlı
paylaşımlarda ise bu oran %8.66 olarak gerçekleşmiştir. Bu verilere göre; barış dilinin
kullanıldığı olumlu çağrışıma yol açan paylaşımlara hedef kitle daha fazla katılım
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göstermektedir. Manipülatif mesajlarda; barış çağrışımlı mesajlara katılım %59.51iken, öfke
çağrışımlı mesajlarda bu oran %0.91’dir.
HAYTAP kullandığı görseller ve görsellerindeki dil de barışçıl çağrışımlar içermekte,
görseller aracılığı ile hedef kitlede duygusal tetiklenmeye bağlı katılım ve eylem
amaçlamaktadır. Hedef kitlede ortak bilgi ve dil düzeyi geliştirmeye yönelik görseller
kullanmak yerine, “müşterek dava” algısını yaratmak ve farkındalığı arttırmak amacıyla
manipülatif görsellere yer vermesi bu düşünceyi pekiştirmektedir.
MANİPÜLATİF
AYLAR

OLUMLU

OLUMSUZ

Ağustos

OLUMLU

OLUMSUZ

TOPLAM

3 - %2.94

2 - %1.96

5 - %4.90

11 - %10.78

5 - %4.90

18 - %17.64

Eylül

1 - %0.98

Ekim

1 - %0.98

13 - %12.74

Kasım

1 - %0.98

5 - %4.90

Aralık

7 - %6.86

1 - %0.98

1 - %0.98

Ocak

18 - %17.64

5 - %4.90

18 - %17.64

6 - %5.88

47 - %46.07

TOPLAM

28 - %27.45

7 - %6.86

51 - %50

16 - %15.68

102

1 - %0.98

14 - %13.72
3 - %2.94

9 - %8.82
9 - %8.82

Tablo 2. Görsellerin Çağrışım Dağılımları

HAYTAP’ın barışçıl görseller aracılığı ile eylemin yönünün de barışçıl olmasını amaçladığı
öngörülebilir. Barış çağrışımlı manipülatif görsellere katılım oranı %90.94, öfke ya da
ajitasyon çağrışımlı manipülatif görsellere katılım oranı %9.05’dır. Elde edilen veriler de bu
öngörüyü desteklemektedir.
Bu verilerden yola çıkarak HAYTAP’ın kampanyaya barış dilini kullanarak başlamış
olduğunu, hedef kitlenin barış çağrışımlı paylaşımlara daha yakın durduğunu ve dolayısıyla
eylemin yönünün de barışçıl olduğunu söyleyebiliriz. Kampanyanın çıkış noktasının “sokak
hayvanlarının yaşam hakkını korumak” olduğu düşünüldüğünde, çıkış noktası ile kampanya
dili arasında bir sinerji olduğunu söylemek mümkündür.
HAYTAP kampanyaya dair ilk sokak eylemi vurgusunu kampanya ve amaçlarla ilgili
bilgilendirme eşliğinde Eylül ayında yapmıştır. Ağustos ayında başlattığı kampanyada
kullandığı barış dilinin Eylül ayında da devam etmesi, sokak eyleminin de dilinin barıştan
yana olmasına yönelik önemli bir veridir.
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MANİPÜLATİF
AYLAR

OLUMLU

OLUMSUZ

OLUMLU

OLUMSUZ

TOPLAM

Ağustos

1484 - %2.52

416 - %0.70

2858 - %4.87

44 - %0.07

4802 - %8.18

Eylül

6224 - %10.60

2089 – 3.56

3310 - %5.64

4829 - %8.22

16452-%28.03

Ekim

3198 - %5.45

47 - %0.08

4496 - %7.66

5174 - %8.81

12915 - %22

Kasım

377 - %0.64

907 - %1.54

1946 - %3.31

1435 - %2.44

4665 - %7.95

Aralık

784 - %1.33

175 - %0.29

38 - %0.06

Ocak

2921 - %4.97

1473 - %2.51

11661-%19.87

2792 - %4.75

18847-%32.11

TOPLAM

14988 - %0.25

5107 - %8.70

24309-%41.42

14274-%24.32

58678

997 - %1.69

Tablo 3. Sloganlar Aracılığıyla Dolaylı Katılım Çağrışımı (Dijital Activizm)

Ekim ayında %40.06 oranında olumsuz çağrışımlı mesajlar aracılığı ile dolaylı katılım olduğu
görülmektedir. Oransal olarak bu artışın nedenini, sokak eylemlerinin bu dönemde
gerçekleşmesine ve yasa boyutunda istendik yönde bir değişim ya da yasayı durdurmanın
gerçekleşmemesine bağlamak olasıdır. “Öfkeli” tepkinin yeni medya ortamında hedef kitle
tarafından yaşama geçirilmiş olması bu olasılığı desteklemektedir. %21.42 oranında paylaş
kriterinin verisi de farkındalığın ve desteğin artmasına aracılık eden yüksek bir veri olarak
durumu açıklamaktadır.
MANİPÜLATİF
AYLAR

OLUMLU

OLUMSUZ

Ağustos

OLUMLU

OLUMSUZ

TOPLAM

4177 - %7.27

416 - %0.72

4595 - %8

9138 - %15.92

4054 - %7.06

14693-%25.60

Eylül

595 - %1.03

Ekim

39 - %0.06

9315 - %16.23

2580 - %4.49

11934-%20.79

Kasım

129 - %0.22

2890 - %5.03

1775 - %3.09

4794 - %8.35

Aralık

965 - %1.68

42 - %0.07

133 - %0.23

Ocak

3225 - %5.62

1581 - %2.75

12518-%21.81

1364 - %2.37

18688-%32.56

TOPLAM

4953 - %8.63

4071 - %7.09

38171-%66.51

10189-%17.75

57384

906 - %1.57

1140 - %1.98

Tablo 4. Görseller Aracılığı İle Dolaylı Katılım Çağrışımı (Dijital Aktivizm)

Eylül ayında 30, Ekim ayında 21, Kasım ayında 9, Aralık ayında 9 ve Ocak ayında toplam 52
adet paylaşımda bulunan HAYTAP’ın yeni yıl başlangıcında hedef kitlede yeni bir tetiklenme
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oluşturarak gündem oluşturduğunu düşündürmektedir. “Müşterek dava” oluşturma sürecinde
ise barış dili kullanmayı sürdürmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Sloganlar: Kampanyanın Facebook sloganları %41.26 oranında barışçıl mesaj içeriklerine
sahiptir. Sokak hayvanlarının yaşam hakkına sahip çıkmak amacıyla yürütülen kampanyanın
dili, kampanyanın çıkış noktasına uygun bir biçimde yaşama geçirilmiştir. Hedef kitlede ortak
bilgi ve dil düzeyi oluşturma sürecinde öfke ve duygusal tetiklenme çağrışımına yol açan
mesaj oranı ise %12.69’dur. Bu oran barış söyleminin yaklaşık üçte biridir. Dolayısıyla
HAYTAP’ın tercih ettiği ve kullandığı dilin barış dili olduğunu söyleyebiliriz. Hedef kitlede
kampanyaya katılım ve tepki geliştirebilmek amacıyla kodlanan manipülatif mesajların
toplamı %46.02’dir. Bu oranın %27.77’si barış çağrışımlı olumlu mesajlardan oluşmaktadır.
Öfke, duygusal tetiklenme çağrışımlı olumsuz mesajların oranı ise %18.25’dir. Hedef kitlede
ortak bilgi ve dil düzeyi oluşturma amaçlı paylaşımlarda olumlu çağrışımlı mesajların
oranının daha yüksek (%41.26) gerçekleştiğini ancak tepki ve eylem amaçlı manipülatif
mesajlarda ise daha düşük (%27.77) gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu oransal değişimi ise
HAYTAP’ın hedef kitlede eylem yaratma sürecinde, duygusal tetiklenme ve ajitasyon
yaratma çabası olarak yorumlamak mümkündür.
Görseller: Kampanya görsellerinin çağrışımlarına bakıldığında, kodlanan mesajlar ile ilişkili
bir biçimde olumlu çağrışıma yol açacak görsellere yer verildiği görülmektedir. Ortak bilgi ve
dil düzeyi oluşturmak amacıyla kullanılan görsellerin oranı %27.45 ve tepki geliştirmek
amacıyla kodlanan mesajların görsel çağrışımlarının da %50 olduğu görülmektedir.
HAYTAP, mesajlarında ve onu destekleyen görsellerinde barış çağrışımına yol açan bir dil
kullanarak eylemin yönünün olumlu ve barışçıl olduğuna vurgu yapmıştır demek olasıdır.
Sloganlar Aracılığı İle Dolaylı Katılım Çağrışımı (Dijital Activizm): Dolaylı katılıma
neden olan çağrışım dağılımlarına bakıldığında; hedef kitlenin bilgi ve dil düzeyi oluşumuna
yönelik kodlanan öfke ve ajitasyon çağrışımlı mesajlara katılım oranı %8.70 iken, barış
çağrışımlı mesajlara katılım oranı %0.25 olarak gerçekleşmiştir. Hedef kitlenin ölüm yasasına
dair siyasi ve toplumsal aktörlerden beklentilerinin yaşama henüz geçmemiş olması, tepkinin
arttığını göstermektedir. Öte yandan, eylem yaratma amaçlı kodlanan barış çağrışımlı
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mesajlara dolaylı katılım oranı %41.42, öfke ve ajitasyon çağrışımlı mesajlara katılım oranı
ise %24.42’dir. Hedef kitlenin eylem yönünün, HAYTAP’ın barış çağrışımlı mesajlarının
etkisi ile “barışçıl” olduğu sonucuna varılabilir. Ortak bilgi ve dil düzeyi yaratma sürecinde,
kanun tasarısına dair olumsuz gelişmelerin hedef kitleye doğrudan kodlandığı kampanya
sürecinin, HAYTAP tarafından eylem ve tepki boyutunda barışçıl mesajlarla kodlanması bir
STÖ olarak misyonuna uygun mesajları yaşama geçirdiğine işaret etmektedir.
Görseller Aracılığı İle Dolaylı Katılım Çağrışımı (Dijital Aktivizm): Sosyal medyada
yapılan kampanyanın etki gücü mesaj kadar kullanılan görsellere de bağlıdır. Hayvanların
yaşam haklarına yapılan vurgunun etkisi görseller aracılığıyla artar ya da azalır. Ölüm, yaşam
hakkı ve sokak hayvanları üçlemesi hedef kitlede ajitasyona ve duygusal tetiklenmeye uygun
kavramlardır. HAYTAP’ın barışçıl masaj yaklaşımını, barışçıl çağrışımlara yol açan
görsellerle desteklediği görülmektedir. Olumlu çağrışım ile dolaylı katılıma neden görsellerin
oranı %75.12 iken, öfke ve ajitasyona neden olan olumsuz görsel çağrışımları oranı %24.84
olarak dolaylı katılıma neden olmuştur. Bu bağlamda HAYTAP’ın “barışçıl” bir kampanyayı
yaşama geçirdiğini belirtmek gerekmektedir.
Hedef kitlenin de bu barışçıl söylem ve eylem yönüne tepkisiz kalmayıp, benzer bir dille
katılımda bulunmuş olması bu çalışmanın en önemli verisini teşkil etmektedir. Bir STÖ’nün
toplumu manipüle etme sürecinde kullandığı dilin, hedef kitlenin eylem yönüne ve diline de
etki ettiği görülmektedir. Hedef kitleyi bilgilendirerek harekete geçirecek bir tepki oluşturmak
için doğru mesajın, mesaja uygun görsellerle birlikte kodlanması gerekmektedir. Dolaylı
katılımın beraberinde getirdiği “Ölüm Yasasına Hayır!” sokak eylemleri ve yasada yapılan
temel değişiklikler ve hatta yasanın yaşama geçirilmesinin ertelenmiş olması önemli
verilerdir.
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ÖZET
İnternetin yaygınlaşmasıyla sanal iletişimin önem kazanması sonucunda kimliklerin üretimi ve toplumsallaşma
olguları kurgulanmış mekânlarda gerçekleştirilmektedir. Sosyal medya ismi verilen bu mekânda bireyler,
kimliklerini sürekli yeniden üretmekte ve toplumsallaşmaktadırlar. Sosyal medya oyunları ise bireylere
karakterler yarattıkları, bu karakterlerin cinsiyetini, yaşını, sosyal statüsünü belirleyebildikleri, söz konusu
kimliklerin tüketim ve üretim yapıp evlenip çocuk sahibi olabildikleri ve ölebildikleri ayrı bir dünya
sunmaktadır. Söz konusu dünya gerçek dünyadan da bağımsız değildir. İnteraktif bir şekilde oynanan oyunlarda
gerçek insanların yönettiği sanal karakterler bulunmaktadır. Gerçek ile sanalın böylesine iç içe geçtiği bir
evrende karşımıza gerçek ötesi kavramı çıkmakta ve kimlik ile toplumsallaşma dönüşüme uğramaktadır. Sanal
kimlikler, diğer sanal kimliklerle etkileşime girerken, aynı zamanda kimliklerin üreticileri de birbirleriyle
iletişime geçmektedir. Kimliğin ve toplumsallaşmanın gerçek ötesileşmesi bu noktada ortaya çıkmaktadır.
Bu çalışmada sosyal medya oyunlarının gerçeklik üzerindeki etkisi kimlik ve toplumsallaşma üzerinden
değerlendirilmiştir. Çalışmada sosyal medya oyunlarının gerçeklik olgusunu değiştirmesi sonucunda kimlik ve
toplumsallaşmanın geçirdiği dönüşümler teorik olarak tartışılarak sosyal medya oyunları üzerinden bireylerin
kendilerini ifade etme biçimleri, kimliklerinin sunuluşu ve toplumsallaşmaları konuları incelenmiştir. Sosyal
medyada kimlik ve toplumsallaşmanın geçirdiği dönüşüm Popmundo oyunu özelinde anket yönteminden
faydalanılarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: sosyal medya oyunları, kimlik, toplumsallaşma, simülasyon
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GİRİŞ
İçinde yaşadığımız yüzyıl kapitalizmin için de yeni bir aşama olan iletişim teknolojisinin
egemen olduğu ağlar toplumu yüzyılıdır. Postmodern iletişim devriminin yön verdiği iddia
edilen ağlar toplumunda ‘kutup diyalektiği’ ortadan kalkarak bir ‘ağ sistemi’ oluşmuş ve
dünya bir ‘küresel ağ’ haline gelmiştir (Erdem, 2010: 48). Hizmet sektörünün ekonomi içinde
ağırlığının arttığı ve ulus-devletin öneminin azaldığı ağlar toplumuna geçişi sağlayan
enformasyon teknolojisindeki ilerlemedir (Bozkurt, 1997: 23-30).
Ağlar sistemi birbiriyle bağlantılı düğümler dizisidir ve düğümün ne olduğu hangi ağdan
bahsedildiğine bağlıdır. Yeni medyanın küresel ağında düğüm televizyon sistemleri, eğlence
stüdyoları, bilgisayar grafiği ortamları, haber ekipleri, sinyaller üreten, gönderen, alan seyyar
aygıtlardır (Castells, 2005: 622). Tüm dünyanın siyasal, toplumsal, kültürel, iletişimsel
alanlarda küresel bir köye dönüştüğü ağ toplumunda, internet ağları toplumunun temel
dönüştürücü unsurudur.
İnternet, 1950’lerde ilk Stupnik’in uzaya fırlatılması ile Amerikan ordusunun ileri teknoloji
müessesesinin nükleer saldırılardan etkilenmeyecek bir iletişim sistemi tasarlama isteğiyle
ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Kurumu tarafından başlatılan çalışmalarla
oluşturulmuştur (Castells, 2005: 58). ARPANET isimli bu iletişim ağı 1969-1982 yılları
arasında kurulmuş, 1982 yılında internete dönüşmüş ve 1990 yılında ticari kullanıma
açılmıştır. Bugün internete katılıma baktığımızda internet sitelerini, sohbet programlarını,
elektronik posta sistemlerimi, telekonferans sistemlerini, tartışma listelerini görmekteyiz
(Timisi, 2003: 122-138). Bu çalışmanın konu edindiği sosyal medya oyunları da internet
siteleri üzerinden, interaktif olarak oynanan oyunlardır.
Sosyal medya bireylerin kendi kimliklerini sundukları ve internet üzerinden toplumsallaştığı
iletişim ortamlarıyken; sosyal medya oyunları sosyal medya kullanıcılarının sanal ortamlarda
sanal hareketler yapmasıdır. Sosyal medya oyunları genellikle facebook gibi sosyal medya
sitelerinin kullanıcılarına sunduğu oyunlardır. Ancak bu çalışmada incelenecek olan
Popmundo oyunu sadece oyun amaçlı kurulmuş ancak oyuncuların birbirleriyle iletişime
geçebilmesi özelliği nedeniyle de sosyal medya mecrası içerisinde değerlendirilebilecek bir
oyundur.
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SOSYAL MEDYADA GERÇEKLİK
Manuel Castells interaktif toplum dediği iletişimin internet aracılığıyla yarattığı yeni toplum
biçimine yönelik internetin yeni cemaatlerin, sanal cemaatlerin oluşumundan yana mı olduğu,
yoksa insanların toplumla ve “gerçek dünya” ile ilişkilerini bozarak bireyi yalıtılmışlığa mı
götürdüğü sorusunu sormaktadır. (Castells, 2005: 445)
Baudrillard içinde yaşadığımız çağı iletişim teknolojisinin gelişmesine bağlı olarak
hipergerçek çağ olarak tanımlamaktadır. Onun toplum tasvirinde teknoloji belirleyen değildir,
bağımlı değişkendir. Baudrillard simülasyon çağı olarak adlandırdığı günümüz çağında
medya, gerçeğin hipergerçeğe dönüşmesinde sadece bir araç görevi görmektedir. Ona göre
bütün teknolojilerimiz gerçekliğin artan zayıflığından kaynaklanmaktadır. (Baban, 2012: 59)
Kelime anlamı olarak gerçek (real) fiilen var olan, sanal (virtual) ise uygulamada var olan
ancak kesin olarak var olmayandır. (Castells, 2005: 497) Bir şeyin gerçekliğinin olması için
bir varlığa sahip olması gerekmektedir, bu varlık duyu organlarıyla varlığı test edilebilen bir
varlıktır. Sanal olanda ise böyle bir şeye gerek yoktur, önemli olan sanal olanın toplumsal,
siyasal, ekonomik, kültürel ilişkilere etkide bulunmasıdır. Baudrillard gerçek ve imge
arasındaki sınırın kayboluşunu ve hipergerçeklik evrenine girilmesini iletişim teknolojilerine
bağlamak

yerine,

bu

teknolojilerin

gelişmesini

gerçekliğin

zayıflığının

artmasına

bağlamaktadır. (Baudrillard, 2001: 147; Baban, 2012: 59) Dolayısıyla Baudrillard’a göre
bütün iletişim biçimleri göstergelerin üretimi ve tüketimine dayalı olduğu için insanoğlu
bütün toplumlarda bir sembolik ortam içinde var olmuştur ve bu nedenle de yeni iletişim
sisteminin tarihsel özgüllüğü, sanal gerçekliği başlatması değil, gerçek sanallığı inşa
etmesidir. (Castells, 2005: 497)
Gerçek sanallığın inşa edildiği hipergerçekleşmiş çağda gerçeğin yerini simülasyonlar
almıştır. Baudrillard simülasyon ya da hipergerçeği “bir köken ya da bir gerçeklikten yoksun
gerçeğin modeller aracılığıyla türetilmesi” olarak tanımlar. Hipergerçek ya da simülasyon
kendisi de bir gerçeklikten yoksun olan bir gerçeğin üretilmesidir. Yani basitçe gerçeğin
taklidi, sureti ya da parodisi değildir, aslı yerine göstergeleri konulmuş bir gerçektir.
(Baudrillard, 2005: 15) Bu aşamada gerçek diye bir şey kalmamıştır. Var olan şey sadece
hipergerçektir. Hipergerçek ya da simülasyon ise gerçekle modelin birbirine karıştığı bir
durumdur. Hipergerçek gerçek ötesinin gerçekten daha gerçek olarak algılanmasıdır ve
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iletişim araçları da bu haddinden fazla gerçek olanı üretmektedir. (Baudrillard, 2003: 70-71)
Gerçeğin hipergerçekleşmesiyle ilgili olarak Baudrillard hastalık simülasyonu örneğini
vermektedir. Buna göre hastalık simülasyonu yapan kişi sadece yatağa uzanıp bizlere
kendisinin hasta olduğunu ikna ettirmeye çalışmamaktadır, bu kişi hastalık semptomlarının
kendisinde görüldüğü kişidir. “-mış gibi” yapan kişi gerçek olan duruma zarar vermezken,
hastalığı simüle eden kişi gerçek hastalık ile simülasyonunu ayırt etmeyi imkânsız hale
getirdiği için gerçeği ortadan kaldırmaktadır ve bu kişinin hasta mı sağlıklı mı olduğunun
belirlenmesi de mümkün değildir. Hipergerçeklik çağındaki bu durum gerçekten yola çıkarak
gerçek olmayan, gerçek verilerden yola çıkarak düşsel bir şeylerin üretilebildiği durumların
imkânsızlaştığı bir durumdur. Bu süreçte insanı ürkütebilen ayrıntılara kadar gidilerek
yeniden üretilmiş gerçekten daha gerçek bir gerçek yaratılmaktadır. Öyle ki Baudrillard bu
durum için bir nesne başka nesnenin tıpatıp aynısıysa bunun o nesnenin kusursuz bir benzeri
olmadığını, ondan daha kusursuz bir şey olduğunu söyler. Oluşan yeni şey hipergerçektir.
(Baudrillard, 2005: 16-170)
İletişim çağında sosyal medya oyunlarında görülen şey de hipergerçekleşmedir; özelliği
gereği

interaktif

biçimde

oynandığı

için

bireyler

hem

kendi

kimlikleriyle

toplumsallaşmaktadır hem de yaptıkları yarattıkları sahte kimliklerle ekranlar ardından
yalnızlaşmak olduğu için bu toplumsallaşmanın gerçek olup olmadığı da kuşkuludur. Burada
kimliğin ve toplumsallaşmanın gerçek olup olmadıkları sorunu ortaya çıkmaktadır.

a. Hipergerçek Çağda Toplumsallaşmanın Dönüşümü
Manuel Castells sosyal medya aracılığıyla kimliğin ve toplumsallaşmanın geçirdiği dönüşüme
yönelik “İnternetin yeni cemaatlerin, sanal cemaatlerin oluşumundan yana mı olduğu yoksa
bireyi yalıtılmışlığa mı götürdüğü” sorusunu sormaktadır. Bu soruya kimi düşünürler
internetin yarattığı sanal cemaatlerin yeni bir toplumsallık yarattığı cevabını verirken kimi
düşünürler ise internetin bir hayali kurgu yaratarak bireyi yalnızlaştırdığı konusunda
ısrarcıdırlar. Howard Rheingold insanları ortak değerler ve çıkarlar etrafında online bir araya
getiren yeni bir cemaat doğduğunu iddia etmektedir. Sherry Turkle da her ne kadar
kullanıcılar rol yapsa ve yeni kimlikler inşa etse de bu durumun bir cemaat duygusu yarattığı
fikrini savunmaktadır. Barry Wellman da sanal cemaatlerin fiziksel cemaatlere karşı
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olmadığına dikkat çekerek bu tip cemaatlerin yeni bir cemaat biçimi olduğunu ileri
sürmektedir. (Castells, 2005: 475-477) Alvin Toffler da benzer şekilde, iletişim araçlarının
tele-topluluk yaratabileceğini topluluğu oluşturmanın kriterinin aynı zaman ve mekân içinde
yer almak değil, aynı simgesel üretimi paylaşmak olduğu savunusuna dayanarak iddia eder.
Rheingold, Turkle, Wellman ve Toffler gibi internetin bir topluluk duygusu yarattığını
savunan düşünürler ortak araç ya da amaca sahip olma ile ilişkilendirirler. Araçsalcı
yaklaşıma göre internet insanların belirli amaçlar için bir araya gelmelerini sağlayarak onların
cemaat yaratmalarına imkân tanımaktadır. Diğer yaklaşım ise ortak topluluk anlatısının
internet ortamındaki bireylerin kendilerini bir cemaatin üyesi olarak hissetmelerine neden
olmasıyla cemaat yarattığını savunmaktadır. (Timisi, 2003: 158-167) Öte yandan Mark
Slouka gibi sosyal eleştirmenler ise bilgisayarların getirdiği sosyal ilişkilerin insanilikten
uzaklaşmasını ciddi bir şekilde eleştirirler. (Castells, 2005: 477) Baudrillard’a göre de yeni
iletişim teknolojileri bir cemaat bilinci inşa etmemekte, aksine bireyi toplumsal yaşamdan
kopartarak ve onları yalnızlaştırarak bireyciliği güçlendirmektedir. (Baban, 2012: 63) Hangi
yaklaşım benimsenirse benimsensin internet karşısında bireylerin bir şekilde aynı zeminde bir
araya geldikleri kuşkusuzdur. Ancak “Söz konusu bir araya gelme cemaatler yaratarak
bireyleri toplumsallaştırmakta mıdır, yoksa yalnızlaştırmakta mıdır?” ve “İnternet ortamında
gerçek sosyal ilişkilerin yeniden üretilebilmesi mümkün müdür?” soruları Baudrillard’ın
simülasyon kavramı ışığında yanıtlanabilir. İnternet ortamında bir araya gelme hem gerçek
cemaattir hem de değildir. Çünkü gerçek dışı değillerdir. (Castells, 2005: 479) İnternet
mecrasında karşınızdaki insanlarla toplumsallaşırsınız. Ancak bir kütüphanenin ayrı
bölümlerini dolduran insanlar gibi internet üzerinden bir araya gelen insanlar da diğerleriyle
birlikte olan ancak yalnız insanlar grubudur da. (Timisi, 2003: 162) Çünkü fiziksel
cemaatlerin izlediği etkileşim ve iletişim kalıplarını benimsemedikleri için fiziksel değillerdir.
(Castells, 2005: 479) Gerçeğin fiziksel varlığa sahip olduğu, sanalınsa fiziksel varlığının
olmadığı ancak siyaseti, ekonomiyi, toplumu etkilediği göz önünde bulundurulursa internet
üzerinden oluşturulan cemaatlerin sanal cemaatler olduğunu, bu cemaatlerin bireylerinin
toplumsallaşmasının da hipergerçek olduğunu söyleyebiliriz.
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b. Hipergerçek Çağda Kimliklerin Dönüşümü
Toplumsallaşmanın en önemli boyutu kimliktir. İnternet ortamında özellikle de sosyal
medyada ve sosyal medya oyunlarında bireylerin ortaya koydukları kimliklerin geçirdiği
dönüşümün de simülasyon çerçevesinde incelenmesi toplumsalın dönüşümü için aydınlatıcı
olacaktır.
Nilüfer Timisi kimliği sembolik bir etkileşim süreci ve zaman içinde değişen ve yeniden
biçimlenen bir anlatı olarak ele aldığımızda kitle iletişim araçlarının kimlik üzerindeki
etkisine dikkat çekmemiz gerektiğini söylemektedir. Sembolik etkileşim başlangıçta yüz yüze
iletişimle sağlanırken iletişim araçlarının değişmesiyle bu görevi onlar üstlenmiştir. Farklı
kitle iletişim araçlarının egemen olduğu dönemlerde sembolik etkileşimin biçimi de
değişmektedir. Yüz yüze iletişimden kitle iletişim araçlarının kullanıldığı döneme geçişle
birlikte kimlik oluşma süreci bu araçlara bağımlı hale gelmiştir. Böylece kimliğin oluşumu
için mekân gereksinimi ortadan kalkmıştır. Televizyonun egemen olduğu çağda iletişim
gönderenden alıcıya doğru tek yönlü biçimde olurken internetin gelişmesiyle birey iletişimde
aktif bir özne konumuna ulaşmıştır. İnternet çağında birey kendisini sanal mekânlarda ifade
etme imkânına sahip olmuştur. Ancak burada “bireyin kendisini ifade edişindeki gerçeklik”
bir sorun haline gelmiştir. Birey kendisini ifade etmektedir, ancak bunu ekran ardından
gerçekleştirmektedir. Ortaya koyduğu kimlik kendi gerçek kimliği olabileceği gibi hayali bir
kimlik de olabilmektedir. Aynı zamanda sanal bir toplumsallaşma ortamında iletişime geçtiği
diğer insanların da onun kimliğinin gerçekliğine ilişkin görüşleri farklı olabilmektedir.
İnternet aracılığıyla gerçekleştirilen iletişimde birey kimliğini sunarken seçme hakkı ve
özgürlüğe sahiptir. Birey kimliğine ilişkin gerçekleri sunabilirken; cinsiyet, yaş, meslek,
toplumsal rol ve statü ve fiziksel görünümüne dair özelliklerini değiştirerek kurgulanmış
kimlikler de yaratabilir. (Timisi, 2003: 170-172)
Sosyal medya bireylerin kimliklerini sunduğu, kendilerini ifade ettiği ve birbirleriyle iletişim
kurduğu mecralardır. Sosyal medyada bireyler kişisel sayfalarında yaşlarını, cinsiyetlerini,
eğitimlerini, meslek durumlarını, hobilerini sunar, fotoğraf ve videolarını paylaşır ve
birbirleriyle iletişim kurarlar. Bu sayfalarda sundukları kimlik kendi gerçek kimlikleri
olmakla birlikte çoğu zaman olmak istedikleri kişiyi de sunabilmektedirler. Böylece yaratılan
kimlik gerçek kimliklerinden daha gerçek hale gelmektedir. Sosyal medya oyunları dediğimiz
oyunlarda ise durum daha da farklıdır. Burada yapılan şey tamamen hayali bir kimlik
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yaratmaktır. Bir karakter seçilerek ona ait fiziksel ve mesleki özellikler, eğitim ve zevk
özellikleri gibi unsurlar eklenir. Ortaya bir kimlik sunulur. Bu kimlik gerçek hayatta olmayan
bir kimliktir. Öte yandan bu kimliği oynayan etten kemikten bir canlının kimliği de
bulunmaktadır. İki kimlik birbiriyle paralel özelliklere sahip olabileceği gibi birbirinden
bütünüyle farklı da olabilir. Ancak değişmeyen soru “oynanılanın oynayan mı olduğu
sorusudur”. Bu sorunun yanıtı hem evet hem hayırdır. Evettir; çünkü oyuncu bu kimliği
kendisi yaratmıştır ve kimlik her adımında oyuncunun denetimindedir. Ancak aynı zamanda
hayırdır da; çünkü sahip olunan özellikler aynı olsa bile sanal ortamdaki kimlik oyuncunun
kendisi değildir. Burada sorulması gereken iki soru daha vardır. Bunlardan biri “oyuncunun
özelliklerinin sanal karaktere yansıyıp yansımadığı ve oyunun kendisinin de oyuncunun
hayatı üzerinde etkisi olup olmadığı sorularıdır”. Bu sorulara bulunan yanıtlar sosyal medya
oyunlarının

gerçekliğine/hipergerçekliğine

dair

bilgilerin

elde

edilmesine

yardımcı

olabilecektir.

POPMUNDO OYUNU
Popmundo oyunu, oyuncuların müzik ile şöhrete kavuşmaya çalıştığı, bunun yanı sıra farklı
kariyer dallarında da ilerleyebildikleri internet üzerinden oynanan bir "rol yapma" oyunudur.
Oyun gerçek zamanlı ve gerçek kişilerin muhatap alınarak oynandığı bir oyundur. Oyun
müzisyenlik üzerinden temellense de sahip olduğu yaşam, ölüm, akrabalıklar, mekânlar,
eğitim, özel günler ve daha birçok özelliği ile sanal bir yaşam alanı şeklindedir. Oyuncuların
kendi yaş, cinsiyet ve ülke bilgileri de karakterlerine ait bilgilerin yanında bulunmakta ve
oyuncular da birbirleriyle mesajlaşabilmekte ve forumlarda tartışabilmektedirler.

a.

Amaç, yöntem, içerik

Çalışmanın bu bölümünde sosyal medya oyunu olarak adlandırabileceğimiz Popmundo oyunu
anket yöntemi kullanılarak toplumsallaşma ve kimlikteki hipergerçekleşme bağlamında analiz
edilmeye çalışılmıştır. Analizin başında kabul edilen hipoteze göre, Popmundo oyununda
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gerçeklik hipergerçekliğe dönüşmüştür ve kimlik ile toplumsallaşma kavramları da bundan
etkilenmiştir.
Popmundo oyununda kimliğin ve toplumsallaşmanın dönüşümü konusunda bilgilere
ulaşabilmek için oyunculara oyunun içindeki forumlar, oyunun facebook sayfası ve ekşi
sözlük gibi diğer sosyal medya ortamları aracılığıyla online anket gönderilmiştir. Anket
Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış ve sonuçta 43 kişi anketi doldurmuştur. Anket
soruları dört farklı konuya yönelik oluşturulmuştur. Soruların üçü demografik bilgiler, ikisi
oyuna zaman ayırmaya yönelik bilgiler elde etmeye yönelik olarak sorulmuşken yedi soru
kimliğin dönüşümüne, beş soru da toplumsallaşmanın dönüşümüne dair sorulardır. 22’si
kadın, 20’si erkek olan ve bir kişinin de cinsiyetini belirtmediği ankete katılanların yaş
ağırlığını 26 kişi ile 18-25 arası grup oluşturmaktadır. Mesleğe bakıldığında 27 kişi ile
öğrencilerin büyük çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Bunun dışında iki kişi öğretmen
yine iki kişi de satış konusunda çalıştıklarını belirtmiştir. Katılımcıların 29’u oyunu beş yıldan
fazla zamandır oynamakta ve 19’u oyuna günde 1 saatten az zaman ayırmaktadır.

b.
Popmundo

Bulgular
oyununda

kimliğin

hipergerçekleşip

gerçekleşmediğine

yönelik

olarak

katılımcıların gerçek parayla karakter ve/veya karakter eşyası satın alıp almadıklarına ve satıp
satmadıklarına dair birer soru, sanal bir oyunda müzik grubu kurmalarının nedenine dair bir
soru, karakterleri oluştururken dikkat ettikleri hususlara dair bir soru, oyuncuların
karakterleriyle aralarındaki benzerliğe dair iki soru ve oyuncuların kendi kimlikleriyle bu
oyunu oynamak isteyip istemeyeceklerine dair bir soru sorulmuştur. Söz konusu sorularda
irdelenmeye çalışılan konu sanal ile gerçeğin bu oyunda iç içe geçip geçmediğidir. Alınan
yanıtlar baştaki hipotezi kısmen doğrular niteliktedir. Ankete katılanların 28’i gerçek para ile
oyuna dair herhangi bir şey almadığını söylemektedir. Ancak 13 kişi ise gerçek para ile oyun
karakteri ya da karakter eşyası satın aldığını belirtmiştir. 43 kişiden 13 kişinin gerçek para
vererek sanal nesneler satın alması sanalın sanallığı konusundaki netliği bozmaktadır. Gerçek
para ile karakter veya eşyası satıp satmadıklarına dair soruda ise 40 kişi hayır derken, 2 kişi
sattığını itiraf etmiştir. İki kişinin bile sanal üzerinden ekonomik değer elde etmesi önemlidir.
Neden gerçek yaşamda değil de bir oyunda müzik grubu kurduklarına dair sorulan soruya ise
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18 kişi gerçek yaşamda müziğe yeteneği olmadığı için bir oyunda bunu gerçekleştirmek
istediği yanıtını vermiştir. 12 kişi ise sadece bir karakter yaratıp onu oynamaktan zevk aldığı
için böyle bir tercih yaptığını belirtmiştir. Bireylerin oynadıkları oyunun sanallığının farkında
oldukları sonucuna ulaşılabilirken, gerçek yaşamda gerçekleştiremediklerini bir oyun üzerinde
gerçekleştirdikleri sonucu da oyunun gerçeğin bir çeşit uzantısı olduğunu düşündürebilir.
Ankete katılanların 19’unun “kendi kimliklerinizi yaratma şansınız olsaydı, kendinizi
oynamak ister miydiniz” sorusuna hayır yanıtını vermesi de oyun dünyası ile gerçek dünya
arasında farkı canlı tutma isteği şeklinde yorumlanabilirken oyunun bu kişiler için
gerçeklikten bir kaçış olarak algılandığı sonucuna da ulaştırabilir. Öte yandan bu soruya 11
kişinin de evet ve 12 kişinin belki yanıtını verdiği de unutulmamalıdır. Katılımcıların 19’unun
kendi kimliğini oynamak istemediklerini belirtmelerine rağmen 16 kişi karakterini
oluştururken kendi kimliğine ve kişiliğine uygun olmasına dikkat ettiklerini belirtmiştir.
Karakterlerine benzeyip benzemediklerine ve benzemek isteyip istemediklerine dair sorulara
ise ağırlıklı olarak “kısmen” yanıtı verilmiştir.
Hipergerçek çağda toplumsallaşmanın dönüşüm geçirip geçirmediğine yönelik sorulan “diğer
oyuncularla iletişime geçtiniz mi?” sorusuna 22 kişi internet ortamında görüştüğünü söylerken
11 kişi iletişime geçmediğini belirtmiş 9 kişi ise yüz yüze de görüştüğünü belirtmiştir. 43
kişiden 31 kişinin karakterlerin sahipleriyle ilişkiye geçmesi toplumsallaşma açısından
önemlidir. Bu yanıt ankete katılan 43 kişinin toplumsallaşmasının hipergerçekleştiğini
doğrular niteliktedir. Bu noktada karşımıza çıkan toplumsallaşma nedir ve hipergerçek
çağdaki toplumsallaşma nasıl hem sanal hem gerçektir meselelerine göre ankete katılanlara
sorular

sorulmuştur.

Bunlardan

ilki

olan

gerçek

hayatta

da

müzikle

ilgilenip

ilgilenmediklerine dair soruya 36 kişi “hayır” derken, 6 kişi “evet” yanıtını vermiştir. Diğer
karakterlerin yaratıcıları olan oyuncularla gerçek hayatta da bir müzik grubu kurmak isteyip
istemeyecekleri sorusuna ise 28 kişi “hayır”, 7 kişi “evet” ve yine 7 kişi “kısmen” yanıtını
vermiştir. Ankete katılanların 17’si bu oyunu oynarken “kısmen” sosyalleştiğini, 17’si
sosyalleşmediğini, 8’i ise sosyalleştiğini belirtmiştir. Kısmen yanıtındaki yoğunlaşma
hipergerçekliğin kanıtı niteliğindedir. Baudrillard’ın tezleriyle bağlantılı bir şekilde buradaki
olay bir toplumsallaşmadır; çünkü belli bir amaç için bir araya gelen ve cemaat oldukları
hissine kapılan ve gerçek hayattaki toplumsal, kültürel, ekonomik hayatı değiştiren sanal bir
toplumsallaşma söz konusudur. Aynı zamanda bu durum gerçek sosyalleşme de değildir;
çünkü gerçekliğin gereği olan “varlığa sahip olma durumu” mevcut değildir. Katılımcılara
sorulan son soru olan “oyunu oynamanın gerçek hayattaki ilişkileri değiştirmesine dair
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soru”ya 29 kişi “hayır” cevabını vermiştir. Ancak 7 kişi gerçek hayatındaki ilişkilerinin hiçbir
şekilde değişmediğini, 6 kişi ise kısmen değiştiğini belirtmiştir. Bu sorunun yanıtı da dikkate
alındığında toplumsallaşma alanında gerçeğin henüz tükenmediği ancak içine girdiği tükenme
sürecinde sanal toplumsallaşmanın gerçeğin yanında ciddi bir güce sahip olduğu
görülmektedir. Böyle bir dönüşümün gerçekleştiği oyunda oyuncular hipergerçek bir evrende
simülatif bir toplumsallaşma yaşamaktadırlar.

SONUÇ
Popmundo oyununda gerçekliğin dönüşümünün kimlik ve toplumsallaşma üzerinden anket
yöntemi kullanılarak incelendiği bu çalışmada esas tartışma teoriktir. Anket teorik tartışmayı
destekler nitelikte olup, teorik tartışmayı bir örnekle daha anlaşılır hale getirmek için
kullanılmıştır. 43 kişi ile birlikte yapılan bu anket, Popmundo oyunu evreninden rastgele
seçilen küçük bir örneklem için geçerlidir. Anketten elde edilen veriler ve bu verilerin
yorumlanışı ne örneklem olan Popmundo oyuncularının genelini ne de tüm sosyal medya
oyunlarını kapsamaktadır. Çalışma ankete katılan 43 kişi için geçerlidir. Güvenilirlik
konusunda ise -çalışmanın esası anket değil de teorik kısım olduğu için- herhangi bir test
yapılmamıştır. Ancak anket iki ayrı dilde iki farklı tarihlerde yapılmış ve her iki anketin de
sonuçları benzer çıkmıştır.
Gerçek ile sanalın iç içe geçtiği sosyal medya oyunlarındaki hipergerçekleşmeden kimlik ve
toplumsallaşma da etkilenmektedir. Bu çalışmada gerçekleştirilen anketle öğrenilmeye
çalışılan Popmundo oyunundan seçilen örneklemin kimlik ve toplumsallaşma konularındaki
gerçekliğinin ne olduğu değil, kimlik ve toplumsallaşmaya ne olduğudur. Başka bir ifadeyle
oyunlardaki kimliğin gerçek ya da sanal oluşu ve sosyal medya oyununun bireyi yeni bir
toplumsallaşma biçimine dâhil ettiği veya aksine yalnızlaştırdığı sorunları değil; kimliğin ve
toplumsallaşmada gerçek ile sanalın iç içe geçtiğidir. Anketin bulguları da bu hipotezi
destekler nitelikte yorumlanabilir. Popmundo oyunundan alınan 43 kişilik örneklemden elde
edilen verilere göre kimlik de toplumsallaşma da simülasyon çağında dönüşüme uğrayarak
hipergerçekleşmektedir.
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POPÜLER KÜLTÜR ALANI OLARAK SOSYAL SİMÜLASYON
OYUNLARININ HAKİM KÜLTÜREL ANLAMLARI VE OYUNCU
KİMLİKLERİNİN İNŞASI

Hürriyet Konyar
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Prof. Dr.

ÖZET
Bu çalışmada Facebook üzerinden oynanan Kitlesel çok oyunculu çevrim içi oyunlar olarak çevrilen MMORPG
oyunlarının taşıdığı temel hâkim kodların açıklanması hedeflenmektedir. Ancak aynı zamanda bu oyunları
oynayan oyuncuların sosyal ilişkilerini ve kimliklerini bu hâkim düşünce üzerinden yeniden kurma sürecini bu
aşamada bir önçalışma niteliğinde izlemek söz konusudur. Oyuncunun oyun sırasında yapmış olduğu
tercihlerden ve oyun pratiklerinden yola çıkarak çizmiş olduğu ya da tasarımladığı dünyanın kendi kişisel
kodlarını ne kadar yansıttığı önem taşımaktadır. Oyunun temel anlatı yapısı oyuncuyu nasıl etkilemektedir. Bu
soruları oyuncunun çizmiş olduğu dünya tasarımından aktarmak hedeflenmektedir. Bu alanda yapılmış
çalışmalardan yola çıkılarak ,bu oyunları dalma/ bağımlılık düzeyinde oynayan beş oyuncu ile derinlemesine
görüşmeler yapılacaktır. Çalışmanın temel soruları, oyuncunun yapmış olduğu üretim-tüketim pratikleri, bir
iktidar alanı olarak oyunu deneyimlemesi, , sosyal ağları ve kültürel deneyimleri çerçevesinde olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Facebook, MMORPG Oyunları, bağımlılık, oyuncu kimliği, hegemonik kültür, kültürel
çalışmalar

GİRİŞ
Popüler kültür metinleri yeni medya sayesinde farklı bir kanalla yeniden üretilmektedirler. Bu
yeni iletişim ağında toplumsal ve kültürel alanı etkileyen yeni bir uygulama alanı olarak oyun
sektörü önemlidir.1 Bu sektörün uygulamaları, izleyiciyi yeniden konumlandırırken, hâkim
1

“..son 15 yıl gelen çağı gösteriyor.Entertainment Software Assosiation (ESA) ‘nın hesaplarına göre , ABD’deki
computer oyun satışları 1996’da, 2.6 milyon dolardan 2008’de 11.7 milyon dolara büyümüştür. Günümüzde ise,
Amerikan ev halkının %67’si computer oyunları oynamakta ve oyuncuların ortalama yaşı 34 olmaktadır.”
(Harambam,Aupers and Houtman,2011:299-319.)
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kültürün farklı bir söylemle aktarılması da gerçekleşmektedir. Turkle (1994: 164) Dijital
kültürel alanın kişisel deneyimlerimizle giderek daha fazla gündelik hayatımız içine girdiğini,
bu sürecin yeni söylem ve düşünmenin önünü açtığını belirtmekte, bunun MUD’lar 2gibi sanal
gerçeklikteki bilgisayar dolayımlı iletişimler etrafında yer aldığını göstermektedir.
Bu durum özellikle Kültürel Çalışmalar alanında odak noktası olarak ele alınan hâkim kültür
olgusunun yeni medya alanındaki oyun kültürü üzerinden de sorgulanmasına yol açmıştır.
Kültürel çalışmalar, ana akım yaklaşımının bir eğlence kültürü olarak ele aldığı oyun
kültürüne, eleştirel bir perspektiften oyuncu odaklı bir mücadele, çatışma alanı olarak
bakmaktadır. Bu bakışla, medya ve izleyici arasındaki ilişki, kendini ifade, kimlik bilgisi,
performans bilgilerini elde etmek olarak kurulmaktadır (Shaw,2010:403-424).
Kültürel çalışmaların bakış açısından dijital oyun kültürü alanında iki temel araştırma alanı
ortaya çıkmaktadır. İlki, oyunun kendi anlatı yapısı diğeri de oyuncunun oyun karşısında
edindiği deneyim ve geliştirdiği kültürel pratikler olmaktadır. Bir iktidar alanı olarak oyun
kültürü hâkim kültürel yapının anlatıları ile biçimlenmiştir. Bu alan kapitalist ilişkilerin
belirlediği tüketim ilişkileri ile ortaya çıkmakta tüketim kültürünü kodlayan bir kültürel alan
özelliği taşımaktadır. Oyuncunun oyun aracılığı ile geliştirdiği pratikler, onun kimliğinin
yeniden kurulmasına olanak vermektedir. Turkle (1994), Oyuncunun kimliğinin, oyunu
oynarken yeniden kurulduğuna dikkat çekmektedir. Oyuncunun kültürel kimliğini yeniden
kurması durumu, onun bir oyuncu olarak oyunun kültürel anlamlarını tüketen konumunda
olması açısından değerlendirilmesi gerekir.
Oyuncuyu bir tüketici olarak yapmış olduğu pratikler, tercihler ile ele almak gerekmektedir.
Bu durumu ele alırken, Bourdieu’nün tüketim tercihleri, beğenilerini izleyerek kurmuş olduğu
Habitus kavramı ile birlikte sosyal ve kültürel sermaye kavramları yol göstericidir. 3

2

MUD (Multi-User-Dungeons) 1970’lerde ortaya çıkan ilk rol oynama oyun tipleridir.(Turkle,1994:159)

3

Bourdieu, insani pratiklerin zaman içinde farklı biçimler içinde biriktiğini söyler. Bunlar dondurulmuş emek
metaları, toplumsal ağların süren yükümlülükleri veya kurulan kültürel zevk pratikleri biçimlerindedir. Başka bir
biçimde koyacak olursak, insani sermaye kişilerin ilk kaynağıdır ve onun zaman içinde uygulamasıyla, maddi,
toplumsal ve kültürel sermayeyi yaratır (aktaran Malaby, 2006: 141). Bourdieu habitus kavramını ise bu
pratikler içinde ortaya çıktığını belirtir: “Dolayısıyla Habitus, belirli türde zeminler ve koşullardaki toplumsal
deneyimlerimizin bir sonucu olmasının yanında zihnimizde taşıdığımız (sınıf, dil, etnisite, toplumsal cinsiyet) gibi
sürekli eğilimler setini anlatır. Toplumsalın oluşumunda merkezi belirleyici unsur olan habitus, grup/sınıf/
toplumun türdeşleşmesini yapılaştırırken eş zamanlı olarak kişiye bir dizi kimlik yükler. Habitus faaldir. Çünkü
kişinin sahip olduğu bir şeyden ziyade kişinin olduğu bir şeydir. Ve faillere belirli durumlarda nasıl
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Oyuncunun oyunun anlatı yapısına bağlı olarak kurduğu habitus, sosyal ilişkiler ağı, kültürel
edinimleri bu alandaki çalışmaların odak noktasını oluşturur. Oyuncunun oyun alanı içinde
kurduğu habitusu, “oyuncunun gerçek yaşam-sanal uzam arasındaki geçişlerini ve diğer
oyuncularla kurduğu toplumsal ilişkileri de belirlemektedir. Bu bağlamda oyuncunun
çevrimdışı kimliğinin çevrim içinde yarattığı kimlikler üzerindeki etkisinin de izini sürmek
gerekmektedir” (Binark ve Bayraktutan Sütçü, 2011: 6). Bu süreçte sanal cemaat oluşumları,
topluluk kurma durumları söz konusudur. Oyuncular habituslarına bağlı olarak sosyal ilişkiler
geliştirirler. Bourdieu’ye göre, Habitus bireyin karakteristik eylem seti olarak ortaya çıkarken,
bu eğilimleri toplumsal düzen içindeki konumlara uygun kılan bir sosyal süreç vardır (aktaran
Calhoun, 2007: 104).
Çalışma konusu olarak ele aldığımız oyun, Çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunları yada
sosyal simülasyon olarak adlandırılan (MMORPG) oyunlardır. Bu oyunlar Facebook sosyal
medyası üzerinden oynanmaktadır. Oyunlar oynanmasa bile oyun içindeki aktiviteler yedi gün
yirmidört saat devam etmektedir. İnteraktiftirler. Sosyal medya ile bağlantılı olması
nedeniyle,

digital

oyun

ile

oyuncu

arasındaki

ilişkiler

diğer

oyun

türlerinden

farklılaşmaktadır. Henri Mendras’a göre, aktarım mekanizmalarının değişmesi ile birlikte,
özelliklerin değişmesi de olasıdır (aktaran Binark ve Bayraktutan Sütçü, 2011: 304). Bir başka
deyişle, interaktif iletim biçimi, oyuncunun kimliğinin birebir deneyim içinde olduğu bir
alandır. Bu durum egemen kültürün aktarılmasında, sürekli reklam, tanıtım filmi oluşturmak,
hatırlatıcı simgeler kullanmak gibi aktarım mekanizmalarının yerini alan çok daha etkileyici
bir boyut oluşturmaktadır.
Sosyal medyanın ortaya koyduğu yeni oyun türleri oyuncuyu daha aktif, katılımcı hale
getirirken Oyuncu daha fazla etki altına girmiştir. Oyun kültürü artık oyuncu tarafından
üretilir duruma geçmiştir (Shaw,2010). Bu teknik taban, oyuncuya oyun üzerinden hem
üretim yapmasına hem de tüketim halinde bulunmasına olanak tanımaktadır (Erinçmen
Kanoğlu, 2010: 316).

davranacakları konusunda güçlü, yararcı, sözel olmayan bir toplumsal yetkinlik duygusu kazandırır. Böylece fail,
aktör bir sosyal grup veya sınıfın üyesi olarak bir takım düşünce ve eylem eğilimleri yapısı edinir. Bu edinme
sürecinde aktörün gerçekliğini sorgulamadığı ve onun şeylere dair deneyimlerini yapılandıran zihinsel ve
davranışsal bir sete benzer” (aktaran Tatlıcan ve Çeğin, 2007: 316).
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MMORPG türü oyunlar ile oyuncu arasındaki ilişkinin diğer oyunlardan farklı olan yanı,
oyunların anlatı yapısının siber-drama kavramı ile kurulmuş olmasıdır. Siber-drama
kavramını ortaya atan Murray, dijital oyun alanında rol yapma oyunlarının (Özellikle yaşam
tarzı bir simülasyon-strateji oyunu olan The Sims Oyununun) bu anlatı tarzı içinde ortaya
çıktığını belirtir: “siber-drama katılımcılara bir fail olma deneyimini verir. Bu katılımcıların
eylemlerinin bilgisayar dünyası üzerinde anlaşılabilir ve uygun bir önemi olduğu anlamına
gelir” (aktaran Akbulut, 2009: 67). Oyuncu oyunda gerçek yaşamı simüle eden yapay
yaşamları çeşitli eylem ve strateji uygulamalarıyla deneyimleyerek bilgi ve deneyim kazanır
(aktaran Akbulut, 2009: 67). Oyunun temel anlatı yapısında yer alan simülasyon, oyuncunun
tepki oluşturmasını sağlar. Simüle edilen roller, davranışlara karşı bunların olası sonuçları söz
konusudur. Oyuncunun kendi davranışlarını geliştirmesini sağlayan oyundaki teknik olarak
özerkleştirilmiş alanlardır. Bu uzamlarda ‘oyuncu kullanıcılar simülasyonları simüle etmekle
kalmazlar, onları gerçek dünyaya sürerler. Oyuncu kendi kimliğine ait rollerini gerçek yaşam
simülasyonuna taşır. Buradaki yaşama katılır ve gerçek yaşamdan transfer olan belli normlara
bağlı kalır (Doğu, 2009: 261-2).
MMORPG oyunlarında kurulan yapay dünyalarda oyuncular kendi kimliklerini kurmak
konusunda Jenkins, Sims oyununda, “kendi yeteneklerimizi tasarımlamak, oyuncuları onlara
belirgin bir şekilde heyecan veren karakterler yaratmaya, dostlarıyla arkadaşlarıyla, çalışma
arkadaşlarıyla ilişkiler denemeye cesaretlendiriyor. Ya da Sims dünyasının kurgusal
evreninden karakterlerin haritasını yapmaya cesaret veriyor… kendiliğinden ortaya çıkan
hikayelerde oyun mekanları potansiyel hikayelerle zenginleştirilmiştir. Oyuncunun aktif bir
şekilde hikâyeyi kurması için olanak tanır,” (Jenkins, 2012) derken, Turkle (1994: 159-161)
da oyun ve oyunculara ilişkin olarak yaptığı çalışmalarda, çok oyunculu oyun anlatılarının
dünyasına, Tolkien’dan Madonna’ya kadar pek çok farklı kültürün bir arada bulunduğunu ve
bunların birbirleriyle ilişki halinde olduğunu gösterir. Bu tip çok oyunculu oyunlarda
oyuncuların da kendi başlarına olmadıklarını ve oyunun hikâyesini pek çok kişi ile birlikte
yeniden yazdıklarını söyler. Oyuncuların oyun deneyiminde içine girdikleri rol ile gerçek
dünyaları arasındaki sınırın silikleşmesi söz konusudur.” demektedir. Bu durum Huizinga’nın
oyun kuramında, oyun ile oyuncu arasındaki sınırın korunduğu şeklindedir. Oyuncunun
oyundaki Magic Circle ilişkisi içine girmediğini belirtmesine ve oyunun özgürlüğünü
koruduğunu söylemesine karşılık, eleştirel bakanlar, sanal dünyada özgürlüğün kaybolduğunu
belirtirler. Çünkü bunları üreten büyük şirketler Sony, Microsoft yada Blizzard gibi eğlence
şirketleri içeriği sonsuz bir şekilde kontrol etmektedir. Oyun özgürlüğü de bu bakış açısından
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oyun endüstrisindeki çokuluslu şirketlerin finansal ihtiyacına hizmet etmektedir. NeoMarksist
yaklaşımdan esinlenen diğer eleştiriler ise, World of Warcraft gibi oyunların bir kapitalist peri
masalı olduğunu, çünkü bunların hikayelerinin ortak ideolojiyi, iş hedeflerini, meşru yönetim
pratiklerini yeniden ürettiğini, bu oyunun “iyi vatandaş” neslinin eğitimini yaptığını yada
tüketimin öznesini kurmak için olduklarını belirtirler. Oysa liberal ideoloji içinde kültür,
tüketim egemenliğinin, bir sosyal düzen tarafından verilmekten çok bireyin kendi seçimleri
içinden kimliğini kurduğu ve kendini tanımlaması olarak ele alınır (Harambam, Aupers ve
Houtman, 2011: 299-319).
Sonuç olarak, hakim kültürün popüler bir kültür metni olarak MMORPG oyunlarını, yeni
medyanın interaktif ortamında, siber-drama anlatım tekniği ile katılarak, deneyimleyen
oynayan oyuncunun, kendi habitusu, sosyal ilişkileri ve kültürel deneyimleri açısından
yeniden nasıl konumlandır(ıl)dığı bu çalışmanın temel sorusu durumundadır.

FACEBOOK TEMELLİ SOSYAL SİMÜLASYON OYUNLARININ KÜLTÜREL
YAPISI
MMORPG oyunları Facebook üzerinden oynanan oyunlardır. Facebook sosyal medyasının
bazı temel özelliklerini paylaşırlar. Binark, Börekçi, Çomu, Toprak,Yıldırım ve Aygül’ün
çalışmasında (2009:30,83) gösterdikleri şekilde, “Toplumsal paylaşım ağları, bireyin
oluşturduğu profil ile kişinin ününü ve statüsünü artırma aracı olduğu gibi bu ağların
diğerlerinin bağlantılarını gözlemleyebilme ve birbirlerine mesaj bırakabilme özellikleri ile de
ilişkilerinin durumunu da gösteren bir araçtır. Diğer taraftan.. kullanıcılara gerçek yaşamda
olmak istedikleri ancak olamadıkları konumlarını tesis edebilme olanağını da sağlamaktadır…
Facebook, kullanıcılarda bir çeşit bağımlılık oluşturmuş durumdadır. Her gün yapılması
gereken bir etkinlik haline gelmiştir.” Yine aynı çalışma içinde, Jos De Mul , ‘Siberuzayda
macera Dolu bir yolculuk’ başlıklı çalışmasında, Facebook kullanıcılarının ‘dalma’ hali içinde
bu kullanımı yaptıkları ,sunulan gerçekliği gözlemlemekle kalmayıp bu gerçekliğin içinde
yaşadığını söyler.
Facebook paylaşım ağı, öncelikle kişinin diğerleriyle paylaşım yaptığı haber, bilgi, resim, v.s.
ile kendisini diğerlerine sürekli haberdar ettiği, görünür kıldığı bir durumdur. İkincisi, yapılan
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paylaşımlarla diğerlerinden bir tür onay alma, kabul görme gerçekleşmektedir. Kurulan bir
sosyal ilişki söz konusudur. Bu ise, belli bir cemaate aidiyetlik anlamına gelmektedir. Bu
durum kimlik açısından önem kazanmaktadır. Üçüncü olarak da seni takip edenlerinin
olmasıdır. Bu seçtiğin konuları diğerlerinin de takip etmesi ile sosyal alanda paylaşılan
konulara yön vermen demektir. Bu süreç birbirine bağlı bir şekilde devam eder. Facebook
paylaşım ağı, ister iktidar isterse muhalif söylemler olsun bu ağ içinden mikro ifadeler,
tercihlerle ifade edildiği bir iletişim aracıdır. Bu nedenle kültürel alanda homojenleştirici bir
etkiye sahiptir.
Facebook üzerinden oynanan MMORPG oyunları sosyal paylaşım ağı, Facebook üst
anlatısıyla paralel gitmekle birlikte belli bir tema doğrultusunda oyuncuyla etkileşim
içindedir.
Facebook’un kullanıcının profilini gerçek bir biçimde yayınlamasına karşılık Oyunlarda
oyuncu kendini temsil eden avatarını gerçek kimliğiyle oluşturmaz. “Avatar kullanımı
MMOG’lerde temel bir bileşendir. …kullanıcı karakterin kendisidir. Ve avatarıyla temsil
edilir. Kullanıcı varsayılan avatarlar arasından istediğini seçer. Ya da kendisini resmetmek
suretiyle benliğini ortaya koyar. Bu anlamda karakterini değil ama kendini manipüle eder”
(Doğu,

2009:

257).

Öte

yandan

Facebook

içinde

yer

alan

bu

oyunlarda

da

kullanıcıyı/oyuncuyu bağımlı kılan bir anlatı vardır. Oyun içinde tanımlanan pratikler, gerçek
zaman dilimi içinde kişinin iş zamanı içinde yapılması gerekenler listesinde yer alır. Oyunu
bu şekilde oynama/ dalmada sadece oyun oynamak değil, diğer oyuncularla da oyunun
paylaşılması söz konusudur. “Hikâye yürütücü macera oyunları ve rol yapma oyunları çok
büyük bir olasılıkla oyuncuları oyuna tam anlamıyla dalmanın yüksek derecelerine yol
açmaktadır. Oyunculardan bazıları bu profile sahip olmakta ve oyun için yeni bir içerik ve
yapı temin etmektedir. Oyun mekanının sanal ve sosyal üretimine de tamamen bu biçimde
katılmaktadır” (Kallio, Mayra ve Kaipainen,2011: 344). MMORPG oyunlarında oyuncu
Facebook paylaşım ağında olduğu gibi, oyun içinde oyun kuralları doğrultusunda tercihler
yapmaktadır. Oyun arkadaşları ile sosyal bir ortam kurmakta, haberleşmekte, yardımlaşmakta
ve en önemlisi oyun içinde tercihleri, kurduğu oyun stratejileri ve oyun tasarımları ile
popülerleşmektedir. Oyundaki uygulamalar kişinin diğer oyuncularla paylaşımlarını sağlar.
Bu durum diğerlerini sıkı şekilde takip etmeyi getirir. Oyunda tıpkı Facebook da olduğu gibi
takip edilen belli konular ve bunların paylaşımı vardır. Örneğin ürünlerin toplanması,
diğerlerinin izledikleri taktikler, puanlar, oyundaki tasarım dünyası oyuncuların birbirlerine
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karşı ilgisini çeker. Aralarında belli bir cemaat ilişkisi oluşturur. Kimin ne yaptığı, puanı
alırken kredi kartı kullanıp kullanmadığı izlenir. Sosyal ilişkiler geliştirilir. MMORPG
oyunlarının ortaya çıkardığı sosyal sermaye ilişkileri ise, Facebook temelinde gerçekleşen
sosyal sermaye ilişkilerinden farklıdır. Facebook Putnam’ın4 sosyal sermaye ilişkilerinde
işaret ettiği bağlantı kurma biçimi ile sınırlı iken, MMORPG oyunlarında, bir araya gelmek,
şeklindedir. Skoric ve Chi En Kwan (2012) çalışmasında, sosyal sermaye ilişkilerinde bir
araya getirme biçimini, aile üyeleri, yakın arkadaşlar, dost çevreleri, destekleyici çalışma
arkadaşları arasında olduğunu ve bilgi akışından çok duygusal destek sağladığını
göstermektedirler. Kültürel sermayelerini genişletmek adına yapılan tercihler, beğeniler de,
Bir üst alan olarak Facebook’ta geniş kapsamlı olmakla birlikte, MMORPG oyunlarında bu
durum oyunun temalarıyla paralel gitmektedir. Malaby (2006: 146), MMORPG oyunlarının
sentetik dünyasında, “kültürel sermayenin katılımcıların uzmanlıkları kendi kimlikleriyle elde
ettikleri ve geliştirdikleri, değerli objelere yatırım yaptıkları ve bağlantılar kurdukları
kaynaklar” olarak tanımlamaktadır.
MMORPG oyunlarının özelliklerine baktığımızda, hepsinde farklı bir tema etrafında kurulan,
sanal bir dünya söz konusudur. Bu dünyalar piyasa/pazar ilişkileri içinde, birer işletme
anlayışı içinde, kurulmaktadır. Castronova bu oyun alanlarını sentetik dünya terimi ile
açıklamaktadır. Oldenberg (Delamere;2011) ise, bu dünyaları sosyal olarak eşit, eğlenceli, ev
ortamına benzer resmi olmayan konuşmaların yapıldığı, v.b. ilişkilerin kurulduğu 3. yerler
olarak tanımlar.
Sentetik dünyaların kültürel yapısında, oyuncular için artan çeşitlilik söz konusudur. Bu
oyunlarda pazar güçlerini, mimari yapıları ve tekniği kapsayan, düzenli olarak ulusal ve diğer
hukuksal biçimleri uygulayan, sosyal ortaklıkları içeren modern bir ortam kurulmaktadır. Bu
ortamlar, oyuncuların çoğunu zenginleştirmekte, sosyal, aşk, profesyonel ilgi ve ticaret için
kurdukları bağlarını devam ettirdikleri alan olması için oyuncular oyunun içine iyice
girmektedirler. Daha önemlisi, kendi kültürlerine, sosyal yapılarına, ekonomi ve ekolojilerine
sahiptirler. Oyuncuların interaktif halde bulundukları bu oyun ortamında her oyuncu diğerinin
bilgisine erişebilmekte, bir çağrıyla bir araya gelerek organizasyonlar düzenleyebilmektedir
(Malaby, 2006; Harambam, Aupers ve Houtman, 2011: 299-319; Nieborg ve Hermes, 2008).
Bu oyunların tasarladıkları dünyalar içinde tüketim biçimi de değişmektedir. Oyun sürecinde
4

Geniş bilgi için Bkz. Robert Putnam,(2000), Bowling Alone:The Collaps and Revival of American Community,
New York:Simon&Schuster.
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oyuncu hem üretici hem de tüketici olarak hareket etmesi nedeniyle, Ritzer ve Jurgenson bu
durumu üre(t)üketici model olarak tanımlar. Bu tüketim biçiminde oyuncu oyunda bir yandan
üretim

yaparak,

diğer

yandan

da

kendi

beğenilerini

ortaya

çıkartarak

tüketimi

yönlendirmektedir. Yeni beğenilere göre tüketim biçimlerinin de farklılaşmasına neden
olmaktadır (aktaran, Kanoğlu Erinçmen, 2010:315-6. Ayrıntılı bilgi için bkz. 316-7). Son
olarak oyuncuların gerçekleştirdikleri bu eylemleri yorumlayan Malaby (2006), bu dünyalarda
uygulanan ekonomilerin içindeki sanal malların temel arz ve talep yasasına göre ortaya
çıktıklarını göstermekle kalmayıp, bu sermayelerin oyuncuların kendi aralarında kurdukları
bağlantılar ile sosyal medya içinde gerçekleşen diğer bağlantıları da destekler duruma
geçtiklerini belirlemiştir. Sentetik dünyalardaki bu ilişkilere kültürel sermayelerin de
eklendiğini belirterek bu alanların aynı zamanda birbirlerine dönüştüğünü saptamıştır
(Malaby, 2006).
Sonuç olarak MMORPG oyunlarının taşıdıkları hâkim kültürel anlamların, öncelikle piyasa
odaklı girişimciliğin desteklenmesi, sosyal ilişkilerde rekabetçi ilişkilerin ve kültürel
edinimlerle de popüler olmanın, farklı bir kişilik sergilemenin teşvik edildiği görülmektedir.
Oyuncuların tercihlerinin ise, oyundaki işletme mantığının izin verdiği kadarı ile yapıldığı
görülür. Bu çerçeveden bakıldığında oyunlarda gerçek tercihlerin yerine pazar/piyasanın
belirlediği tercihler söz konusudur. Ancak oyunun oyuncuya sağladığı interaktiflik sayesinde
de oyuncunun kişisel tercihleri piyasa odaklı olsa da belirlenmiş olmakta, tüketici bilgileri
olarak değer kazanmaktadır. Bu tespit oyunun yeni kodlarının yapılanmasında etkili olacaktır.
Sonuç olarak MMORPG oyunlarının anlatı yapılarının ana akım bir popüler kültür olma
özelliği göstererek oyuncu üzerinde hegemonik söylemi farklı bir anlatı yoluyla tekrar
ettiklerinin altını çizebiliriz.

MMORPG OYUNLARININ (Farmville, Trainstation, Coasterville, vb.) ANLATI
YAPILARI
Oyun dünyasının kurulması gerçeğe en yakın olabilecek şekilde tasarlanmasıyla olur. Bunlar
içinde en önem taşıyanı, oyunun piyasa ilişkilerine benzer şekilde kurulan işletmecilik
alanıdır. Oyuncular verilen tema doğrultusunda sanal bir işletmeci gibi hareket ederek ,
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yatırım yapmakta, mal alıp satmakta,kısacası piyasada varolan güncel ekonomik ilişkileri
oyun esnasında tekrarlamaktadır. Bir işletmenin çalışması için gerekli olan insiyatif alma
oyuncuya verilir. Çok çeşitli kazanç yolları farklı üretim biçimleriyle yapılmaktadır. Seçme
şansı yaratmaktadır. Küresel ekonominin risk almaya dayalı Pazar ilişkilerinin oyuncu
tarafından simüle edilmesi olarak da tanımlanabilir.Öte yandan banka desteği, finansman
sağlama, gibi ilişkiler de burada kullanılabilir. Bu deneyim oyunda 7/24 gerçek zaman birimi
içinde gerçekleştirilir. Oyundaki önemli bir ayrıntı da gerçek para biriminin kullanılmasıdır.
Oyunda hızlı ilerlemek isteyen yada çok istediği bir şeyi almak isteyenler kredi kartı
kullanarak da bunu elde etmektedir. Oyunda oyuncuyu statülendirme de sözkonusudur.
Oyunda yaptığınız faaliyetlerde ekip biçme, hayvan besleme v.s. de sertifikası verilir. Uzman
kişi olarak tanımlanır. Derecelendirme yapılır. Bu durum oyuncular arası rekabeti
güçlendirmektedir. Oyuncunun oyundaki dünyayı tasarımlaması ile kendini oyun alanında
daha fazla ifade etmesine olanak tanır.
Oyunun oyuncuyu oyun arkadaşı bulmaya zorlayan ve iş ilişkileri kapsamında yardımlaşmaya
zorlayan bir kurgusu vardır. Sosyalleşme yukarıdaki piyasa ilişkileri çerçevesinde
gerçekleşmektedir. Kesinlikle oyuncuyu oyun oynarken tek başına değil, arkadaşlarıyla
birlikte oynamaya zorlamakta ortaklaşa iş yapmaya yönlendirmektedir. Sosyal ilişkiler
oyunda tercihlerin yapılmasında yararlı olması,oyuncuya avantaj sağlamaktadır. Bu ilişkiler
sayesinde birisi bir şey yapmışsa diğerleri de aynısını yapmakta veya tavsiye etmektedir.
Oyunda tasarım teması üzerinden tüketim yapması teşvik ettirilir, oyuncu bir yandan
tasarım/üretim yaparak, diğer yandan da kendi beğenilerini ortaya çıkartarak tüketimi
yönlendirmektedir. Tüketim pratiklerinin bir kısmı işletmek/üretim yapmak için olurken diğer
kısmı da kurduğun dünyayı dekore etmek, geliştirmek,güzelleştirmek,tasarım yapmak içindir.
Yani kültürel alanda yapılan tüketimler sözkonusudur. Örn. Bir çiftliğin geliştirilmesi
isteniyorsa buraya ağaçlar, dekoratif malzemeler, v.s. alınmaktadır. Bu tüketim pratiklerine
kültürel etkinlikler olarak belirlenen günler için de yapılanlar dahildir. Örn. Sevgililer günü
için yapılacak etkinlik veya alınacak bir hediye için belli görevleri yerine getirmek bu
hediyelerden belli sayıda üretirsen belli şeyler kazanmak v.b.
Bu oyunların temaları farklı olsa da hepsinde ortak özellik olarak karşımıza çıkan döngü,
işletmeyi idare etmek, bunu idare ederken sosyal ağını genişletmek, ve kendi kimliğine uygun
kültürel seçimler yapmak olarak belirlenmiştir.
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OYUNCULARIN TASARLADIKLARI DÜNYALAR
MMORPG türü oyunların oyuncular üzerindeki etkileşimine daha yakından bakmak amacıyla
sıkı oyuncu olarak tanımlanan seviyesi 30’un üzerinde olan beş kişi ile derinlemesine
görüşülmüştür. Görüşülen oyuncular Farmville, Coasterville, Trainstation, Chefville ve
Millionercity oynamaktadır. Bu oyunculara oyunun taşıdığı temel kodlarla ilgili olarak,
Oyunu oynama nedenleri, oyunda seçtiği arkadaşlıklar ve ilişkileri, oyun sürecinde yaptığı
tercihler ve beğeniler ile oyundaki tasarımları açık uçlu sorular olarak sorulmuş alınan
cevaplardan çıkarılan tespitler ve gözlemler aşağıdaki gibidir.
Oyuncu neden bu oyunu seçiyor, Öncelikle oyuncuların bu oyunu seçmelerinin nedeni,
oyunun temasının ilgi alanları içinde olmasıdır. Ulaşım alanına duyulan ilgi, dekorasyon yada
yemek alanına duyulan ilgi oyun oynama nedenidir. Burada bu tür oyunların çok çeşitli
temalarda olmasının yanısıra oyun içinde de çok çeşitli temaların bulunması oyuncuyu bu
oyuna çekmekte, bu tür oyunların neden bu denli çok kişi tarafından oynanmasına bir başka
cevap oluşturmaktadır. Oyuncular kendi kimliklerini oyuna yansıtıyorlar. Hangi oyunu neden
seçtikleri, oyundaki tercih ve düzenlemeleri kimliklerinin bir parçası olarak algılıyorlar. Bir
oyuncu da kendi düzen, titizlik merakının oyundaki düzene yansıdığını gösteriyor.
Hangi pozisyonda oynuyor neden, Oyuncular oyunu oynarken tamamen kendilerini rahat
hissettikleri bir ortamda, kendileri ile başbaşa kaldıkları zaman oyunu oynamayı tercih
etmektedir. Bu durum oyuncunun kendini daha rahat ifade etmesine olanak vermektedir.
Oyun oynarken oyuncu tamamen kendi olarak oyun oynamaktadır. İzole olmuş, rahat bir
ortamda, yabancı bir müdahelenin olmayacağı, dış bir sesin olmadığı bir ortam istemektedir.
Böylece kendini daha iyi ifade ettiğini, adeta “kendini burada yazdığını” ifade ediyor. Farklı
bir aktarım mekanizması olarak interaktif ortamın oyuncu üzerindeki önemli etkisi, gerçek
ortamda yalnız başına oynamayı tercih etmesi ve bağımlı düzeyde oynaması olmaktadır. Bu
etki, kendi kimliğinin değişiminde rol oynayan en önemli unsurdur. Çünkü gerçek ortamda
birlikte olduğu kişiler onu pek çok şekilde uyaran verirken, ve bu kişileri algılamada önplana
alırken, şimdi bu gerçek kişilerin, ortamın yerini süreklilik arzeden farklı bir ilişki boyutu
almaktadır.
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Oyuncu oyunu nasıl oynamaktadır? Oyunun üretim ekonomisine dayanan bölümü,
oyuncuyu oyuna bağımlı kılmasına neden olmaktadır. Gerçek zamanlı olarak oynanan oyun
oyuncuda emek harcamasına, zaman kullanmasına ve gerçek bir eylem ve hatta para
harcamasını sağlamaktadır. Bu durum oyuncuda gerçek ile sanal arasındaki ayrımı silerek
oyuncunun oyuna dalmasına, bağımlı olmasını sağlamaktadır.
Oyuncunun oyun esnasında kurduğu sosyal ilişkiler, Yukarıdaki soruyla bağlantılı olarak
oyunculardaki sosyal ilişkilerin niteliği de oyuna bağımlılık açısından önem taşımaktadır.
Bütün oyuncular yakın arkadaş çevresi ile oynamayı tercih ettiklerini belirtmektedir. Bu çevre
içinde rahat ettiklerini, kişisel Facebook sayfalarına yabancı birini almak istemediklerini
söylemektedirler. Burada kurulan sosyal sermaye ilişkileri, Bourdieu’nün belirlediği habitusa
bağlı olarak kurulan sosyal sermaye ilişkilerin yanı sıra, Putnam’ın sosyal ilişki biçimleri
olarak altını çizdiği bir araya gelme biçiminin olduğu görülmektedir.Oyunda farklı kişilerle
kurulan bağlantı gerçek hayatta devam etmemektedir. Oysa yakın çevreleri ile kurdukları
ilişki içinde kısıtlı kalan oyun daha hızlı ilerlemektedir. Oyuncunun arkadaşlarının aynı
kültürden olması önem taşıyor. Oyunun koyduğu ortaklaşa sosyal ilişkiler kuralı oyuncuların
yakın arkadaşlarla oyunu oynama biçimine dönüştüğünü söyleyebiliriz. Bu ilişkiler, oyundaki
yardımlaşma, başarının paylaşılması, arada rekabet kurma, diğerinin yaptıklarını takip etme
gibi ilişkilerle pekişmektedir. Bu sosyal ilişkilere bu çerçeveler içinde yeniden yön
verilmektedir. Oyun arkadaşlarını kültürel olarak kendini yakın hissettiği kişiler arasında
kurmayı tercih ederken yakın çevre daha iyi konsantrasyon, oyuna odaklanma sağlamaktadır.
Kendini oyuna verme ancak kendi kendisiyle kaldığında olmaktadır. Böylece seçimlerini ve
oyun sürecini daha iyi takip ederken rahatça hareket etmektedir.
Oyuncu oyunda hangi alana daha fazla odaklanıyor? Oyuncunun hangi oyunu neden
seçtiği sorusuna net bir yanıt vermemekle birlikte oyunun ilgi alanına seslendiği söylenebilir.
Ayrıca oyun içinde de farklı ilgi alanlarının olması ve oyuncunun burada da seçim yapması
kendi kimliğine uygun olanı seçtiğini göstermektedir. Oyuncu oyun teması içinde oyunun
zorunlu kuralları gereği önemli bir çaba sarfettikten sonra kendi ilgi alanına geçmektedir.
Oyuncunun tüketim pratikleri de oyuncunun ilgi duyduğu alana yönelik malzeme satın
almakta, ve bu alanla ilgili tüketim yapmaktadır. Yine kültürel olarak ilgili olduğu alan varsa
onunla ilgilenmekte üretimini yapmaktadır.

54

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Dijital Oyun

Oyuncunun oyun sırasındaki stratejisi. Oyuncular oyunu kim zaman dürüst bir şekilde
oynarken, kimi zaman da oyunda ilerlemek için çeşitli hilelere başvurmaktadır. Oyunda risk
alma çok rağbet edilen bir durum olmamakla birlikte hile gibi risklere de bazı oyuncular
başvurabiliyor örn. Kendine ait bir başka hesap açıp oyunda daha hızlı ilerlemek gibi. Bu
hileleri de diğer oyunculara aktarabiliyor. Bu durum oyuncuların oyun oynama biçimlerine
göre de değişebiliyor. Hırslı bir oyuncu ise, oyunda hızlı ilerlemek ve rakiplerini geçmek,
kredi kartı kullanmak, puan yapmak önem taşıyor. Oyunda kuralları yerine getirdiğinde para
kazanması söz konusu olurken oyun kurallarının dışına çıkıp risk alıp farklı bir şey yaptığında
oyunda ilerlemesinin gecikmesi durumu ile karşılaşabiliyor. Ancak buna karşılık diğerlerinin
onu takip etmesi ile bu risk olumluya dönüştürebiliyor. Örn. Hile yaparak riskli bir ilerlemeyi
göze alan oyuncunun diğerlerinin kendisini takip etmesi olabiliyor. Ya da oyunda kurallara
göre para kazanmak dışında kendi çiftliğini güzelleştirmeyi daha çok istiyorsa oyunda riskli
bir iş yapmış olabiliyor. Oyuncu çok hızlı para getiren bir üretim biçimini uyguladığı gibi
kendi sevdiği alanda üretim yaparak daha yavaş ama daha zevkli bir uğraşla kazanç
sağlamaktadır. Burada oyuncunun karakterinin oyuna yansıdığını, oyuncu rekabetçi ise
oyunda da rekabet kurmakta işletme biçimini de buna göre yapılandırmaktadır.
Oyuncunun kurduğu kimlik. Oyuncu oyunda kendi tercihlerini ortaya koyarken, bir dünya
oluştururken kamusal bir alanda herkesin gözü önünde yapmaktadır. Avatarı, çiftliği,
istasyonu vd. oluştururken kendi içinden geldiği gibi yapmaktadır. Öte yandan diğer
oyunculara baktığında bunların dünyalarına da bir yorum yapmaktadır. Örn. “..çok karışık
düzensiz” v.s. yada “çok düzenli, ben de şöyle yapmak istiyorum” gibi. Oyuncu içindeki
eğilimleri burada da göstermektedir. Oluşturduğu dünya ile en iyisinin kendi yaptığı olduğuna
inanmaktadır. Buradaki seçimler, diğerlerinin yorumları, bezen birisinin yaptığı şeyin senin de
hoşuna gitmesi oyuncunun kurduğu habitus deneyimini zenginleştiriyor yada kendi
seçeneklerini bu oyun üzerinden yeniden düzenlemesini sağlıyor. Oyunu habitusların biraraya
geldiği bir havuz gibi düşünürsek bu havuzda belli seçeneklerden oluşan çok sayıda habitus
deneyimi bulunmaktadır. Oyun kuralları çerçevesinde ortaya çıkan habitus deneyimlerinden
belirlenmiş, düzenlenmiş, istenilen doğrultuda ortaya çıkan habitus söz konusudur. Oyuncu
kendi habitusunu kurarken kendi kimliğinin diğerlerinden farklı olduğunu ve bu farklılığı
kurmaya çabaladığını da gözlemliyoruz. Oyuncunun oyunların belirlediği hakim kodlara göre
oyunu oynaması farklılaşmaktadır. Her oyuncu kendi kimliğine uygun olarak oyunu
oynamaktadır.
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Oyuncunun oyunu gerçek hayat içinde kurgulaması Oyuncu oyunda seçimler yaptığı
seçimler, kurduğu sanal dünyayı gerçek dünya içine de taşımaktadır. Oyunun sihirli
dünyasındaki

ayırımı

ortadan

kaldırmaktadır.

Örn.

Oyunda

yeralan

hayvanları

anlamlandırmakta, onları yaramaz, sevimli, ve özel bir alana taşınıp özel bir ilgi duymaktadır.
Örn atlara karşı sevgisi olan bir oyuncu bu atlara her gün önce besleyip onların zıplamalarını
ve bazılarının daha yaramaz olduklarını söylemekte samimidir. Yada tren istasyonu işleten bir
oyuncu kendi tren istasyonuna sevdiği bir yerin adını vermektedir. Yada şehrin adını özel bir
simgeyle belirlemekte, gerçek bir tüketim yaparak şehre ait heykel, hediyelik eşyalar alarak
şehrini zenginleştirmektedir. Yada gerçek bir şekilde araştırma yapmaktadır. Örn.
Millionercity de şehirlere duyduğu ilgiyi çeşitli şekillerde örn. Google Earthe’den bakarak
araştırmaktadır. Farmville’de yemek çeşidi denemekte yada dekorasyon işleri yapmaktadır.
Yada Train station oynayan biri ulaşım konusunda bilgilenmektedir. Gerçek hayatta da
denemelere girişmektedir. Oyunun kurgusu gerçek dünyada da devam etmektedir.
Oyuncuların oyun hakkında kendi aralarında sohbet etmesi, oyunda gerçek zamana uyum
sağlayamama

durumuna

karşı

kendilerini

eleştirmeleri,

örn.

Yemeği

yakma

durumukarşısında, aralarında yaptıkları konuşmalar gerçek hale gelmektedir. Oyundaki
tüketim biçimini gerçek hayata da taşımakta, oyunda gördüğü nesnelerden, yemek
tariflerinden gerçek hayatta da tüketmeye başlamaktadır.
Sonuç olarak oyunlar oyuncuyu başlangıç seviyesinde yakın sosyal ilişkiler ağı içinde yoğun
bir oyun oynamaya, seviye atlamaya zorlamakta böylelikle bağımlılık oluşturmakta direncini
kırmaktadır. Hakim kültürel kodlarla yapılanmış tercihleri seçerek/tüketerek kurduğu habitusu
ile oyuncu bu hakim anlamları yeniden deneyimlemekte kimliklenmektedir.

SONUÇLAR
MMORPG oyunlarını oynayan oyuncuların yeniden konumlanmalarına ilişkin tespitlerin
başında bu tür oyunlardaki aktarım mekanizması olarak, 1. Oyunun üç boyutlu tasarımı,
görsel zenginlik ve tasarım,interaktif teknik alt taban, 2. Oyuncunun bağımlılık düzeyinde
oyunu oynaması, 3. Oyuncunun kendi kimliğini, yaratıcılığını da oyunda sergilemesi ve 4. Bu
oyunu diğerleriyle paylaşmasının önemli bir rolü olduğunu söyleyebiliriz.
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Bu mekanizmanın sayesinde oyuncular öncelikle, bir popüler kültür alanı olarak kurulan
MMORPG oyunları, popüler kültürün anlamlarına sahiptir. Homojenleştirici, türdeşleştirici
özelliğe sahiptirler. Bir ana akım olma özelliğini gösterir. Bu ana akım kültür, rekabete dayalı
üretim anlayışını, bireysel tüketimi, buna bağlı olarak da sosyal ilişkileri ve kültürel sermaye
edinimini geliştirir. Bu kültür kodları etrafında oyuncuların oyun esnasında kurdukları
habitusları türdeşleştirirler.
Oyunun oyun oynama biçiminin oyuncu üzerinde bağımlılık oluşturucu etkisi nedeniyle,
oyuncunun sanal ile gerçek olanı ayıredememesine neden olmaktadır. Oyuncunun gerçek
dünyada sosyal ilişkilerini, kültürel seçimlerini ve habitusuna ilişkin tercihlerini de
etkilemektedir. Bu yeni durumda MMORPG oyunları tüketim tercihlerinin oluşturulmasında
da önemli rol oynamaktadır.
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YENİ HEGEMONİK SÖYLEM ALANI OLARAK DİJİTAL OYUNLAR:
GOD OF WAR 3 ÖRNEĞİ

Tülin Sepetci
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, Araştırma Görevlisi
tsepetci@akdeniz.edu.tr
Twitter: KaramelaSepeti1/Tülün Sepeti

ÖZET
Yeni iletişim teknolojileri, ekonomik ve ideolojik temelli sosyokültürel değişimlerin görülebildiği alanlardan
biridir. Egemen ideoloji, toplumsal altyapıda verili düzeni sürdürebilmek adına mitler üretip, stereotipler
yaratmaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinden olan dijital oyunlar, teknolojik alt yapısı ile gerçeklik yanılsaması
yaratarak, stereotiplerin yayılmasına yardımcı olmaktadır. Dijital oyunlar, interaktifliğin yanı sıra simülasyona
dayandığı için, oyunu oynayanların ekranda gördükleriyle ilişkisi daha çok duygusal katılım düzeyinde olmakta,
böylelikle oyuncunun oyunda gördükleriyle kendini özdeşleştirmesi sağlanmaktadır. Böylece oyunda
yaşadıklarını simültane bir şekilde deneyimleyen oyuncu verili mesajları sorgulamadan pasif bir şekilde
kabullenmekte ve içselleştirmektedir. Dolayısıyla oyunlar, toplumsal gerçekliği inşa eden kültürel temsiller
sisteminin önemli bir parçası haline gelmekte ve hegemonyanın yeniden üretildiği bir alan olmaktadır. Bu
çalışmada dijital oyunların hegemonik söylemler aracılığıyla egemen kültürel değerleri nasıl yeniden ürettiği
Gramsci’nin “hegemonya” ve Stuart Hall’un “ideoloji” yaklaşımları çerçevesinde analiz edilmiştir. Çalışmada
“God of War III” isimli aksiyon-macera türündeki oyun incelenmiştir. Oyunun sunduğu seçenekler, temsiller ve
söylemler aracılığıyla nitel analizi yapılmıştır. Analizde, “sorun çözümünde egemen yaklaşım”, “toplumsal
cinsiyet söylemleri”, “eril bedenin ve ataerkil değerlerin temsili”, şeklinde kategoriler oluşturulmuş ve oyundaki
hegemonik söylem, bu kategoriler aracılığıyla tespit edilmiştir. Sonuç olarak God of War III’ün, kitle iletişim
araçlarının “sözde” yansıtıcı rolünün sorgulanabileceği ve ataerkil sistemin kültürel temsillerinin tanımlandığı
hegemonik bir söylem alanı olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Dijital oyunlar, God of War III, Hegemonik söylem alanı, İdeoloji, İngiliz Kültürel
Çalışmaları
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GİRİŞ
Egemen ideoloji, toplumsal altyapıda verili düzeni sürdürebilmek adına çağdaş mitler üretip,
toplum geneline yayılan bazı stereotipler yaratmaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinden, dijital
oyunlar, teknik alt yapısı ile gerçeklik yanılsaması yaratarak, stereotiplerin yayılmasına
yardımcı olmaktadır. Dijital oyunlar, interaktifliğin yanı sıra simülasyona dayandığı için,
oyunu oynayanların ekranda gördükleriyle ilişkisi daha çok duygusal katılım düzeyinde
olmaktadır. Oyunda yaşadıklarını simültane bir şekilde deneyimleyen oyuncu, oyunda
gördükleriyle kendini özdeşleştirmekte, oyunu eleştirel ve düşünsel olarak oynamak yerine,
verili mesajları sorgulamadan pasif bir şekilde içselleştirmektedir. Böylece egemen ideoloji
oyunda sunulan stereotiplerle yeniden üretilmekte ve pekiştirilmektedir. Bunun sonucunda
oyunlar, toplumsal gerçekliği inşa eden kültürel temsiller sisteminin önemli bir parçası haline
gelmekte ve hegemonyanın yeniden üretildiği bir alan olmaktadır. Bu çalışmada dijital
oyunların hegemonik söylemler aracılığıyla egemen kültürel değerleri nasıl yeniden ürettiği
Gramsci’nin “hegemonya” ve Stuart Hall’un “ideoloji” yaklaşımları çerçevesinde niteliksel
kategorilendirme yoluyla analiz edilmiştir.

DİJİTAL OYUNLAR VE İDEOLOJİ TEMELLİ KÜLTÜREL TEMSİLLER
Hall’a göre ideoloji, “farklı sınıflar ve toplumsal grupların toplumun işleyişini
anlamlandırmalarını, tanımlamalarını, çözmelerini ve anlaşılır kılmalarını sağlayan zihinsel
çerçevelerdir (2006). İdeoloji, bireylerin anlamlandırma süreçleri ile ilgilidir. Anlam “şeylerin
nasıl olduğuna değil de; şeylerin nasıl anlamlandırıldığına bağımlı”dır. Bu durumda anlamı
belirleyen gerçekliğin yapısı değildir. Dolayısıyla anlam, gösterenle gösterilen arasındaki
anlık ve keyfi sabitlik olarak, belli bir ideoloji ve kültürel temsil sisteminin bir parçası olarak
kurulmuş olmaktadır. Bunun yanında Hall (2006, s. 163), mesaj ve mesajın alımlanma
sürecinin ya da anlam üretim ve tüketim süreçlerinin toplumsal iktidar ilişkilerinden bağımsız
ele alınamayacağını vurgular.
Anlamlandırma ve gösterenle gösterilen arasındaki ilişkinin nasıl sabitleneceği sorusu
etrafında süre giden toplumsal mücadele, Gramsci’nin ‘hegemonya’ kavramsallaştırması ile
ideolojik bir eleştiri getirilmesine olanak tanımaktadır. Gramsci, hegemonya kavramında
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yönetici sınıfın, toplumun geri kalanına nasıl hükmettiği ve çoğunluğun da bu durumu nasıl
kabul ettiği sorusunun cevabını bulmaktadır. Burada devreye toplum içerisindeki kitle iletişim
araçları aracılığıyla sağlanan tahakküm ilişkileri girmektedir. Yönetici sınıf, kurulu düzeni
egemen kılan, sınıf çıkarlarını destekleyen temel eğilimleri ve topluma egemen olmasını
istedikleri tüm değerler sistemini çeşitli kurumlar aracılığıyla yayar. Kitle iletişim araçları da
egemen yapıya uygun anlamların üretildiği ideolojik alanlardan biridir. Kitle iletişim
araçlarında olay ve olgular egemen bakış açısıyla, sağduyuya uygun verili bir dünya tasarımı
ile sunulur. Böylece egemen değerler aktarılarak hegemonya yeniden üretilir (Yaylagül, 2006,
s. 99, 101).
Gramscici yaklaşıma göre dijital oyunlar da egemen sınıfın değerlerini aktaran, sağduyuya
uygun bir dünya tasarımı sunan araçlardır. İlk üretilen dijital oyundan bu yana teknik açıdan
inanılmaz bir gelişim gösteren dijital oyunlar, oyuncunun “kahraman” olduğu ve söyleyecek
bir şeylerinin bulunduğu bir kültürel pratik alanıdır. Günümüzde çokuluslu şirketlerin küresel
ekonomiyi biçimlendirdiği iletişim teknolojileri alanında popüler kültür ürünleri olarak dijital
oyunlar, egemen ideolojinin ve kapitalizmin değerlerini yeniden üretmektedir (Wilkie, 2003).
Bununla birlikte geleneksel medyada tüketilen popüler kültür ürünleri şu yönüyle dijital
oyunlardan ayrılmaktadır: Geleneksel medya temsilidir; dijital oyunlar hem kurgusal, hem
bilgisayar simülasyonlarıdır. Dijital oyunlar bu nedenle nitelikleri tanımlama ve olayların
ardışıklığını üretmede ileri düzeydedir. Örneğin bir filmde bir uçağın görüntüsü seyirciye
şekli ve rengi hakkında bilgi verir ama seyirci tarafından uçurulamaz ya da müdahale
edildiğinde düşmez (Frasca, 2003, s. 223). Geleneksel iletişim teknolojilerinde kurgusal
karakterler görülürken, dijital oyunlardaki karakter ya da kurgusal yaratıklar simüle edilmiştir.
Dolayısıyla biri yalnızca göstergelerden oluşmaktayken, diğeri davranışlarını ve tepkilerini
oyuncunun tuşladığına göre belirleyen dinamik bir model ve göstergelerden oluşur (Aarseth,
2005). Oyunun kurgusu oyuncuyu oyunun kurallarını anlamaya yönlendirirken, kurallar da
oyuncuyu oyunun kurgusal dünyasını hayal etmeye teşvik eder (Juul, 2005, s. 163). Esasen
burada oyuncuların hegemonik alandaki dirençlerini ideolojik pratiklere eklemleme taktiği
kendini göstermektedir (Fiske, 2003, s. 234).
Diğer kitle iletişim araçları görsel, metinsel ya da işitsel birer araç iken, oyunlar bu üçünü de
eş zamanlı olarak kullanabilir. Dolayısıyla oyuncuya belli oranda aktiflik olanağı tanıdığı için,
oyuncuların direnç kimlikleri geliştirmesinde ve yalnızca pasif birer izleyici olmamasında
etkili araçlardır. Fakat oyunun sunduğu imkânlar ve oyuncuların talepleri birbiriyle ilişkilidir,
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oyun endüstrisi çoğunlukla oyuncuların beklentilerini tatmin etmeyi hedefler. Oyun
endüstrisinin kontrolü de oyun alanında belirgin bir eğilim yaratmaktadır. Çünkü oyunların
kategorizasyonu da endüstri tarafından yapılmaktadır. Oyun türleri belli nitelikteki oyunların
üretimi ve satılmasında faydalıdır ve oyuncuların kendi ilgilerine yönelik oyunları bulmalarını
kolaylaştırır. Böylece kitlesel ölçekte üretilen oyunlar için belli miktarda tüketici garanti
edilir.

DİJİTAL OYUNLAR VE GOD OF WAR III OYUNUNUN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Günümüzde artık oyunlar gerçekçi fiziksel dünyaların simüle edilmesine indirgenmiştir.
Gerçeklik piksel, poligon, çerçeve sayıları gibi teknik terimlerle ifade edilir hale gelir, bir
anlamda sayısallaşır. Gittikçe güçlenen donanımlar daha gerçekçi görünen oyun dünyalarının
tasarlanmasına imkân sağlar (Demirbaş, 2008). Aslında gerçekçi görüntüler tam da
Baudrillard’ın “hipergerçeklik” kavramına örnek oluşturmaktadır.
God of War III, PlayStation 3'e özel olarak geliştirilen, Sony Computer Entertainment
tarafından tasarlanan ve dağıtılan aksiyon-macera türünde bir oyundur. Türkiye’de dağıtımı
da Sony tarafından yapılan oyun, birçok ülkede sansürlenerek farklı yaş sınırlamasıyla,
Türkiye’de

ise

sansürsüz

ve

18

yaş

üstü

olarak

satışa

çıkarılmıştır

(http://www.psturkiye.com).
God of War III, “tüm zamanlı oyun” kategorisindedir. Tüm zamanlı oyunlar, oyuncuların
kendi kontrollerinde oynadıkları, istedikleri zaman kaydedip, istedikleri zaman baştan
başladıkları, fiziksel eylemlerden çok zihinsel planlamaya dayanan, anlık kararlardan ziyade
tüm oyun sürecine yansıyan stratejilerin kullanıldığı oyunlardır (Pala ve Erdem, 2011, s. 61).
God of War III oyunculara, dövüş, bulmaca ve platform elementleri ile çizgisel bir oyun
sunmaktadır. Platform elementlerinin çizgisel bir şekilde bulunmasının nedeni oyunun anlatısı
üzerindeki vurgudan kaynaklanmaktadır. Oyuncular ilerleyebilmek için belli bulmacaları
çözmek ve bölüm sonlarında karşılarına çıkan “boss1”ları yenmek zorundadırlar (Demirbaş,
2008, 77). Oyuncular, oyun içerisinde bulmacalar çözerek, düşmanlara karşı farklı
zamanlarda tuşlara mütemadiyen basmak (QTE-Quick Time Expression) suretiyle dövüşerek
1

Boss: Dijital oyunlarda bir sonraki bölüme geçmek için yenilmesi gereken ve bölüm sonlarında çıkan düşman.
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interaktif bir deneyim yaşamaktadırlar. Oyunun başında oyunun kontrol edilmesi için gerekli
bilgiler verilir. Böylece oyuncunun anlatı ile eşzamanlı ilerlemesi sağlanır. God of War III
oyunu ilk iki oyundaki öyküyü anlatan sinematik bir video ile başlamaktadır. Oyun genelinde
görülen bu sinematik videolar oyuncuların ilerlemesi için motive edici bir işlev görmektedir
(Kuechenmeister, 2011, s. 53).
Oyunun serinin ilkinden itibaren işlenen hikâyesi şöyledir: Kratos, Spartalı bir komutan ve
Zeus’un ölümlü kadınlardan birinden doğan oğludur. Serinin önceki oyunlarında bir tanrının
oyunu sonucu kendi kızı ve karısını öldürmüştür. Serinin bu bölümünde Kratos, babası
Zeus’tan intikam almaya çalışmaktadır. Kratos’un yer altı dünyasından kaçmasına titanlar
yardım etmektedir. Fakat daha sonra titanlar, Kratos’a ihanet ederek onu ölüme terk ederler.
Kratos yer altı dünyasından yer altı dünyası tanrısı Hades’i öldürerek kurtulmayı başarır ve
Kratos’un tüm tanrılar ve titanları öldürmek için çıktığı son intikam yolculuğu başlar. Fakat
Kratos’un dünyadaki dengeyi sağlayan tüm tanrıları öldürmesi, dünyada bir kaos ve
dengesizliğe neden olur. Kratos sonunda Zeus’u da öldürür ve ardından intihar eder.

SORUN ÇÖZÜMÜNDE EGEMEN YAKLAŞIM: ŞİDDET
God of War III, başat söylemlerin cinsellik ve şiddet üzerine kurulu olduğu bir oyundur.
Oyunda, oyuncuya sunulan seçenekler cinsellik ya da şiddet ya da uygulamak ya da
uygulamamak arasında olmaktadır. Oyunda, QTE yöntemiyle oyuncu şiddeti ilk elden
deneyimler. Kratos Poseidon’u dövmeye başlayınca, çeşitli tuşlarla oyuncuya yol gösterilir.
Ekranda gözüken her tuşla farklı bir hareket yapılıp, farklı bir yöntemle Poseidon dövülür.
Oyunun bu aşamasında üst seviyedeki şiddet, simülasyon aracılığıyla oyuncuya yaşatılır.
Çünkü Poseidon dövülürken oyuncu, Poseidon’un gözünden olayları izleme imkanı bulur.
Kratos’un Poseidon’u döverken yüzündeki ifade ve vuruşları bizzat dayak yiyen kişinin
gözünden oyuncuya gösterilir. Etrafa kanlar sıçrarken ya da Kratos, Poseidon’u oradan oraya
fırlatırken oyuncu bizzat bu dehşet anlarını, Poseidon’un sürünerek kaçışını birinci gözden
deneyimler.
Ateş titanı, güneş tanrısı Helios’u etkisiz hale getirir. Helios yardım istese de Kratos titanın
yarım bıraktığı işi en şiddetli vahşet gösterisiyle tamamlar. Kratos ayağı ile Helios’un kafasını
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ezmeye başlar. Burada “O” tuşuna mütemadiyen basma yoluyla Helios’un kafasını ezme
işinin pratiği oyuncuya yaptırılır. Helios merhamet dilenir. Fakat Kratos onu boynunu
kopararak öldürür. Boynunu koparma işi de tuşa basma yoluyla oyuncuya yaptırılır. Fakat
burada oyuncuya seçenek sunulmadığından oyuncu ilerleyebilmek için vahşeti uygulamak
zorunda kalır.
Benzer şekilde Kratos, Olimpos Ateşini bulduğu sırada bu kez Tanrı Hermes ona meydan
okur.

Hermes,

Kratos’a

Spartalıların

onurlu

oldukları

için

savunmasız

birine

saldırmayacaklarını söyler. Oyuncuya devam etme ya da etmeme seçeneği sunulur. “O” tuşu
çıkar. Oyuncu öldürmek istemeyip yoluna devam etse bile dövüşün olduğu alandan
çıkılmasına izin verilmez. Tek yol “O” tuşuna basıp Hermes’i vahşice öldürmektir. Tuş
hareketleriyle önce kafası duvara çarpılır ve ardından bacakları kesilir. Bu şiddet de “O”
tuşunu kullanarak oyuncuya yaptırılır.
Kratos, Zeus’u öldürecek kılıcı yapmaya yarayan taşı Hephaestus’a verir. Fakat Hephaestus
kılıcı Kratos’a verirken onu sırtından vurmaya kalkar. Kratos ile baş edemeyip elektrik
akımına kendisi kapılır ve ölür. Burada oyuncuya Hephaestus öldükten sonra bile ölüsüne
işkence yapma seçeneği verilir. Oyuncu isterse Hephaestus’u öylece bırakabilir ya da yüzüne
vurmaya devam edebilir. Oyunun sonunda Zeus ve Kratos karşılaşırlar. Kratos Zeus’u
elleriyle dövmeye başlar. Burada oyuncuya Zeus’u temiz bir şekilde öldürme ya da suratını
parçalayana kadar dövme arasında bir seçim sunulur.

TOPLUMSAL CİNSİYET SÖYLEMLERİ
Erkek egemen toplumun temelini cinsiyet ayrımcılığı oluşturmaktadır. Kökeni Hıristiyanlığa
dayanan erkek egemen değerler, kadının cinselliği nedeniyle günahkar ve erkek için tehlikeli
olduğu inancına dayanmakta; kadını kamusal ve siyasal alandan uzak tutup, özel alana
hapsedip ona edilgen, uysal, bağımlı, anaç ve hassas davranmayı uygun görmektedir.
Kadınlara ait duygusal ve fiziksel gereksinimler, toplum tarafından baskı altında tutulmakta
ve toplum genelinde iyi ya da kötü kadın ayrımı yapılmaktadır (Ryan ve Kellner, 2010, s. 274,
276).
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Kitle iletişim araçlarındaki içeriklerin daha geniş bir toplumsal kesime hitap etmesi amacıyla
içeriğin basitleştirilmesi ve cinsellikle desteklenmesi bu oyunda da görülebilmektedir.
Oyunun genel anlatısı içerisinde çok eklektik durmasına rağmen oyuncuya cinsel ilişkinin
simülasyonu yaşatılır. Kratos’un yolu Afrodit’in odasına düşer. Oda egzotik bir biçimde
döşenmiştir. Yatağın üzerinde Afrodit ve iki yardımcısı sevişmektedir. Buradaki lezbiyenlik
iması dikkat çekicidir. Çünkü lezbiyenlik, ataerkil düzenin “düzenli” kadınlarını yoldan
çıkarmakta, cinsel rollere meydan okumakta ve “normal” kadın-erkek ilişkilerini tehdit
etmektedir. Afrodit, Kratos içeri girince onları kovar ve yatağına Kratos’u davet eder. Arka
planda oryantal bir müzik çalmaktadır. Burada Doğu’nun egzotiklikle ve erotizmle
ilişkilendirilmesi ve cinselliğin Doğu’ya özgü temalar aracılığıyla kurulması söz konusudur.
Doğu toplumlarındaki kölelik, kadınların cariyeler olarak alınıp satılması gibi kültürel
pratikler oyunun bu bölümünde vurgulanmış olmaktadır. Afrodit, Kratos’a kalıp
kalmayacağını sorunca oyuncu Afrodit ile kalma ya da göreve devam etme arasında bir seçim
yapabilir. “Evet” seçildiğinde Kratos ve Afrodit arasındaki cinsel ilişki tuşlar aracılığıyla
oyuncu tarafından yönlendirilir. Her bir tuşa basıldığında Afrodit ve yardımcılarının sözleri
aracılığıyla oyuncuya cinselliğin simülasyonu yaşatılır. Yardımcılardan biri ekrana bakarak
“izlemesi bu kadar güzelse sadece hayal et” der. Eğer oyuncu cinsel birleşmeyi yönlendiren
tuşlamalardan birini yapmada geç kalırsa, yardımcıların yüzleri bozulur ve Afrodit “senin için
fazla mı kadınım Kratos” diyerek karşısındaki erkeği, dolayısıyla da oyuncuyu aşağılar.
Çünkü ataerkil sistemde erkek sürekli bir şekilde çevresine erkekliğini kanıtlama ihtiyacı
duymaktadır. Yoksa sistemden dışlanma tehdidiyle karşılaşır (Gilmore, 1990’dan aktaran
Çeliker, 2011, s. 102).
Oyuncu en başından “Hayır”ı seçtiğinde ise Afrodit erkeklerin savaş mantığına söverek
Kratos’a kocası Hephaestus’a giden yolu gösterir. Aslında burada kocasına iki seçenekte de
ihanet etmektedir. Çünkü kocasını cinsel açıdan aldatmasa bile, bir düşmana kocasının yerini
göstermekle ona ihanet etmiş olmaktadır. Kratos, Hephaestus’un yanına Afrodit’in kapısından
gelince, Hephaestus karısının ona ihanet ettiğini anlar ve karısının ihanetlerine alıştığını ima
eden sözler söyler. Fakat Kratos bunu ona değil, karısına sormasını söyleyerek iki kişinin
yaşadığı bir cinsel ilişkiyi yalnızca kadına ve onun ihanetine yükler.
Poseidon’un karısı da Kratos’tan yardım isterken elleri bağlıdır ve göğüslerini açıkta bırakan
bir elbise giymiştir. Kapitalist ataerkil sistem kadını zavallı, aciz, korunmaya muhtaç olarak
konumladıkça, kadını en az korumaya çalıştığı kadar yok etmekte ve varlığını salt bedene
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indirgemektedir. Böylece seçtiği arzu nesnesi olarak kadına odaklanıp, “egemenliğiyle
kendini eğlendirmek” ve gerçek hayattaki iktidarını simgesel güç olarak medyadaki temsilleri
aracılığıyla da pekiştirmek istemektedir (Orr, 1997, s. 87). Oyunda da Kratos kadını
sürükleyerek götürür. Erkeklerin bakışı ve zevk alması için teşhir edilen ikon olarak kadın,
cinselliği nedeniyle tehdit edicidir (Mulvey, 1975, s. 64). Bu nedenle Kratos’un tuşlar
aracılığıyla yarı çıplak kadını itekleyerek götürmesi bir nevi eril bakışın kadın üzerindeki
iktidarını yeniden üretir.
Oyun genelinde görülen kadınların büyük çoğunluğu yarı çıplaktır. Standart yaratıklar olarak
kabul edilen Medusa ve cadılar gibi dişi olan yaratıkların bile göğüsleri açıktadır. Yüzleri ne
kadar çirkin olsa da kadının cinselliğinin bir göstergesi olarak göğüsleri normal bir insandan
ayırt edilemez. Böylece kadının “ötekiliği”, doğaüstü yapısı, “hayvansılığı” ve güvenilmez
doğası vurgulanmaktadır. Bu yüzden de denetim altına alınmalıdır (Ryan ve Kellner, 2010, s.
289). Oyunda kamusal alan - özel alan konumlaması yine cinsiyet temelinde ayrışmaktadır.
Oyun genelindeki bütün kadınlar özel alanda konumlanmaktadır. Çünkü eril bir toplumda
kamusal alan erkeğe aitken, ev daima kadının uzamıdır.

ERİL BEDENİN VE ATAERKİL DEĞERLERİN TEMSİLİ
Levi-Strauss’un kural dışı kategorilerileri, iki karşıt kategori arasında aracı olarak inşa edilen
ara kategorilerdir. God of War oyununda Kratos öncelikle yarı tanrı olmasıyla bu
sınıflandırmaya dâhil edilebilir. Oyunun kahramanı Kratos mitsel olarak çok güçlüdür, çünkü
göstergebilimsel gücünü kural dışı kategoriye aitliğinden alır (Fiske, 2003, s. 155, 166). Ne
beyaz, ne siyahtır, ne tanrı, ne insandır. Kratos ayrıca duygulara yer vermeyen kişiliği, sert
mizacı, kaslı vücudu ile maskülen, bir anlamda “maço” bir erkek tiplemesidir. Oyun boyunca
hiçbir şekilde duygularının ön plana geçmesine izin vermez, her yaptığı davranışı ve
intikamını, karısını ve kızını kaybetmesine dayandırarak meşrulaştırır.
Yeraltı dünyasında Kratos’un yanına Athena gelir ve onu özlediğini söyler fakat Kratos kaba
bir şekilde “ben özlemedim” der. Burada erkek duygularını dışa vurmayan taraf iken, kadın
duygularını dışa vurabilen duygusal tarafı temsil etmektedir. Athena açıklama yaparken,
Kratos kısa kesmesini söyler. Çünkü eril-dişil kültür farkına göre erkek daha doğrudan kadın
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daha dolaylı konuşur (Kartarı, 2006, s. 95). Oyun boyunca Athena’nın sesi oyuncu
aracılığıyla Kratos’a yol gösterdiği için, bir kadının yol göstericiliğinin bir erkeği düşürdüğü
durumun göstergesi olarak taşıdığı anlam önemlidir.
Kratos, Hades’in yer altındaki dünyasında Olimpos’u dengede tutan zincir ve onları tutan üç
dev boyutta erkek heykeli görür. Bunlar hüküm yargıçlarıdır. Yeryüzünü dengede tutan ve
ayakta kalmasını sağlayan unsurun göstergesi olarak erkek hüküm yargıçlarının olması
oyunun cinsiyetçi ideolojisini pekiştirmektedir. Esasen ataerkil toplumsal yapı, kadınlar kadar
erkeklere de birtakım roller atfeder (Çeliker, 2011, s. 99). Evin direği, aile babası, aileyi
ayakta tutan temel olarak erkeklik de ataerkil sistemde belli başlı stereotiplerle kültürel
temsiller sisteminde yerini almaktadır.
Kratos düşmanlarını ararken yolda ondan yardım isteyen masum insanları da düşmanlarla
birlikte öldürmek zorunda kalmaktadır. Masum siviller öldükten hemen sonra başkalaşım
geçirip Hades’in askerlerine dönüşmektedirler. Yani sivillerin ölmesi dışında, eylemimizin
yarattığı öfke, eskisinden daha fazla yaratık oluşmasıyla sonlanmaktadır. Böylece bu durum,
vicdani

problemlere

yönelik

bir

soruya

dönüşmektedir.

Öldür/öldürme

ikiliği

değerlendirmesinin ikinci katmanında Kratos’un kişisel intikamı için mi bulunduğu, yoksa
kaosun kaynağı ve nedenlerinden birinin de o mu olduğu sorusu gündeme gelmektedir.
Böylece

kaos/kötülük

ve

“haklı

intikam

ve

kötülüğe

karşı

savaş”

ve

kahraman/düşman/masum siviller arasındaki duvarlar erimiş olmaktadır (Demirbaş, 2008, s.
90).

SONUÇ
God of War III, kitle iletişim araçlarının “sözde” yansıtıcı rolünün sorgulanabileceği ve başat
paradigma olan ataerkil sistemin kültürel sistemlerinin tanımladığı gerçekliğin rahatça analiz
edilebileceği bir oyundur. Oyunda egemen paradigmanın tanımladığı gerçeklikler
tanımlanmakta ve birtakım kültürel temsiller aracılığıyla yeniden üretilmektedir. God of War
III’te de gerçeklik temsilleri olarak toplumsal cinsiyetin ataerkil ideoloji doğrultusunda
yeniden üretilmesi, cinsiyetçi rollerin sınırlarının yeniden çizilmesi söz konusudur. Bunun
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yanında sorun çözümünde şiddetin esas unsur olarak kullanılması da askeri temelli bir
teknoloji olarak dijital oyunların (Halter, 2009) mantığıyla paraleldir.
Küresel sermaye hareketlerinin yol açtığı hegemonik yapılaşmaya paralel olarak kültürel
alanda da egemen kültürel yapı ile diğer kültürler arasında da yeni bir yapılanma süreci
başlamıştır. Artık tüm kültürlerin iç içe geçtiği popüler kültür ürünleri daha çok göze
çarpmaktadır. Bu bağlamda God of War III oyunu da Yunan mitolojisini hâkim kültürel
değerlerle harmanlayarak oluşturulmuş bir oyundur. Bu yeni yapılanmada hegemonik kültürel
alanın dışında kalan kültürel öğelerin hegemonik yapıyı tamamlayıcı ve yeniden üretici bir
şekilde kullanılmaları söz konusudur (Konyar, 2011, s. 12).
God of War III, aksiyon-macera oyunlarından benzerleriyle aynı doğrultuda klişelerden
yararlanmış, farklılık yaratmayı yaratık kurguları ve silah kullanımlarında başarmıştır. Fakat
oyunun oynanış biçimi, anlatı yapısı, ödül-ceza sistemi türün önceki örnekleriyle neredeyse
aynıdır. Dolayısıyla oyuncunun beklentileriyle uyumludur. Başat söylemler olarak bireyci,
maskülen ve bedene dayalı bir değerler sistemi üzerinden ilerlemektedir.
Oyunda kamusal alan-özel alan ayrımı, toplumsal cinsiyet konumları, şiddetin temel sorun
çözme yöntemi olarak görülmesi ve eril bedenin bireycilik temelli doğası, egemen değerler ve
söylemlerle yeniden üretilmiş, oyuncunun anlam üretme pratiklerinin de bu doğrultuda
gerçekleşmesi sağlanmıştır. Sunulan seçenekler, oyunun çizgisel anlatısından kopmadan
oluşturulmuştur. Oyunda oyuncunun inisiyatif alarak ve strateji kurarak ilerlemesi söz konusu
değildir. Gramsci’nin hegemonya kavramının temellendiği yönetici sınıfın toplumun geri
kalanına nasıl hükmettiği ve bu durumun kitle iletişim araçları aracılığıyla sağlanan tahakküm
biçiminde nasıl gerçekleştiği sorusu da incelenen oyun bağlamında açıkça görülebilmektedir.
Bu durum oyunu hegemonik bir alan haline getirmektedir. Bu bakımdan God of War III
oyununun beyne hitap eden bir kültürel bir yapılanma değil, kurduğu durum tanımlarını
şiddet, cinsellik ve eril beden aracılığıyla kuran ve ideolojik temsilleri bu doğrultuda sunan bir
oyun olduğu söylenebilir.
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ÖZET
Yeni medyanın tasarlama süreçlerine dahil olmasıyla, farklı kulvarlarda çalışan tasarımcıların medya aşırı
ortaklık kurmaları mümkün oldu. Bu ortaklık sonucunda birçok sektörde olduğu gibi film sektöründe de birden
çok ortama hizmet veren anlatı örnekleri ortaya çıktı. Artık film tasarımcıları, oluşturdukları dünyanın sadece
sinema salonunda ya da evde doğrusal (linear) ve pasif bir seyir deneyimine hizmet veren kapalı bir kutudan
ziyade; farklı disiplinlerden kurulu bir tasarım ekibinin dahil olmasıyla TV, oyun, interaktif, mimari vb. farklı
platformlara açılımlanabilen bir ağ olduğunu dikkate almaya başladılar. Hikaye dünyasının bütünselliğine hizmet
eden yeni anlatı deneyimleri (transmedia storytelling) şekillendirmeye başladılar. Bu yeni ortak platform,
tasarımı iş şemasının merkezine yerleştirirken; sinemaseverlerin herhangi bir izleyici olmanın çok ötesinde, karar
verici, aktif kullanıcı ve üretici rolünü üstlenmelerine olanak tanıdı. Bu çalışma kapsamında, transmedya
uygulamalarının anlatı yapısını nasıl dönüştürdüğü ve kullanıcıların dahiliyetinin bu dönüşümdeki rolleri,
sinemasal bir çerçeveden benzer örnek ve öncül çalışmalar ışığında irdelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Transmedya anlatım, izleyici, hikayeci–kullanıcı, meta-anlatı, kollektif zeka

Sinemanın ve sinemasal deneyimin hızla dönüşüm geçirdiği bir zaman dilimindeyiz.
Günümüzde filmler, sinema salonunda ya da evde doğrusal (linear) ve pasif bir seyir
eğlencesinden fazlasını amaçlıyor. Artık anlatılar, sadece senaryo bütünlüğü doğrultusunda
şekillendirilmek yerine, önerdiği dünyanın bütünselliği temelinde senaryolaştırılıyor. Ve belki
de en önemlisi, artık sinemaseverler, bir izleyici olmanın çok ötesinde, karar verici, aktif
kullanıcı ve üretici rolünü üstleniyor.
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SAYISAL DEVRİM

Sinemasal dönüşümün başlangıcını teknolojik bir gelişime bağlayabiliriz. Analog bir yapısı
olan filmin; rastgele erişim, otomasyon ve kayıpsız çoğaltıma izin veren dijital teknoloji ile
karşılaşması sonucunda kısa zamanda yeni ürün ve sonuçlar ortaya çıktı (Manovich, 1995).
Sinemada görsel efektler gerçeği taklit eder hatta hiper-gerçekliği üretir oldu ve evdeki
izleyiciye hitap eden VHS analog kasetler yerini DVD formatına bıraktı (Tyron, 1999).
Sinemanın evriminin doğal bir uzanımı gibi hissedilen bu iki gelişme aslında sinema
izleyicisinin aradığı eşik oldu. VHS gibi doğrusal bir erişim sunan bir mecradan, doğrusal
olmayan (non-linear) erişim imkanı sunan DVD’ye geçişte -belki de tamamen ekonomik
nedenlerden dolayı- filmlere ait DVD’lere kamera arkası görüntüleri, filmin yapım
belgeselleri, yapım not ve görselleri, ekiplerle yapılan röportajlar ve özellikle yönetmen
kurgusu gibi ek materyaller dahil edildi. İnternetin yaygınlaşması film hayranlarının bilgi ve
veri paylaşımını arttırdı. Yapımcıların film promosyon materyallerini (fragman, teaser, yapım
notları, vb.) internet üzerinden yayınlaması, izleyicilerin sadece bir film süresinde
alamayacakları bilgiyi diğer mecralardan edinme imkanı sundu. Yeni medya araçları
sayesinde filmlerin etrafında gelişen bu yaratıcı alan, izleyicinin filmleri bitmiş bir ürün
olarak değil de inşa edilmiş bir anlatı dünyası olarak algılamasına olanak tanıdı. Disiplinler
arası çalışan birçok tasarımcının katkısıyla en ince detayına kadar tasarlanan bu anlatı
dünyalarındaki tüm girdiler, izleyicilerin yönetmenin anlattığı dışında hikayelerin var
olabileceğine inanmasına, ve filmi aşan bir ilgiyle film hikayesinden çok film dünyasıyla
ilgilenip o dünyalara kendi hikayelerini yazmaya başlayan bir izleyici grubu oluşmasına
olanak sağladı. Yeni medyanın son kullanıcıya sunduğu kolay kullanılan ve ucuz ekipman ve
yazılımlar sayesinde kendi hikayelerini görselleştirme fırsatı yakalayan bu genç izleyiciler,
internet üzerinden ürettikleri materyalleri kitlelere, özellikle de o hikaye dünyalarına özel ilgi
duyan hayranlara ulaştırma fırsatı buldular. Birbirleriyle paylaşım ağı oluşturarak ortak
çalışmalar geliştirip, komüniteler oluşturdular.

TRANSMEDYA ANLATIM
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Genç izleyicilerin anlatılara dahil olmasının erken dönem örneklerinden birini The Matrix
filmi serisinde gözlemlemek mümkündür. Serinin bir filmle başlayan yolculuğu, animasyon
serisi, çizgi roman, kitap, hayran kitapları, bilgisayar oyunu, iki film ve birçok hayran filmiyle
devam etti. Film ve diğer mecra uygulamaları kendi içerisinde tutarlı bir anlatı sunarken, bir
araya getirildiğinde filmi aşan bir üst(meta)-anlatıya hizmet eder hale geldiler. Örneğin,
üçlemenin ilk iki filminde önemli bir rolü olmayan fakat serinin son filminde uzun bir ekran
süresine sahip olan Niobe karakteri, sinema eleştirmenleri tarafından eleştirilmesine rağmen1,
Enter the Matrix oyununda, kullanıcıların seçip yöneterek yüz saatten fazla zaman
geçirdikleri bir karakter olarak karşılarına çıkması yeni anlatı dünyalarının nasıl inşa edildiği
doğrultusunda önemli sinyaller vermektedir. Eleştirmenler filmleri kapalı devre anlatılar
olarak değerlendirirken, film üreticileri anlatı dünyasını diğer mecralara açılımlanan doğurgan
ve organik bir yapı olarak inşa etmeye başladılar. Bu işlere ilgi duyup onlar hakkında
araştırma yapmaya başlayan genç izleyiciler ise, farklı mecralardaki doğrusal olmayan
anlatıları bir araya getirip filmlerle bir izleyici olmanın çok ötesinde bir ilişki zemini kurmaya
başladılar. Artık pasif izleyici olmak yerine, anlatıları kullanan, hatta kendi öykülerini anlatan
bir “hikayeci-kullanıcı” rolünü üstlendiler. Bu sayede örneğin Star Wars serisi hayranları, Star
Wars anlatısal dünyalarında geçen filmler yazıp çekmeye, internet ortamında bağıl yan
anlatılar geliştirerek kendi oyunlarını (MUD) geliştirmeye başladılar.2
Bir diğer ilginç kullanıcı ağı, bir roman serisi olan Harry Potter etrafında şekillenmiştir.
Romandan uyarlanan filmlerden sonra kullanıcılar hayran kitapları, çizgi romanları, videoları,
internet oyunları yarattılar; tüm dünyadan 100.000’den fazla genç Harry Potter İttifakı
(Alliance) adında bir dernek kurup dünya barışı için projeler geliştirdiler.
Tarihsel olarak bakıldığında, sinema (James Bond, Indiana Jones), tiyatro (The Wizard of Oz),
bilgisayar oyunları (Super Mario, Grand Theft Auto), çizgi roman (Superman, Tintin) vb.
çokca eserin markalaşarak (franchise) farklı mecralarda uygulandığı çokça örnek verilebilir.
Fakat izleyicinin, aktif kullanıcı ve üreticiye dönüştüğü günümüzde artık eserler, ur-text
(Jenkins, 2011) olmak yerine bir meta-anlatının doğrusal olmayan çıktıları konumuna geldi.
1

Örneğin
Chicago
Sun
eleştirmeni
Rogert
Ebert’in
http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20031105/REVIEWS/311050301
2

yazısı:

En son yapılan “Star Wars” hayran videolarından biri olan Luke’s Change: an Inside Job filmdeki Death Star adlı
üssün yokedilişini, 11 Eylül saldırılarına muhalif belgesellere atıfta bulunarak anlatan ve Youtube internet
sitesine yüklendikten bir hafta içerisinde bir milyondan fazla izleyici çekmeyi başarmıştır.
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Bu sayede hem ekonomik olarak sürdürülebilir; hem de kullanıcı nezdinde katılımcı olmaya
daha açık yeni anlatı platformu kurulmasına olanak sağladı.
Bu yeni anlatı düzenini Henry Jenkins, transmedya anlatım

(transmedia storytelling)

kavramını kullanarak açıklar (Jenkins, 2011):
“Transmedya anlatım, bir kurmacanın (fiction) ayrılmaz öğelerinin bütünsel
ve koordine bir eğlence deneyimi yaratmak amacıyla birçok dağıtım kanalına
sistematik bir şekilde yayılması işlemini temsil eder.”
Sinemanın 21. yüzyıldaki macerası, transmedya anlatımı doğrultusunda değerlendirildiğinde,
çok kanallı bir eğlence sektörünün yüksek kârlı bir çıktısı olarak görülebilir. Birkaç örnek
vermek gerekirse, son on senede, birçok süper-kahraman çizgi romanı (Batman, Superman,
Spiderman, Hulk, Fantastic Four, Iron Man, vb.) sinemaya uyarlanmış; bu uyarlamalardan
özel çizgi romanlar, bilgisayar ve alternatif gerçeklik oyunları (ARG), TV ve sinema için
animasyonlar, oyuncak, ticari mallar tasarlanmıştır. Kârlı TV dizileri (örneğin, The Simpsons)
sinemaya uyarlanmış ve bu uyarlamaların oyunu yapılmıştır. Anonim masallar birleştirilerek
filmler oluşturulmuş (örneğin, Shrek) ve bu uyarlamalardan eğlence parkları tasarlanmıştır3.
Yerel örnek vermek gerekirse, televizyon programları ile dalga geçen bir televizyon
programındaki (Dikkat Şahan Çıkabilir!) bir skeç karakteri (Recep İvedik), sinemaya ve ürün
reklamlarına seri halinde uyarlanmış; bu karakterin oyuncakları piyasaya sürülmüş; bu
karakteri en iyi taklit eden internet videolarının ödüllendirildiği yarışmalar açılmış; ve
sonunda bu filmle dalga geçen başka bir sinema filmi çekilmiştir (Recep İbibik). Başka bir
çalışmada, bir Türk romanından (Fatmagül’ün Suçu Ne?) önce filme, ardından TV dizisine
uyarlanan eserin dizi versiyonunun başarısını takiben internet oyunu (Koş Fatmagül Koş4),
oyuncakları ve kıyafetleri piyasaya sürülmüştür. Türkiye’deki uygulamalar henüz orjinal
metine sıkı sıkıya bağlı olsa da, özellikle ticari gücü yüksek yapımlar farklı mecraların
iletişim gücünü giderek daha fazla kullanmakta; bu yapımların hayran kitleleri de kendilerini
ifade edebilecekleri platformlara daha kolaylıkla erişebilmektedir.

3

Shrek 4D, bkz. https://www.universalorlando.com/Rides/Universal-Studios-Florida/Shrek-4-D.aspx

4

http://www.sunoyun.com/Kos-Fatmagul-Kos-Oyunu-4cf562bd8d230.html
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Her ne kadar transmedya uygulamaları, erken dönemde eğlence sektörünü kontrol eden
firmalar için dağıtım ağını büyütmek ve dolayısıyla kârını katlamak için atılmış bir adım olsa
da (Jenkins, 2011), günümüze yakın örnekleri ve küçük ölçek alternatif uygulamalarıyla
yaratıcı kontrolün merkezinin kullanıcı yönüne doğru kaydığı gözlemlenebilir. Örneğin,
George Lucas in Love adlı bir Star Wars parodisi çeken genç sinemacılar, internetten sipariş
alan bir sitede, orjinal serinin bir filminden daha fazla ön sipariş almalarıyla eser sahibi firma
ile telif hakları (copyright) sıkıntısı yaşatabiliyor (Jenkins, 2006). Televizyon dizilerinin
yüzbinlerce üyeli internet komünitelerinin yargıları, senaryo yazarlarının dizi senaryolarını bu
doğrultuda şekillendirmesine neden oluyor. Yarışma programlarının (örneğin, Survivor)
gizlenen sonuçlarını, yarışmanın hayranları kendi ağlarında bilgi toplayıp paylaşarak
erkenden açığa çıkarabiliyor. Kullanıcıların bir internet sitesine yükledikleri kısa videolardan
oluşan sinema filmi (Life in a Day) ve video bankası projeleri(10:10:10) hayata geçip dağıtım
desteği bulabiliyor.
Stüdyo filmlerini yüksek kar amacı güderek üreten ve filmlerin pazarlanması doğrultusunda
tüm bu yeni mecralardan faydalanan üreticilerin aksine, kendi filmlerini üreten hayranlar,
internet ve yeni medya sayesinde, kar amacı gütmeden, süre ve içerik kısıtlaması olmadan
yeni

anlatılar

geliştirebildiler.

Bu

çalışmaların

önlenemez

yükselişi

de

filmlerin

pazarlanmasında stüdyolara sorunlar yaratmaya başlayarak varolan düzeni tehdit etmeye
başladı.
Yüksek bütçeli ve popüler stüdyo filmlerinde prodüksiyon tasarımcısı olarak çalışan Alex
Mcdowell, sayısal devrim sonrası filmlerin ardındaki tasarım sürecinin doğrusal olmayan ve
disiplinlerarası olduğunu belirtirken (McDowell, 2008), benzer bir şekilde filmin etrafında
hayranlar tarafından oluşturulan hikayelerin de doğrusal olmayan ve hayranlar arasında
işbirliğine dayanan bir model olarak ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Bu gelişmelerin
desteğiyle, ortalama iki saatlik doğrusal film deneyimi, diğer mecralardaki doğrusal olmayan
yan anlatımları kucaklayacak bir dönüşüm geçirmeye başlamıştır. Özellikle 2000 yılından
sonra çok sayıda doğrusal olmayan anlatıya sahip film izleyiciyle buluşmuştur. Bu filmlerden
biri olan ve beş farklı düş katmanının paralel olarak anlatıldığı Inception filmi, oyuna
benzeyen katmanlı kurgusuyla (level) gençler tarafından kolaylıkla takip edilebildiği, daha
yaşlı izleyicilere çok daha zorlu bir izleyici deneyimi sunduğu önerilebilir. Takip eden yıl
vizyona giren Cloud Atlas adlı film altı farklı zaman diliminde gerçekleşen paralel hikayeleri
iç içe ve seri bir şekilde kurgularken yine yaşlı izleyiciler için karmaşık bir anlatı olmuştur.
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Bu bağlamda, anlatılardaki bu dönüşümün genç izleyiciyi nasıl etkilediğini anlamak için,
izleyicilerin kullanıcıya dönüşmeleriyle birlikte onları hikaye anlatıcı rolünü üstlenmeye iten
dürtüyü tespit etmek önemlidir. Genç bir kullanıcı, herhangi bir fiziksel ve maddi kazancı
olmamasına rağmen, neden zaman, enerji ve para harcayarak içerik üretmektedir?

SOSYAL PAYLAŞIM VE ANLATI
İnternet videoları üzerine dünyanın ilk ve önemli konferanslarından biri olan Vidcon’un 2010
yılındaki etkinliğinde, organizatörlerden yazar ve akademisyen John Green, insanların kişisel
videolar çekip Youtube’a neden yüklediği sorusuna şu şekilde cevap verir5:
“Çağımızın en önemli problemlerinden biri insanları gerçek olduğunuza,
kendi duygularınızın en az onların duyguları kadar gerçek olduğuna
inandırmaktır. Benim aldığım keyif en az sizinki kadar keyifli, çektiğim acılar
en az sizlerinki kadar acıdır... Aynı şekilde sizler için de, ben kendi
duygularımdan şaşkınlığa düşer ve heyecanlanırken, kendi duygularınızı
bana inandırmak zordur... Bizlerin birşeyler üretmemizin nedeni de karşı
tarafa bizim de önemli olduğumuzu göstermeye çalışmaktır.”
İnternet ortamına şahsi videolarını yükleyen insanların bu üretimlerini herhangi bir maddi
neden yerine tamamen kişisel dışavurum ve bu dışavurumun başkalarıyla paylaşılarak o
insanlarda karşılık yaratmak olduğunu öneren Green’in yaklaşımı kitle iletişim kuramları
bağlamında temelden yoksun olsa da, Wikipedia kullanıcılarının üzerinde yapılan bir anket
çalışmasının sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Herhangi bir maddi gelir olmamasına
rağmen Wikipedia kullanıcısının neden içerik girdiğine dair gerçekleştirilmiş bir araştırmanın
sonucunda, kullanıcıların ilk içeriklerini eğlence amacıyla girdikleri, içerik girmeye devam
etmelerindeki en önemli itici gücün bilgi paylaşımının kendilerine hissettirdiği başarı duygusu
(personal achievement) olduğu saptanmıştır. Wikipedia ve Youtube kullanıcılarının doğrusal
olmayan ve yığın verinin depolandığı bu platformlara içerik üretirken eğlence ve kişisel
gelişim vurgusu yapmaları, kullanıcıların internet ortamına ürettikleri içeriği bir yaratım
süreci olarak gördükleri ve bu kişisel girdilerin (input) ortak paylaşılan bir platformu inşa
5

http://www.youtube.com/watch?v=KMi1tVTNgFw
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ettiği önerilebilir. Benzer bir kullanım senaryosu olan ekşisözlük (www.eksisozluk.com)
internet sitesinde “sözlüğe yazma nedenleri”

6

başlığı altında neden bu platforma içerik

ürettiğini açıklayan the last syringe takma adlı bir kullanıcının düşünceleri de bu yaratım
sürecini özetler niteliktedir.
“insanlığa dair birşeyler bulmak, yaşadığım en büyük acıdan tutun da attığım
en büyük kahkahaya kadar herşeyin aslında herkes tarafından yaşandığını
hatırlamak, gereksiz genellemeler ve tespitler yaparak deşarj olmak. e tabi
bir de sözlük olarak işe yarıyor”

SONUÇ YERİNE - KOLLEKTİF YARATIM
Wikipedia’ya kullanıcılar tarafından girilen içerik, yine başka kullanıcıların denetimine
sunulmaktadır. Girilen içerikler, zamanla çokça sayıda kullanıcının katkısıyla kusurlarından
arınmış ve ortak uzlaşının hakim olduğu bir seviyeye ulaşmıştır. 7 Bu doğrultuda, içeriği
oldukça tartışma yaratmış bir Wikipedia sayfası olan Star Wars Kid8’in şekillenme süreci yeni
medya kullanıcısının doğrusal olmayan karar verme sürecini ortaya koymaktadır. Star Wars
hayranı liseli bir gencin internete sızan bir videosu üzerinden başlayan viral videolar serisi
sonucu açılan “Star Wars Kid” Wikipedia sayfasında, bir Wikipedia kullanıcısı gencin ismini
afişe eder. Takip eden süreçte farklı kullanıcılar tarafından etik olarak doğru olmadığı
gerekçesiyle isim sürekli olarak silinir ama yine başkaları tarafından geri eklenir. Ardından
site kullanıcıları sayfanın forum bölümünde bu durumu tartışıp ortak bir tavırla sayfada
isminin yayınlanmaması yönünde karar alırlar. Her ne kadar sayfaya zamanla kullanıcılar

6

http://eksisozluk.com/entry/21460606

7

Wikipedia’nın gelişim modelinin, onu önceleyen Microsoft’un Encarta projesine göre başarılı olması da yeni
medyanın bilgiye ulaşım ve bilgiyi kullanımda kullanıcı nezdinde yarattığı dönüşümün önemli bir girdisidir.1993
yılında Microsoft firması, dünyanın ilk sayısal ansiklopedisi Encarta’yı biraraya getirmek için Funk & Wagnalls,
Collier's ve New Merit Scholar's ansiklopedilerinin tüm haklarını satın aldı ve çok sayıda eğitmeni projeye dahil
etti. Bu milyon dolarlık yatırıma rağmen Encarta projesi 2006 yılında devredildi ve 2008 yılı içerisinde gelişimi
durduruldu. Ansiklopediye halen internet üzerinden yıllık paralı üyelikle ulaşılabilmekte. Encarta örneğinin
aksine, Jimmy Wales’in 2000 yılında başlattığı Wikipedia projesi, tamamen gönüllülerden oluşan ve tüm
kullanıcıların içeriği istediği gibi girebildiği ve yine kullanıcıların sağduyusuyla denetlediği içeriğe dayanan sayısal
bir ansiklopedidir. Internet üzerinden ücretsiz ulaşılan ansiklopedi, akademik güvenilirlik tartışmalarına neden
olsa bile şu anda dünyada en çok ziyaret edilen sitelerdendir.
8

http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Wars_Kid
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ismi tekrar yazmaya çalışsalar da hemen diğer kullanıcılar tarafından isim siteden kaldırılır.
Ve zaman içerisinde sayfaya bu ismin girilme frekansı büyük düşüş gösterir. 9 Herhangi bir
örgütlenme modelinin belirleyici olmadığı bu platformda, kullanıcıların birlikte karar almaları
ve bu kararı yine kendi inisiyatifleri doğrultusunda korumaları, doğrusal (linear) olmayan
kollektif bir karar verme yöntemini işaret etmektedir.
Pierre Levy, Collective Intelligence adlı kitabında yeni medyanın getirdiği yeni olanaklar
sayesinde bilginin ortak ve eşit paylaşılan bir siberalan yarattığını ve bu alanın varolan
teknolojik ve ekonomik güç modellerini dönüştüreceğini öne sürer (Levy, 1999). Bu alanın
gelecekte yazar-okuyucu, üretici-tüketici ayrımını şeffaflaştıracağını; birinin faaliyetinin
diğerinin dayanağı olacağını ve dolayısıyla yavaş yavaş imzanın yokolacağını belirtir (Levy,
1999).
Levy’nin bu önerisini, izleyicinin hikayeci-kullanıcıya dönüşümü, doğrusal olmayan içerik
üretimi ve karar verme süreçlerinin evrimi üzerine yansıtırsak, konvansiyonel anlatı
üretiminin, mecraların yakınsaması, bilgiye erişimin ve ortak bilgi üretim platformlarının
yaygınlaşmasıyla ve tekil kullanıcının sürecin parçası olması vb.

süreçlerden ötürü bir

dönüşüm içerisinde olduğunu öne sürebiliriz. Artık film endüstrisi filmlerin içeriğini
şekillendirirken, izleyicilerin eğilimlerini dikkate almakta ve yeni medya ile yakın ilişki
içerisinde olan izleyiciler de filmlerle daha aktif ilişki içerisinde girdiğinden kendi anlatılarını
üretmektedirler. Bilgi üretim ve kullanım davranışlarının değiştiği bu çağda anlatı
modellerinin de değişmesi kaçınılmaz bir hal almakta. İzleyiciler çoklu ve doğrusal olmayan
anlatıları kolaylıkla alımlarken, bu yöndeki filmlerin sayıca artması, birden çok mecraya
yayılmaları, medya aşırı anlatıların ve bu yöndeki kollektif platformların çoğalmasına neden
olacağını önerebiliriz. Bu doğrultuda öne çıkan çoğul yazım, çoğul film üretim ve çoğul
finansman modelleri (crowdfunding) de bu alanlardaki yeni yaratım potansiyellerinin
sinyallerini vermektedir.

9

http://en.wikipedia.org/wiki/Talk%3AStar_Wars_Kid/Archive_1
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DİYALOG 2.0: YENİ MEDYANIN “ÖTEKİ İLE BEN” DİYALOGUNA
KATKILARI ÜZERİNE HERMENEUTİK BİR YAKLAŞIM

Aynülhayat Uybadın
Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi, Araştırma Görevlisi
auybadın@sakarya.edu.tr
Nalan Mumcu
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ÖZET
Yeni medya hakkındaki son tartışmalar her ne kadar onun doğrudan bir kitle hareketiyle devrimci bir niteliğe
sahip olabileceği üzerinde yoğunlaşsa da, bu çalışma yeni medyanın gerçek gücünü toplumsal düşünüş
biçimlerinde oynayacağı dönüştürücülükte aramaktadır. Yeni medyanın etkileşimsel iletişim özellikleri ve
diyalojik yapısı, konunun diyalog kavramından bağımsız düşünülemeyeceği gerçeğini göstermektedir. Bu
gerçekten hareketle araştırmada yeni medyanın diyalojik özelliği ile toplumsal dönüşüm arasındaki etkileşimsel
ilişkiye dikkat çekmek amacıyla diyalog kavramının özüne inilecek, başarılı bir çevrimiçi diyalogun toplumsal
çevrimdışı pratiklere nasıl yansıyacağı ve “öteki” ile kurulan bu diyalojik etkileşimin grup çatışmalarında
olumlu bir etki yaratıp yaratamayacağı irdelenecektir. Çalışmanın kavramsal çerçevesini bir anlama modeli
olarak Gadamer’in hermeneutiği, Levinas’ın varlığı aşma ve Buber’in diyalog felsefesi bağlamında ele aldığı
aracısız Ben-Sen ilişkisi oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yeni medya, diyalog, toplumsal dönüşüm, öteki, hermeneutik
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GİRİŞ
İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin topluma yansımaları tarih boyunca siyasi,
ekonomik ve kültürel olmak üzere birçok alanda görülmüştür. Yazının icadıyla sözlü
kültürden yazılı kültüre geçiş sonrası yaşanan matbaa devrimi toplumsal birtakım
dinamiklerin dönüşümüne neden olmuştur. Elektronik devrimle gelişen iletişim teknolojileri
ve yeni medyada gündelik hayatta gözle görülür bir toplumsal değişim yaratmıştır. Fakat bu
çalışma yaşanan güncel ve anlık değişimleri değil, toplumsal düşünüş biçimleri üzerinde
oynaması muhtemel dönüştürücü gücü diyalog indinde irdelemektedir.
Geleneksel medyanın tek taraflı bilgi aktarımının yani monologa dayalı yapısıyla neden
olduğu uyuşturucu etkisinin karşısına koyduğumuz yeni medyanın bu dönüştürücü gücü, onun
diyaloga dayalı yapısı ve etkileşimsel özelliklerinde aranmaktadır. Monolojik yapısıyla öteki
ile iletişimi sınırlayan geleneksel medyanın aksine yeni medya diyalojik yapısı gereği
katılımcı ve dinamik bir güce sahiptir. Geleneksel medyanın kontrolü altında aptallaştırılan
kitlelerin duyarsızlığı, bilinçsizliği, eylemsizliği ya da sessizliği üzerine çok şey söylenmiştir.
Oysa geleneksel diyalog anlayışıyla ötekini sınırlayan ana akım yaklaşımların, sessiz
kalanların sessizliklerini kendilerinin yarattığını, ötesine geçebilecekleri ve hapis oldukları
benlik kafeslerini kırabilecekleri bir öteki olamayacağını düşünmeleri yanlıştır. Bunu
Emmanuel Levinas’ın varlıktan başka olana özlemi ve Martin Buber’ın ben-sen arasındaki
dolaysız ilişkisiyle açıklamaya çalışacağız.
Özetle, iletişim ağlarının teknolojik alt yapıları toplumun sosyal yapısı ile doğrudan etkileşim
halindedir ve söz konusu olan yalnızca eski ve yeni medyanın tek yönlü/ çift yönlü iletişim
yapıları değil, tüm toplumsal yapıdır. Bu sebeple araştırmada, yeni medyanın diyalojik
özelliği ile toplumsal dönüşüm arasındaki ilişkiye dikkat çekmek adına diyalog kavramının
özüne inilmektedir ve yeni medyanın “öteki ile diyalog” kapsamında bizlere sunduğu en
önemli olanaklardan “karşılaşma”nın olumlu bir etki yaratıp yaratmayacağı incelenmektedir.
Bu kapsamda öteki ile diyaloga dayalı bir iletişim sürecinin tahlilini yapmak üzere diyalog
kavramına ve diyalogu oluşturan unsurlara değinilecektir.
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DİYALOG 2.0
İnsanın dünya içindeki varoluşu, onun ancak varoluşunu taşıyan bir öteki ile kurduğu
diyalojik iletişiminde ve kullandığı dil vasıtasıyla ortaya çıkar. İnsan sadece biyolojik bir
varlık değildir; aynı zamanda toplumsaldır, tarihseldir, kültüreldir, politiktir, ekonomiktir.
Varlığının hangi aşamasında olursa olsun her daim diyalog halindedir.
Geleneksel medyada ve geleneksel iletişim kuramlarında asli olarak ‘kaynak’tan ‘hedef’e
giden ileti ile tek taraflı bir bilgi aktarımı söz konusu iken yeni medyada kaynağa doğrudan
etki edebilecek bir ‘öteki’ mevcuttur. Değişen bu iletişim yapısı diyaloga ‘hedef kitle’
mefhumu yerine ‘öteki’ni dâhil ederek tekrar bakılmasını gerekli kılmıştır. Medyanın kendine
sunduğu her şeyi alan ve inanan pasif bir izleyici kitlesi tasavvuru yeni medyanın diyalojik
imkânlarıyla yıkılmıştır. Dolayısıyla diyalog kavramının da geleneksel söyleşi algısından
çıkıp, yeni medyatik boyutta ele alınması gerekmektedir. Zira diyalog da eski kullanım
özelliklerini aşmış, kendini yeni toplum düzeni ve medya ile yeniden biçimlendirmiştir.
Diyalog kavramını öncelikle tanımı çerçevesinde ele alacak olursak diyalektik ile anlamsal ve
kökensel bir yakınlık taşıdığını görebiliriz. Günümüzde diyalog karşılıklı konuşma anlamında
kullanılırken, Yunanca kökenine bakacak olursak diyalog kelime olarak dia-aracılığıyla,
logos-söz ikilisinden oluşmaktadır. Kısaca karşıtlıkları kullanarak gerçekleştirilen bir akıl
yürütme biçimi olarak diyalektik kelimesi ise kökensel olarak diyalogla benzer biçimde diaaracılığıyla, logos-söz, tekhne-zanaat kelimelerinden oluşur. Diyalog ve diyalektik arasındaki
bu kökensel benzerliğe paralel olarak anlamsal ve yapısal olarak da benzerlikler mevcuttur.
Diyalog da diyalektik gibi yapısı gereği ötekinin varlığına ihtiyaç duyar. Başarılı bir diyalog
Gadamer’in deyimiyle her iki iddiayı dönüştürmektir. Yani diyalektikteki gibi ortaya bir
sentez çıkarma amacındadır. Gadamer bunu şöyle ifade eder:
(…) Diyalog her iki iddiayı dönüştürmektedir. Başarılı bir diyalog, konuşmanın sebebi olan
fikir ayrılığına tekrar düşmesi ihtimalini ortadan kaldıran bir diyalogdur. Sadece fikir ortaklığı
ahlaki ve sosyal dayanışmayı mümkün kılmaktadır. Bu çok güçlü ortaklıkta fikir artık senin ya
da benim fikrim değil, dünyaya ortak bir görüşümüz haline gelmelidir.” (akt. Nesterova, 2004:
94)

Bu sözleriyle Gadamer “konuşma yasası”nın doğasına da dikkat çeker. Öyle ki “konuşmanın
hakikati içinde ortaya çıkan şey, logos’tur” (Nesterova, a.g.e., s.107). Logos’un “diyalog”
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kelimesinde de yer alması tevekkeli değildir. Burada işaret edilen temel şey logos’un
kimsenin şahsi mülkiyetinde olmadığı, olamayacağıdır. Dolayısıyla tartışmalarda ve girilen
diyaloglarda sözün efendisi yoktur, herkes logos’un kölesidir. Zaten insanı özgürleştiren de bu
köleliktir.
Medya, iletişim içerisinde değerlendirilirken toplumsal ve teknolojik olmak üzere iki temel
boyuttan bahsedilir. Toplumsal boyut her zaman toplumsal hareketler ya da dönüşümler
olarak adlandırılamayacak bir takım anlam-sembol üretme, dağıtma, aktarma, sabitleme
sürecindeki insan faaliyetlerini kapsar. Teknolojik boyutta ise özellikle yeni iletişim
teknolojilerinin kaydetme, çoğaltma, zaman ve mekânı ayrıştırma, hiper-metinsellik ve çoklu
ortam gibi sağladığı teknik imkânlar göze çarpar. Bu teknik olanakların kullanım becerisi ve
etkileri toplumsaldan ayrı düşünülemez.
Yeni medya bu bağlamda kullanıcı-içerikli olması ve ötekini kendi dilinden dinleme olanağı
tanıması bakımından geleneksel medyadan ayrılır. Her ne kadar eski ve yeni arasındaki ayrım
sorunlu gözükse de yeni medya ve ortamlarının geleneksel kitle iletişim araçlarına oranla
daha fazla erişim, paylaşım ve değişim imkânı sağladığı konusunda düşünce birliği vardır.
Yeni medya, iletişimi kaynak ve hedef çerçevesinde ele alan indirgemeci geleneksel medyaya
nazaran ben, sen ve öteki arasındaki iletişimi daha belirgin kılmaktadır. Bu yaklaşım aslında
dönüşen bir iletişim teknolojisini de bize açıklamaktadır. Geleneksel medyada ve geleneksel
iletişim teorilerinde süreç kaynaktan çıkan iletilerin hedef kitleye ulaştırılması olarak
işlenirken, yeni medyada kaynak ve hedef değişkendir. İletinin ulaşması beklenen hedef kitle,
kolayca bir kaynağa dönüşüp kendi iletisini karşı tarafa ulaştırabilir ve kaynağı hedef haline
dönüştürebilir. Yeni medya bunu diyaloga kaynaklık eden unsurlarla başarmaktadır. Bu
yüzden de yeni medyanın sağladığı bu değişimi diyalog 2.0 olarak özetliyoruz.
Yeni medyaya gelene kadar her gün çeşitli ortamlarda doğrudan diyalog kurmaktayız. Ya da
en azından diyalojik bir iletişimin yolunu aramaktayız. Ancak elbette ki girdiğimiz her
diyalogun doğrudan bir iddia dönüştürdüğünü ve bu şekilde sonuçlanacağını savunmaya
çalışmıyoruz. Demek istediğimiz geleneksel medyanın hem iletişimsel hem de ideolojik
olarak ‘öteki’yi dışlayan tek taraflı yapısında biraz olsun kırılmalar yaratılacaksa bu yeni
medyanın diyalojik etkisi sayesinde olabilir.

85

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Yeni Medyanın Ne’liği ve Yöntem

Sonuç olarak, öteki kimlikleri kabul etme sorunumuzu çıkmaza sokan diyalogsuzluk ise -ki
öyle olmuştur- bunu kırabilecek itici güç de diyalog olacaktır. Bu sebeple çalışmanın da
konusunu içeren “öteki ile diyalog” ve toplumsal dönüşüm meselesinde “diyalog” ciddi bir
konudur. Ayrıca birlikte yaşayabilme, gerçek bir toplum olabilme ve diyalog kurabilme gibi
çağdaş dünya sorunlarının “diyalog” kavramının yeni iletişim teknolojileri ve ortamlarıyla
paralel bir şekilde yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü yeni medya, yeni toplum
biçimlerinin kurulduğu dönemde bireylere diyalog ve etkileşimde bulunma fırsatı vererek,
onlara kendi kültürel, sosyal, ekonomik veya siyasi sınırlılıkları çerçevesinde “öteki” ile ilişki
kurma tecrübesini kazandırmaktadır.
Diyaloga dayalı medyayı ve etkilerini ele almak için öncelikle diyalogun ve öteki meselesinin
masaya yatırılması gerektiğini düşünüyoruz. Böylelikle öteki kimliklerin kabulünde bir çıkış
noktası olarak yeni medyanın hem hangi özelliklerinden dolayı diyalojik olduğunu hem de
diyalogun ihtiyaç duyduğu unsurlarından ne kadarına cevap verebileceğini göreceğiz.

ÖTEKİ İLE DİYALOGUN HERMENEUTİĞİ
Düşünce,
Kendini görebileceği
Kendine ayna tutabileceği
Bir noktaya seyahat etmedikçe
Kendisine dönemez.
[Shakespeare, Troilus and Cressida, Act III, Scene III]
“Öteki” kavramının sosyal bilimler literatürüne girmesiyle beraber ötekinin kurgulanışı,
anlamı ve içinde barındırdığı nitelikler üzerine birçok çalışma yapılmıştır. 15. yüzyıl sonlarına
doğru post-kolonyal dönem içinde kullanılan öteki kavramına baktığımızda, egemen
yaklaşımın belirlediği pek çoğu olumsuz ve küçültücü anlam içeren sıfatlar karşımıza
çıkmaktadır. Farklılaştırma ve asimilasyon beraberinde ırkçılığı getirerek, ötekini tehdit
olarak görüp yok etme eğilimiyle tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Bu çalışmada
öteki/başkası/diğeri kavramı egemen-sömürgeci görüşlerin dışlayıcı yaklaşımından farklı
olarak Levinas’ın felsefesinde sözünü ettiği “varlığı aşarak ötekine temas etme özlemi”
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bağlamında tartışılmaktadır. Ek olarak, çalışma bütününde öteki kavramı insanlar arasındaki
diyalogun kurucu unsuru olarak ele alınmaktadır.
“Öteki” temelde “biz”den olmayanın/yabancının kişiselleştirilmesiyle başlamaktadır.
Dolayısıyla “öteki”nin içinde barındırdığı nitelikler “biz”in bir kurgusu olarak “öteki”yi
aynılaştırmaktadır.

Levinas'a

göre

“öteki”,

üzerinde

konuşabileceğimiz

ama

deneyimlemeksizin asla tam olarak anlayamayacağımız türde bir tasarımdır. İşte bu yüzden,
Levinas felsefenin merkezinde ötekinin yüzü kutsal bir varoluş çağrısı taşımaktadır: “Ben
buradayım!”. “Öteki” ile diyalogda yüz yüzelik ve ötekinin “ben” öznesi ile kuracağı
dolayımsız iletişim, yeni medyanın çıplaklaştırdığı bireysel bilinç ve ötekiyi bir araya getirme
işlevi ile bağımsız, dinamik bir etkileşim ortamında gerçekleşmektedir. Bu aynı zamanda
teknolojilerin soğuk ve mekanik dilinden ihtiyacımız olan birlikteliğin dilini konuşabilme
iyimserliğinde buluşmak demektir.
Levinas 20. yüzyılın bir etik filozofudur. O aynı zamanda öteki felsefesi yapar ve öteki ile
iletişim bir etik meselesi çerçevesinde değerlendirilir. Levinas öteki ile etik ilişkide kendi
varlık kafesini kırarak öteye geçen öznenin de belirticisidir. Levinas’a göre özne, öteki ile
ilişkisiyle varlıktan çıkar. Levinas’ta varlık, öznenin mahkûm olduğu, dışına çıkmayı, ötesine
geçmeyi özlediği bir hücreyi temsil eder. Burada etik, öteki ile dolaysız bir ilişkidir. Özne
öteki ile kuracağı ilişki sayesinde varlık kafesinden kurtulur ve önce ötekinin yüzünü daha
sonra da bu yüzün ötesini (ardındaki manayı) keşfeder. Ayrıca Levinas’a göre “ötekini
anlamamız mümkün değildir; ötekini anlamak için çaba göstermemeliyiz ve hatta ötekini
anlamamalıyız. Bizim yapabileceğimiz tek bir şey vardır; o da, öteki hakkında ancak bilgi
toplamak olabilir” (Levinas’tan akt. Kaya, 2001: 2). Levinas bu ifadeleriyle ötekinin kendi
ölçütlerimizle ve kapasitemizle değerlendirilemeyecek bir kişi olarak ben’in tasvirine
sığamayacağını ve her daim bir öteki olarak kalacağını söyler. Levinas böylece ne ben’in
içselliğinin ne de ötekinin ötekiliğinin bir zarar göreceğini; dolayısıyla ben ve ötekinin mutlak
bir biçimde ayrı kalacağını belirtir (Gözel, 2011: 164–165). Levinas felsefesinde ben’in
içselliği ve ötekinin ötekiliğinde somut, dolaysız, asimetrik ve duyulur olanın önemi
vurgulanmaktadır. Tam da bu bağlamda yeni medyanın diyalojisindeki somut, dolaysız,
hiyerarşisi olmayan, etkileşimsel ve diyalektik yapıyı değerli kılmaktadır. Öteki, her türlü
baskıya direnen, ona dair kanıksadığımız fikirlere karşı çıkan bir kimse olarak öznenin hapis
olduğu varlık kafesini kırmasında yardımcı olur ve logos denen hazinenin ötesine taşır. Bu
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direnişi, reddedişi ve karşılaşmayı sağlamanın günümüz teknolojilerindeki en iyi yolu da
şimdilik yeni medyadan geçmektedir.
Yeni medya bize, ötekinin tasavvurumuzdaki yani zihnen tasarladığımız bir şey değil de,
bizzat karşımızda bizimle konuşan, kendine özgü bir insan olduğunu hatırlatır. Yine Levinas
düşüncesinde “başkasıyla karşılaşmanın en iyi yolu onun göz rengini dahi fark etmemek”
vardır (Gözel, 2011: 15). Dolayısıyla, Levinas’ın öteki bağlamında dile getirdikleri yeni
medyanın işlevleriyle değerlendirildiğinde ve diyalog kavramıyla ilişkilendirildiğinde, olması
gerekenle yaşanan süreç diyalojik olma açısından örtüşmektedir.
Öte yandan, Martin Buber da Levinas’ın görüşleriyle paralel bir biçimde insanın kendisinden
olmayan ötekiyle kurduğu ilişkilerin aracısız ve dolaysız kurgulanışı üzerine düşünmüştür.
Buber da Levinas gibi insanın ancak bir ötekiyle ilişki kurduğu ölçüde kendi varlığını ortaya
koyabileceğini iddia etmiştir. Ötekiyle karşılaşma deneyiminin insanlığın özel bir deneyimi
olduğunu savunarak insanın dünyasını Ben-O ve Ben-Sen olarak iki ayrı yere koymuştur.
Ben-sen ilişkisinde aracısız ve asimetrik bir ilişki söz konusudur ve insanın ancak bir Sen’in
varlığıyla Ben olabildiği öne sürülmüştür. Ancak iktidar olmayan ilişkide kendini sunabilen
insanın ise Ben-O ilişkisindeki O’ya yani ötekine muhtaç olduğunu belirten Buber, “O”
olmaksızın yaşanmayacağını fakat sadece O’nunla yaşayan kimsenin de bir insan
olmayacağını söyler (Buber, 2003: 71).
Diyalog ve toplumsal dönüşüm arasındaki bağıntıda diyalogun her iki iddiayı dönüştürücü
gücüne vurgu yapan Gadamer ise hermeneutik bağlamda ele aldığı "ufukların kaynaşma"
süreciyle bu çalışmanın kalbindeki unsura dikkat çekmektedir: Öteki ile karşılaşma.
Diyalogun hermeneutik bağlamda ele alınışı öncelikle öteki ile karşılaşmaya bakmayı
gerektirir. Yeni medya bu karşılaşma tecrübesine teknik ortamı yaratırken, belli bir durumu
veya kimliği yeniden değerlendirmekten ziyade, kendi tecrübemizi ve bizim için -egemen
medya araçlarıyla dayatılan- genel olanı değiştirmeye araç olarak toplumsalı dönüştürücü bir
olanak sunmaktadır. Buna ek olarak yeni medya, sınırsız bir soru sorma ve alternatif
kaynaklar arayarak eleştirel düşünme egzersizleri yaptırmasıyla yeni tecrübelere açık bir
alandır. Ayrıca yeni medya ve özelde internetin sanal kimlik vasıtasıyla kurduğu yeni
benlikler de bu tecrübelerin bir parçası olarak görülebilir. Temelde varlık, özne
değişmemiştir, ekran arkasında her şey ortadadır. Fakat bu durum ötekini sanal da olsa
tecrübe imkânı sunması bakımından işlevseldir.
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Ötekiyle karşılaşma, bir diğer deyişle yeni bir tecrübeye açık olma hali insanın “eskiden
edindiği tecrübeler sayesinde değil, yeni tecrübelere açık olması durumunda tecrübeli
sayılması” demektir (Gadamer’den akt. Nesterova, 2004: 54). Bu bağlamda soru sorma kadar
cevap verme de öteki ile karşılaşma adımının diyalojik bir iletişime dönüşmesi bakımından
önemlidir. Levinas’a göre yanıtsızlık ölüm gibidir. Biz de bu ölümü geleneksel medyanın
kitleleri “sessiz yığınlar” haline getirmesine benzetmekteyiz. Bir diğer deyişle tek taraflı bilgi
aktarımıyla diyalogun ve eleştirel düşüncenin ölümü-yok oluşu olarak görmekteyiz. Elbette ki
bu çalışmanın amacı geleneksel medyanın sorgulamaya dayalı diyalektik düşünce yapısını
nasıl körelttiğini tekrar tekrar göstermek değildir. Niyetimiz yeni medyanın sağlayabileceğine
inandığımız “öteki ile karşılaşma” ve “diyalog”un, toplumsal dönüşümde kırılmalar yaratıp
yaratamayacağını anlamaktır.
Bize göre yeni medyanın diyaloga dayalı yapısı, salt bir diyalogun içinde bulunan unsurların
kullanımıyla bu kırılmayı gerçekleştirebilir. En azından eleştirel düşünmeyi tekrar hayata
döndürebilecek bir rol üstlenebilir. Çünkü soru sormak içinde bir anlam taşıdığı ve doğru
cevaplara yol açabildiği sürece ötekini anlamaya muktedir olabilir. Gadamer anlam ve
anlaşma istikametinde soru sormaya bir beceri/yetenek olarak bakar ve “hermeneutik
durumun yaratmasının da soru sormayla başladığını” (akt. Nesterova, 2004: 115) ifade eder.
Gadamer’in ifadesiyle: “Soru sorma sanatı, devamlı müteakip soru sorabilme sanatı, ve
böylece düşünme sanatıdır. Onun ismi diyalektiktir, çünkü o gerçek diyalogda vuku bulan bir
şey” (a.g.e., s.103). Gadamer, anlama fenomeninin yapısında diyalogun yattığını iddia
ederken, aslında diyalog unsurlarından “soru”ya öncelikli önem verdiğini ettiğini ifşa eder.
Biz de, hermeneutik araştırmada kesin bir cevap değil, daha çok olası cevapların alanını
belirtmek suretiyle sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Bu da bir şeyi tecrübe edip, hakkında
kanaate varmadan önce gireceğimiz soru sorma etkinliğinde beliriyor.
Diyalog esnasında konunun kendisine açık olmak ve sözü edilen içeriğin farkına varmak,
diyaloga giren tarafların önyargılarında ısrarcı olmadan sadece dile getirilen düşüncelerin
iddiasını dinlemeye hazır olmak demektir. Dinlemek soru sorma becerisinde olduğu kadar bir
sanat, bir beceri gerektirir. Bu beceri konuşulan konunun içeriğini, fikrini sınamadır. Onu akıl
yürütme yoluyla değerlendirmektir. Bu akıl yürütme süreci karşı tarafı dinlemeden ya da onun
bize bir şey söylemesine izin vermeden gerçekleşemeyecektir. Zira bir fikri tartmak, yeniden
düşünmek için ona kulak vermiş olmak gerekir.
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Diyalog bir öteki/başkası olmadığı sürece kurulamaz. İşte bu yüzden diyalogun merkezi
noktası öteki düşüncesinin ve ondan gelecek olanın diyalojik dinleme düşüncesiyle birleştiği
noktadır. Ötekini dinlemeye hazır olmak onu tam olarak kendi sesinden dinlemeye açık olmak
demektir. Ötekinin kullandığı araçları ve dili biçimlendirmesine fırsat vermektir. Dinlemek
aynı zamanda diyalogun eyleyeni olmaktır. Soru sormak kadar soruya kulak vermek de
ötekiyle karşılaşma yani onun varlığını kabul edip onaylamakla geliştirilir. Çünkü dinlemek
her şeyden önce karşı tarafın bize bir anlam ulaştırmasına müsaade etmek demektir. Bu da
bizi yine araştırmanın merkezine yani öteki ile karşılaşmaya götürür. Çünkü yeni medya
sadece öteki ile karşılaşmaya araç olması bakımından bile toplumsal dönüşüm için etkili bir
kırılma noktasıdır. Diyalogun unsurları arasındaki dinleme, soru sorma, motive edilebilir iddia
ya da kaynaşma yeni medyanın başardığı ya da başaracağını iddia ettiğimiz meseleler
değildir. Fakat öteki ile ben’i buluşturması açısından bakıldığında yeni medyanın diyalojik
olanakları ve sunduğu altyapı şimdilik umut vericidir.
Ötekini anlamak, onunla diyalog kurmak isteyen birinin onu dinlemeye hazır olması ve
kendisine bir şey söylemesine izin vermesi öteki ile karşılaşmadan vuku bulamaz. Bu nedenle
diyalojik tarzda davranan birey en baştan ötekinin varlığına karşı duyarlı olmalıdır. Onu fark
edebilmelidir. Bu fark edilişe zemin hazırlaması, ötekinin kendini yeni medyatik araçlarla var
edebilmesi bakımından yeni medya işlevseldir. Böylece ötekini fark etmemizi, kendimize
önyargılarımızı ve egemen medyanın dayattığı indirgemeci kanılarını hatırlatmamızı ve onları
faal gerçeklikle karşılaştırmamızı sağlar.

SONUÇ YERİNE
Sonuç olarak değil ama özet olarak söyleyebiliriz ki yeni medya diyalojik yapısı ve öteki ile
karşılaşma olanaklarıyla ötekine açık olmanın ve ötekini anlamanın yolunu açmaktadır. Öteki
ile kurulabilecek diyolojik bir ilişkinin yolu Levinas’ın deyimiyle (Levinas, 2003:86)
“insanın ancak iktidar olmayan bir ilişkide kendini sunması” ndan geçmektedir. Yeni medya
da hiyerarşik ve merkezi olmayan yapısıyla bize göre bu ilişkiye olanak sağlamaktadır.
Geleneksel medyanın kitlelere karşı buyurgan tutumunda ve ötekilere dair indirgemeci
yaklaşımındaki edilgenliğe karşılık, yeni medya kullanıcısındaki etken yapıyı kullanıcının
aynı zamanda üretici olmasında, haber yapabilmesinde, gündem yaratıp fenomen
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olabilmesinde, oy verip yorum katabilmesinde görmekteyiz. Bunun da ötesinde yeni medya
alternatif bir medya yaratarak hâkim görüşlerin karşısında yer alabilecek denli güçlü
söylemler de yaratmıştır. Fakat toplumsal hareketlenmelerle sonuçlanabilecek denli etkili bu
söylemler bizi toplumsal düşünüş biçimlerindeki kırılmalar kadar etkilememiştir.
Diyaloji ve diyalektiğin yapısına uygun davranarak, çalışmanın tekrara dayalı tek bir sonuca
gömülmesindense ucu açık kalması taraftarıyız. Hatırlatmak istediğimiz, yalnızca, yeni
medyanın öteki ile karşılaşmaya olanak sağlayan diyalojik yapısının toplumsal düşünüş
biçimlerinde -eleştirel düşünce bazında- bulunacağı katkıdır. Bu bir sonuçtan ziyade yeni
medyaya diyalog dâhilinde baktığımız zaman görebildiğimiz bir umut ışığıdır. Zaten yeni
medya ve diyalogun çoklu imkânları ve olası cevapları arasından tek bir sonuç belirlemek
fazlasıyla monolojik olacaktır. Üstelik bu çalışmayla öğrendik ki, tek bir sonuca gömülmüş
bir kimse için “öteki” olanaklar gittikçe belirsizleşir, zira seçenekler ve ötekiler kayboldukça
diyalogun unsurları da geride kalmaktadır. Bu sebeple çalışmamızın sonu bize göre yeni bir
başlangıçtır.
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ÖZET
Sohn-Rethel'in Marks'ı yorumlayarak işaret ettiği "gerçek soyutlama" kavramı, kapitalizmin anlaşılabilmesi için
önemli bir çıkış noktası sunmaktadır. Bu çalışmada, kapitalizmin işlerliğini sağlayan "gerçek soyutlama"nın
şemasını çıkarmayı deniyoruz. Şemanın kavramsal bağlamını oluştururken bilimsel söyleme dayanan SohnRethel'in aksine, kapitalizmin gündelik kavrayışını temel alıyoruz. 'Postmodern yabancılaşma modeli' olarak
adlandırdığımız şema, dört öznel tavır (tüketici, kullanıcı, oyuncu, geliştirici), üç mesele (bağımlılık, istismar,
bencillik), iki odaklanma noktası (komplocu, kader), ölçülebilir nesnelliği oluşturan iki yan (yetki, beden) ve bu
iki yanlı nesnelliğe hem dayanak hem kaynak olan iki zeminden (irade, sistem) oluşuyor. Şemanın tamamı,
'lüzum' ve 'keyfiyet' olarak adlandırdığımız iki boyutun karşılıklı dolayımlanışları olarak biçimlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: yetki, beden, irade, sistem

`Başka dünyalara ihtiyacımız yok. Aynalara ihtiyacımız var.' (Lem, 1961)
Günümüzde toplumsal alanı niteleyen kavramlar çoğu durumda ya kapsam olarak daralmakta
ya da anlamlarını yitirmektedir. Somut etkinliklerle bağını sürdüren kavramlar, toplumsal
alanların teknik ve mülki parçalanmasına koşut bir kapsam daralmasına uğramakta, genel
kapsamda başvurulan kavramlar ise aynı parçalanma nedeniyle tutarsızlaşarak soyutlaşmakta,
ayrıcalık/statü belirtme gibi işlevlerle kısıtlanmaktadır. Toplumun teknik dönüşümü ve
gelişen işbölümünün düşünce alanındaki yansıması, iletişim olanaklarının giderek artmasına
karşılık iletişimin parçalanarak kavramların işlevini yitirmesi olmaktadır. Toplumsal bilimler
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bu sorunu en ağır şekilde yaşarken, sayısal bilimler teknik alanların küresel çapta
benzerliklerini koruması sayesinde daha az parçalanmakta, kuramsal bütünlüğünü kaybetse
bile pratik işlevselliğini sürdürebilmektedir.
Alfred Sohn-Rethel'in deyişiyle bilincimiz ve eylemimiz birbirine ters yönlerde hareket
etmekte (Sohn-Rethel, 1978), bilinçlerimiz farklı yönlerde daralırken eylemlerimiz birbirini
besleyerek çoğalmakta ve 'kapitalizm' dediğimiz küresel makineyi işletmektedir. Böylece
bilincin rehberliğini yitirmiş eylemlerimizle işlerliği artan kapitalizm, yeni düşünceleri
lüzumsuz saymakta, üniversiteleri teknik okullara dönüştüren düzenlemelerle düşünce
yaratımını hepten daraltıp yok etmeye yönelmektedir.
Sohn-Rethel, Zihin Emeği, Kol Emeği kitabında Marksist altyapı-üstyapı meselesini ele almış,
burjuva toplumunda bilincimiz ve eylemimizin, dolayısıyla bilim ve ekonominin nasıl
birbirinden ayrık süreçler olarak işlediğini açıklamış, Kant'ın bilim eleştirisi ile işaret ettiği
'aşkın özne'nin, Marks'ın ekonomi eleştirisi ile işaret ettiği 'meta soyutlaması' ile örtüştüğünü
göstererek, bilime yansıyan düşünsel soyutlamaların önce toplumsal eylemlerle hayat bulan
'gerçek soyutlama'lardan kaynaklandığını göstermiştir. Kitabın üzerine yoğunlaştığı
'mübadele soyutlaması', hem tarihsel gelişim içinde kullanımdan soyutlanmış pazar
alanlarının kurulmasından kaynaklanmış, hem de bilimsel etkinliklerdeki nicel hesaplamalar
için kavramsal bir temel oluşturmuştur.
Sohn-Rethel kitabında kapitalizmin üretim sistemlerine ve tekelci-teknokrat boyutuna
yoğunlaşmıştır. 1960'lardan itibaren tüketim sistemleri üzerinden `kültürel kapitalizm' veya
'gösteri toplumu' denebilecek ikinci bir kapitalist boyutun olgunlaştığını ve kapitalizmin
kalbinde yer alan 'mübadele soyutlaması'nı daha karmaşık bir noktaya taşıdığı söylenebilir
(Debord, 1967). Teknokrat üretimin geliştiği dönemi 'yabancılaşma', kültürel tüketimin
geliştiği dönemi ise 'postmodern' sözcükleriyle kodlarsak, bugün hem postmodern hem de
yabancılaştırıcı, bu iki ayak üzerinde dik durabilen bir kapitalizmle karşı karşıyayız. Bu iki
ayaktan biri krize girdiğinde diğeri devreye girmekte, kapitalizm adeta bir Godzilla canavarı
gibi önüne gelen tüm kentleri, mahalleleri, yapı ve kurumları yıka yapa ilerlemekte.
Bu gelişmeler ışığında bilinç ve eylemlerimizi birleştiren ve ayıran 'gerçek soyutlama'ların
bugün ne olduğunu yeniden sormak istiyoruz. Çıkış noktamız, 'kapitalizm nedir?' sorusudur.
Fakat dışımızda veya karşımızda duran, belirli bir yerlerde üs kurmuş bir kapitalizm
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aramıyoruz, doğrudan doğruya içimize işlemiş olan, nereye gidersek gölge gibi bizi izleyen
kapitalizmi arıyoruz, kapitalizmi çalıştıran motorun şemasını çıkarmak istiyoruz. Bir anlamda
bilinçdışımızı iltihaplamış bulunan kapitalist mikrobun genetik yapısına ulaşmak istiyoruz.

ŞEMA OLARAK KAPİTALİZM
Kapitalizmin ne olduğuna dair birçok kuram, birçok uyumlu uyumsuz yaklaşımlar mevcut.
Ama bizim için önemli olan nokta, kapitalizmin ne olduğundan önce, kapitalizmin varlığının
kesinliğidir. 'Toplum'un bile varlığı yokluğunun tartışılabildiği günümüzde, içinde
yaşadığımız gündelik eylemlerin genel bir bileşimi olarak herkes tarafından kavranabildiği
için, kapitalizmin varlığı tartışılmaz bir gerçektir. Fakat bunun bir adım ötesine geçilemiyor,
çünkü kapitalizm-olmayan'ı belirleyen tüm ayrımlar eninde sonunda kapitalizm tarafından
yadsınmakta. Bugün kapitalizme bakışımızı Parmenides'in 'birciliğine' benzetebiliriz (Plato, 370). Parmenides herhangi bir farklılığı sözlerin mantıksal yoluyla Bir'e götürüyordu. Bizse
ne yöne kaçarsak kaçalım, eylemlerimiz bizi her seferinde yine kapitalizme getirip teslim
ediyor. Ne kadar çeşitli-renkli-farklı olursa olsun, bütün kaçış yönlerimiz, yeterli zaman
geçtikten sonra 'kapitalizm' denilen doğal gidişat tarafından yadsınıyor. Bu yüzden
kapitalizmin dışına kaçarak bir yere varamayız, doğrudan doğruya kapitalizmin kendisine,
kapitalizmin en soyut haline ulaşmalıyız.
Kapitalizm, soyut haliyle düşünüldüğünde belirli bir mekana yerleştirilemez. Bir kurallar
sistemi olarak düşünmek de eksik kalacaktır. Gündelik ilişkilerimizi düşünürsek, eğer ararsak
bütün detaylarda kapitalizmin izlerini bulabiliriz, fakat tek tek nesneler veya tek tek
yaklaşımlar açıklayıcı olamazlar. Hatta "sosyal medya"yı gözönünde bulundurursak, nesne ve
yaklaşımların

birbirleriyle

karşılaştığı

dünyalar-ortamlar

bile

bambaşka

olabilirler.

Deneyimlerimiz gösteriyor ki bütün bu şartlarda bile ilişkiler birbiriyle iç içe geçerek
kapitalizmin bir uzantısına dönüşebilirler. Bu yüzden, kavramsal zemin olarak doğrudan
doğruya kapitalizmin gündelik kavrayışına yaslanacağız.
Sohn-Rethel'in kitabında açıkladığı 'mübadele soyutlaması', üretim ve tüketimin zamansal ve
mekansal olarak birbirlerinden ayrı tutulması olarak özetlenebilir. Bizim amacımız da
günümüzde kapitalizmin dayandığı şemayı bulmak. Kapitalizmin gündelik kavrayışına
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dayanabilmek için bu şemayı oluştururken bütün bilimsel disiplinleri ve sistematik
terminolojileri bir kenara bırakacağız. Kapitalizmin 20. yüzyılda biçimlenen tekelci üretim ve
kültürel tüketim boyutlarını-ayaklarını hatırlatmak için şemamızı 'postmodern yabancılaşma
modeli' olarak adlandırdık.

POSTMODERN YABANCILAŞMA MODELİ
Şemanın bütününü Şekil 1'de görebilirsiniz. Bu bölümde şemayı en tepeden başlayarak
aşağıya doğru parça parça kuruyoruz.

Şekil 1. Postmodern yabancılaşma modeli, kapitalizmin gündelik kavrayışından yola çıkıyor.

Genel olarak yaşam'dan yola çıkan şemanın ilk ve en basit terimi, tüketici'dir. Tüketici,
belirli bir işleyiş veya yaşantının düzenli bir alışkanlık halinde sürdürülmesini ifade eder.
Tüketici, kendisi ve diğer nesneler arasında, başka kişiler ve dünya arasında bir uyumsuzlukla
karşılaşmadığı sürece bu 'basit' varlığını, geleneksel veya mekanik süreğenliğini-ataletini
'aynen' devam ettirir. Tüketicilik, Adorno ve Horkheimer'ın 'çiçek yeme' olarak tanımladıkları
durumu ifade eder (Adorno, Horkheimer, 1944). İnsanın genel gelişiminde bebeklik ve
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çocukluk evreleri, birçok açıdan tüketiciliğin ön planda olduğu durumlar olarak görülebilir.
İnsanda hayvanlara göre tüketicilik süresi uzamıştır. Düzenli aile yaşamı, düzenli iş yaşamı da
tüketicilik durumlarına örneklerdir.
Tüketicinin

kararlı

hali

iki

farklı

yolla

bozulabilir.

Bilimsel-felsefi

jargonda

"gereklilik/olumsallık" olarak adlandırılan bu iki yöne gündelik kavrayışı temel aldığımız için
"lüzum/keyfiyet" diyeceğiz.
Tüketici, ya bir lüzumla karşılaşır ve kendini faydasız olarak görür, veya bir keyfiyetle
karşılaşır ve kendini başarısız olarak görür. İki durumda da tüketici kendi ataleti karşısında
tavır alarak bağımlı konumuna geçer. 'Madde bağımlılığı', 'internet/oyun bağımlılığı' vb.
yaklaşımlar, tüketicilik karşısında bir tavır değişikliği ile oluşur. Bu tavır değişikliği iki yolla
olur: faydalı olma gerekliliği (lüzum) ve varolma-başarılı olma gerekliliği (keyfiyet). Bu iki
ilkeden hangisinin benimseneceği, tespit edilen bağımlılığın anlamını tamamen değiştirir.
Bağımlılık tespiti eğer lüzum yönüne giderse fayda ilkesini benimseyerek kullanıcı olur.
Kullanıcı, aradığı faydanın ne olduğunu belirleyemediği ölçüde kendisini diğer kullanıcılarla
çelişki içinde bulur, bir kullanıcı için iyiye kullanım, diğerine kötüye kullanım olarak
gözükür. Bu probleme istismar diyoruz. Çocukların tüketici/bağımlı konumları karşısında
çeşitli kullanıcıların fayda ilkeleri geliştirmeye çalışmaları 'çocuk istismarı' meselesi olarak
ortaya çıkar. Bu mesele çözümsüzdür çünkü çocuğun keyfiyetini sınırlayacak 'faydaları'
belirlemek, geleceği bilmek kadar imkansızdır.
Bağımlılık tespiti eğer keyfiyet yönüne giderse varoluş/başarı ilkesini benimseyerek oyuncu
olur. Oyuncu, genel olarak varolma, kendini gösterme ve başarılı olma arayışını ifade eder.
Oyuncu, amaçladığı başarının ne olduğunu belirleyemediği ölçüde kendini diğer oyuncularla
çelişki içinde bulur, bir oyuncunun başarısı diğerinin başarısızlığı olarak gözükür. Bu
probleme bencillik diyoruz.
Böylece istismar ve bencillik, faydanın ve başarının belirsizliğinden çıkan iki ayrı mesele
olarak hiçbir zaman yan yana gelemeseler bile sürekli birbirlerini beslerler. Bu iki mesele,
Freud'un süperego ve id olarak, ikincil sistem ve birincil sistem olarak, gerçeklik ilkesi ve
arzu ilkesi olarak tanımladığı iki unsura tekabül eder (Freud, 1844). Tüketiciliği/bağımlılığı
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ise bu iki kuvvetin kesişiminde bulunan bir ego, veya edindiği alışkanlığı amaçsızca sürdüren
yineleme zorlantısı olarak ölüm dürtüsüne benzetebiliriz.
Kullanıcı ve oyuncu, farklı ilkeler benimsedikleri ve hedeflerini somutlamayamadıkları
ölçüde ayrık bulunurlar ve aralarındaki uzaklık yaşadıkları meselelere yansır.
Faydaları gerektiren lüzumlarla meşgul olan kullanıcı, bütün keyfiyeti uzağında kaldığı bir
odak noktasına yansıtır. Bu keyfiyet noktasına komplocu diyeceğiz. Kullanıcı, bulunduğu
belirsiz faydacı konumda, yaşadığı istismar meselesiyle uzağında gördüğü komplocuyu
özdeşleştirir ve paranoyak bir yaklaşım içine girer. Kullanıcı, yaşadığı paranoyayı ancak
aradığı "fayda"yı somutlayarak, yani yetkilenerek aşabilir.
Başarıları arzulayan keyfiyetlerle meşgul olan oyuncu ise bütün lüzumu uzağında kaldığı bir
odak noktasına yansıtır. Bu lüzum noktasına kader diyeceğiz. Oyuncunun belirsiz konumu,
yaşadığı bencillik meselesiyle uzağında gördüğü kaderi özdeşleştirerek sinik bir yaklaşıma
yönelir. Oyuncu, sinizmi aşabilmek için aradığı başarıyı somutlamak, yani bedenlenmek
zorundadır.
Kullanıcı ve oyuncunun somutlanmaları, karşılıklı bir yetki-beden eşleşmesiyle mümkün
olacaktır. Çünkü fayda ve varoluş/başarı ancak birbirlerine göre anlam kazanabilir.
Kullanıcının yetkilenmesi ve oyuncunun bedenlenmesi karşılıklı olarak gerçekleşir ve temsil
ettikleri lüzum ve keyfiyet arasındaki nesnel bir eşleşmeyi ifade eder. Buna örnek olarak
şirket-işçi ikilisini gösterebiliriz. İşçi varolmak ve başarılı olmak için şirkete ihtiyaç duyar,
şirket de fayda sağlamak için işçiye ihtiyaç duyar.
Oyuncu ve kullanıcı konumlarını harekete geçiren ilkeler birbirine çevrilebilir olmadığından,
yetki ve bedenin birleşmesinden değil, eşleşmesinden bahsediyoruz. Yetki ve bedenin
eşleştiği yer, canlı maddeyi yüzdüğü sudan ayıran hücre zarı gibi, bedensel keyfiyetleri yetkili
lüzumlardan ayıran bir sınır çizgisi olacaktır. Yetki-beden eşleşmeleri ile çizilen bu sınır
çizgileri, kapitalizmin nesnel varlığını meydana getirir. Bu nesnellik, şema üzerinde yetkibeden ikilisini ayıran kesikli çizgiyle ifade ediliyor.
Yetki-beden ikilileri nesnel oldukları için nicel olarak ölçülebilirler. Her eşleşmenin tek bir
nicel ölçüsü olmakla birlikte, iki kuvvetin aykırılığı nedeniyle yetki açısından ve beden
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açısından bu ölçü iki farklı anlam ifade eder. Örneğin patron-işçi eşleşmesini niceleyen
maaş, işçi açısından varoluş ve başarı ölçüsüyken, patron açısından fayda ölçüsüdür.
Şemada modern yaşam olarak belirtilen kapitalizmin nesnel varlığı yetki-beden ikilileri
dediğimiz yapıtaşlarından oluşur. Bu ikililer toplu halde bulunabilirler, uzun zincirler, dallı
budaklı ağaçlar oluşturabilirler. Örneğin şirket, işçi bedeni karşısında bir yetkiyken,
müşterinin satın alma yetkisi karşısında bir marka bedenidir. Aynı ikililer ters yönlerde
yanyana gelebilirler, mesela karı-koca ilişkisini oluşturan yetki-beden ikilileri farklı yönlerde
olabilir.
Yetki-beden ikiliğini kültürel alanda da tespit edebiliriz. Hollywood kültür endüstrisinin
senaryo yazımında faydalandığı, Joseph Campbell'in mitolojik araştırmalar sonucu
oluşturduğu `kahramanın yolculuğu' şeması bu açıdan öğreticidir (Campbell, 1949; Vogler,
1998). Yolculuk, kahramanı macera için yetkilendiren "sıradan dünya"da başlar, bedensel
varlığını kanıtlayarak başarı gösterdiği "özel dünya"da sürer ve en sonunda kahramanın geri
dönerek faydada bulunduğu "sıradan dünya"sında son bulur. Bu şema, yetkileniş ve
bedenleniş olarak yorumladığımızda, modern bireyin günlük döngüsü olan ev-işyeri-ev
hareketi ile, hatta haftalık ve yıllık çalışma-tatil-çalışma döngüleriyle belirgin benzerlikler
taşır.
Peki karşılıklı yetkilenme ve bedenlenmenin gerçekleşmesiyle istismar ve bencillik meseleleri
çözülebildiğinde, komplocu ve kader dediğimiz odak noktalarına ne olur? Yetkilenme
sonucunda komplocu, yetkinin dayandığı iradeye dönüşür. Bedenlenme sonucunda kader,
bedenin dayandığı sisteme dönüşür. Şemada yetki-beden ikilisinin altındaki irade-sistem
ikilisi bu işlemlerin sonucunu ifade ediyor. Bunun yanında, yetkinin dayandığı irade, o
yetkinin bedenine kaynaklık eder. Bedenin dayandığı sistem ise o bedenin yetkisine kaynaklık
eder. Bu ek ilişkileri çapraz yeşil bağlarla gösterdik.
Yetki ve beden, bir ikili halinde nesnel olarak varolur demiştik, fakat yetkinin dayandığı irade
ve bedenin dayandığı sistem, bu nesnelliğin zeminini oluşturduğu için nesnel olarak
varolmazlar, ancak yetki ve bedenin nesnelliği üzerinden dolaylı olarak işaret edilebilirler.
Yetki dayanak olarak iradeyi, kaynak olarak sistemi işaret eder. Beden ise dayanak olarak
sistemi, kaynak olarak iradeyi işaret eder.
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Örneğin "meta", bir bedendir ve satın alma yetkisi ile eşleşerek, fiyatı ortaya çıkarır. Marks
Kapital'de şöyle diyor: "Bir eşdeğer olarak işlev gösteren metanın bedeni her zaman soyut
insan emeğinin bir bedenlenişi olarak rol oynar ve her zaman belirli bir faydalı somut emeğin
ürünüdür." (Marx, 1867) Metada bedenlenen 'soyut insan emeği', bizim oyuncu/bencillik
dediğimiz şeydir. Meta bedenine kaynaklık eden 'faydalı somut emek' ise satın alma
yetkisinin dayandığı iradeyi ifade ediyor.
Atalet içinde sürdürülen yaşamı ifade eden tüketici, fayda ilkesini esas alan kullanıcı ve
başarı ilkesini esas alan oyuncu'nun ardından ortaya çıkan dördüncü öznel tavır,
geliştirici'dir. Tüketici tavrı yetkiler ve bedenler karşısında kayıtsızlığı, kullanıcı tavrı
yetkilenme arayışını, oyuncu tavrı ise bedenlenme arayışını ifade ediyordu. Geliştirici tavrı,
varolan yetki ve bedenlerin dayanaklarına işaret etmek, yani irade ve sistem'e işaret etmek
demektir. Kapitalizm olarak adlandırdığımız ilişkilerin birbirini izleyen lüzum ve keyfiyet
belirlenimleri ile ilerleyişini takip edebilmek için, her lüzum adımının ayak bastığı keyfiyet
olarak iradeyi ve her keyfiyet adımının ayak bastığı lüzum olarak sistemi işaret etmek
gerekir. Geliştirici özne, ancak bu iki dayanağın ikili takibiyle kendisini yaratabilir ve
sürdürebilir.
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ÖZET
Dijital iletişim teknolojilerinin kullanıma girmesi ile birlikte yeni medya kavramı da medya çalışmalarının
gündeminde yer almaya başlamıştır. Yeni medyanın bir devrim olarak nitelendirildiği görüşlere karşıt, var olan
medya yapısının üstüne aslında bahsedildiği gibi devrimsel bir nitelik eklemediğine dair fikirler de yeni medya
kavramı çerçevesinde yürütülen tartışmalarda yer almaktadır. Bu tartışmalar noktasında görülmektedir ki özellikle - teknolojik determinist bir perspektifin yanıltıcılığına düşmeden medya araçları, bu araçların kullanımı
ve etkisi noktasında ne gibi yeniliklerin ortaya çıktığının tartışılması gerekliliği söz konusudur. Bu çalışma
kapsamında yeni medya bağlamında “yeni” kavramı irdelenecek olup bu kavramın medya teorisi açısından hangi
anlamlara karşılık geldiği irdelenecektir. Niteliksel ve niceliksel değişimlere değinilerek yeni medyanın tanımı
noktasında kavramsal bir analizin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yeni medya, Yenilik, Determinizm, Teknoloji, Medya teorisi

GİRİŞ
Medya teknolojileri alanında son yirmi yıl içinde yaşanan gelişmeler medya üzerine çalışan
akademisyenler için bereketli bir araştırma konusu kaynağı olmuştur. Bununla beraber bu
değişimler çevresinde yapılan tartışmalarda kavramsal bir belirginliğe ulaşmanın da zorluğu
ortaya çıkmaktadır. Alışılagelmiş kavramların olabildiğince genişletilerek yeni olguları
açıklamak üzere kullanılması zaman zaman teorik boşlukların doğmasına neden olmuştur.
Yeni medya kavramı yoğun olarak 90’lı yıllarla ivme kazanan internet ve kişisel bilgisayar
teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte kendini gösteren bir kavramdır (Peters, 2009). Bu
kavramın kullanımının yaygınlaşması ve bu konu üzerine çeşitli sempozyumlar ve kamuya
açık tartışma panellerinin artması ile birlikte yeni medyanın “yeni”liğinin sorgulanması
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akademik çevrelerde olduğu kadar ticari, siyasi ve hukuki kurumların ve paydaşlarının da ilgi
odaklarından biri olmaktadır. Bu bildiride amaçlanan yeni medya kavramının ne gibi
yenilikleri işaret ettiğine dair açıklayıcı bir kavramsal tartışma yaparak bu alandaki literatüre
bir katkı sağlamaktır.

YENİ TANIMI VE YENİ MEDYAYA TOPLUMSAL BAKIŞ
İlk aşamada

“yeni”nin bir kelime olarak sözlükte ne şekilde tanımlandığına bakılarak

tartışmaya bir girizgah yapılabilir. TDK Güncel Türkçe Sözlük’ün yaptığı tanımlardan biri
“Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan” şeklindedir. Bu tanımlama üzerinden
yeni medyanın televizyon, matbaa gibi görece eski iletişim araçlarından daha yakın bir
geçmişe sahip olduğu anlamı çıkarılabilir. Diğer bir tanımda ise yeni
söylenmemiş,

“O güne kadar

görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan; daha öncekilerden farklı

olan” şeklinde açıklanmıştır. Bu tanım bağlamında bakıldığında ise yeni medyayı diğer
iletişim araçlarından ayıran ne gibi niceliksel ve en önemlisi niteliksel farklılıkların olduğu
üzerine kapsamlı bir açıklamaya ihtiyaç vardır.
Yeni medya kavramının bilinen ilk kullanımlarından biri McLuhan’ın 1953 tarihli Queen’s
Quarterly dergisindeki “The Later Innis” başlıklı makalesindedir (McLuhan, 1953). McLuhan
bu makalede yeni medya kavramını daha çok onun teknik karakteristiklerine vurgu yaparak
ifade etmektedir. Bu karakteristiklerden bazılarına örnek; yeni medyanın elektronik bilgi
toplama ve küresel erişim gücüdür. Yazıldığı dönem için bu özelliklerin yeni olduğu
söylenebilir ancak bugün bu özellikler sıradan kabul edilmektedir. Peters’a göre (2009),
medyaya teknik-teknolojik temelleri üzerine bakan bir anlayış daha çok II. Dünya Savaşı
sonrası dönemin enformasyon teorisi ve sinyal mühendisliğine aittir. Oysa yeni medya
olgusunu açıklamak için neşet etmekte olan medyanın sosyal bilimlere mahsus bir gözle
incelenmesi gerekir.
Özellikle belirtilmelidir ki, yeni medya üzerine yapılacak bir tartışmada teknoloji değişkeni
kesinlikle yer almalıdır. Ancak teknoloji değişkeninin medyanın tüm yapısını ve özneliğini
kapsayacak derecede bir açıklama yapmak, olgunun beşeri taraflarını ihmal etmek anlamına
gelir. Özellikle vurgulanmalıdır ki, teknolojinin kendisi de beşeri şartların evrilmesi ile
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birlikte ilerleme kaydetmektedir. Dikkat edilmesi gereken husus bu, değişkenin medyanın
yeniliği tartışmalarında konunun tarihsel, toplumsal, ekonomik ve politik değişkenlerini
domine etmemesidir.
Gitelman’a göre (2006:7) medya, toplumsal olarak realize edilmiş iletişim yapılarıdır. Bu
yapılar, hem teknolojik formları hem de bu formların ilgili protokollerini içerir. Medya,
kültürel pratiklerin yer bulduğu bir alandır. Bu sebeple tarihsel özneler olarak tahayyül
edilebilir. Bu noktada ifade edilmelidir ki, tarih sadece hangi teknolojinin hangi teknolojiye
vesile olduğu üzerine hikayeler anlatmak ya da sadece dahilerin icatlarını yaratma
hikayelerinden oluşmamaktadır. Bu tarih kültürel ve toplumsaldır. Bu noktadan bakıldığında,
tarihsel özneler olarak medyayı değerlendirirken; örmeğin bir iletişim aracı olarak telefonu
değerlendirirken onun 1800’lerdeki özneliği ile bugünkü özneliğinin farklı nitelikler içerdiği
ifade edilmelidir. Genel olarak medya için konuşmak gerekirse, denebilir ki 1900’lerdeki
medya ile bugünkü medya farklı öznel nitelikler içermektedir. Bu sebeple 1900’lerdeki medya
ile son yirmi ya da otuz yılın medyası arasında bir eski-yeni ilişkisi kurulması her şeyden önce
tarihseldir. Başka bir deyişle, tarihsel özneler olmaları sebebiyle, 2000’ler medyası 1900’ler
medyasına göre tarihsel-ontolojik olarak yenidir, yeni medyadır.
Yeni medyanın, toplumsal-tarihsel değişkeni içine alacak şekilde değerlendirilmesi açısından
özellikle üretim biçimlerindeki değişime vurgu yapılmalıdır. Toplumsal değişimle ilgili olarak
teknolojik boyutu da ifade eden dikkate değer görüşlerden biri, içinde bulunduğumuz
toplumun bir tür “enformasyon toplumu” olduğuna dairdir (Castells, 1996:21). Castells
(1996), toplumsal zemindeki değişimi açıklamak üzere üretim tarzının tarihsel süreçteki
değişiminin enformasyon teknolojileri ile birlikte geldiği noktayı ortaya koymaktadır.
Castells’e göre üretim sürecinin verimliliğini belirleyen başat element, toplumun içinde
bulunduğu dönemdeki gelişim evresini karakterize etmektedir. Buna göre tarım toplumunda
(pre-endüstriyel evre) üretimdeki artı değerin (verimliliğin) bağlı olduğu elementler, işgücü ve
doğal kaynaklardır (temel olarak toprak). Sanayi toplumuna (endüstriyel toplum) gelindiğinde
üretimde verimliliğin temel elementi, yeni enerji kaynakları ve onların üretimde ve dolaşımda
dağıtımlı şekilde kullanımı idi. Şu anda içinde bulunduğumuz evrede ise Castells’e göre,
üretimin merkezindeki başat element “enformasyon oluşturma, enformasyon işleme ve
sembolik iletişim teknolojileri”dir (1996:16-17). Bu evre, enformasyonun kendisinin üretimin
merkezinde bulunduğu bir evredir. Bir yandan kabul edilmelidir ki enformasyon, önceki
üretim evrelerinde de önemli bir yere sahiptir. Tarımsal üretimde de sanayi toplumunda da
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üretimin gerçekleştirilmesi ve verimliliğin arttırılması noktasında, kaynakların nasıl
kullanılması ve yönetilmesi gerektiği üzerine sahip olunan enformasyon hayati önem
taşımaktadır. Hangi kaynağın ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği üzerine deneyimle ve
uzmanlıkla elde edilen bilgi, verimliliğin arttırılması noktasında belirleyicidir elbette. Ancak,
Castells’e göre içinde bulunduğumuz evreyi öncekilerden - enformasyonun değeri açısından farklı kılan özelliği, bir verimlilik kaynağı olan bilginin kendisinin bilginin üretimi
noktasındaki etkin rolüdür (1996:17). Bir diğer düşünür, Manovich ise bilgisayar ve medya
teknolojileri ile gelinen bu noktayı teknolojik determinist bir perspektiften “devrim” olarak
yorumlamaktadır. Bu, iletişimin tüm kademelerini etkisi altına alan ve kültürel üretimi güçlü
bir şekilde etkileyen köklü bir değişimdir (2001:19-20). Sonuç olarak, bu değişimle birlikte
gelinen noktada toplum; enformasyonun meydana getirilmesinin, işlenmesinin ve dağıtımınıniletiminin, üretimin kendisinin ve de erkin temel kaynağı olduğu bir sosyal örgütlenme
biçimine evrilmiştir (Castells, 1996:21). Bu değişen toplum, ekonomik açıdan kapitalisttir.
Bilgisayar yapılı bu kapitalist sistemde insanın bilgisi (imajlar, ideolojiler, semboller,
kültürler vb.), data ve enformasyon formunda metalaşmıştır (Toffler, 1990, aktaran Dewdney
& Ride, 2006:266). Bu metalaşmayı mümkün kılan ise küresel çapta yüksek hızlı
enformasyon akışını sağlayan yeni enformasyon teknolojileridir.
Bu bağlamda bakıldığında, yeni medya, bilginin merkezde olduğu toplumsal ve ekonomik bir
zeminde, bu zeminin şartlarının gerektirdiği; bu yapıdaki bir toplum dinamiğinin talep ettiği
yönde gelişmiştir. Enformasyonun ekonomik ve politik değerinin toplumun tüm işleyişinde
artması ile birlikte enformasyonu kayıt altında tutacak, işleyecek ve dağıtacak teknolojilerin
ortaya çıkması mümkün olmuştur. Bu teknolojilerin yayılması ve kullanımının oağanlaşması
medyanın bu “yeni” duruma uyum göstermesidir. Bu noktadan bakılınca denebilir ki, yeni
medya bu “yeni” toplumun medyasıdır.

YENİ MEDYAYA TEKNİK BAKIŞ
Bilgisayarın, yeni medyanın değerlendirilmesi noktasında dikkate değer nitelikleri
bulunmaktadır. Lyon’a (1994) göre bilgisayarı endüstriyel çağın makinelerinden farklı kılan
belli başlı özellikleri vardır. Bir post-endüstriyel fenomen olarak bilgisayarlar, “hafıza”ya
sahiptirler ve birbirleri ile telekomünikasyon ağları üzerinden iletişim kurabilirler. Buna ek
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olarak en basit ifadeyle, bilgisayarlar zihin eforu ile yapılması gereken belli işleri-işlemleri
oldukça etkili, hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirmemizi sağlayan “düşünen” makinelerdir
(s.46). Bilgisayarın özellikle şu üç özelliği dikkate değerdir: Yüksek işlem gücü, veri
kapasitesi, (hafıza) ve iletişim yeteneği. Bilgisayar bilgiyi yüksek hızda işleme yeteneğine
sahiptir. Ayrıca bilgisayarlar telefon, gazete gibi diğer iletişim araçlarıyla karşılaştığında daha
çok otonomiye sahip olup, kullanıcısının anlık yönlendirmesi olmadan da kendi aralarında
iletişim kurabilmektedirler. Bilgisayar teknolojisinin yeni medyanın teknolojik temeli olduğu
söylenebilir. Bilgisayarlar özellikle bilginin işlenmesi ve iletimi noktasında eskiyle
karşılaştırıldığında yeni medyaya olağanüstü düzeyde niceliksel üstünlük sunmaktadır.
Yeni medyanın teknik açıdan bazı öne çıkan nitelikleri ise şu şekilde sıralanabilir:
Dijital yakınsama, çoktan-çoğa (many-to-many) iletişim, sanallık, etkileşimlilik, küresellik
(Silverstone, 1999:10). Kabul edilmelidir ki bu niteliklerden etkileşim, küresellik gibi
nitelikler yeni medyadan evvel de farklı iletişim biçimlerinde vardır. Örneğin yüz yüze
iletişimde karşılıklı etkileşim deneyimlenmekte iken; küresellik bir özellik olarak televizyon
ve radyo gibi kitle iletişim medyalarında da mevcuttur. Ancak hem yeni medyanın bu
niteliklerin hepsini birden içinde barındırması; hem de birey odaklı belli niteliklerin yeni
medyada gittikçe öne çıkan nitelikler olması dikkate değerdir. Straubhaar, LaRose ve
Davenport

(2011:21)

tarafından

ise

yeni

medyanın

fark

yaratan

şu

özellikleri

vurgulanmaktadır: Dijitallik, etkileşimlilik, sosyallik, multimedya, asenkronik olmak, daryayınlılık (narrowcast). Bahsi geçen bu özellikleri de katarak yeni medya üzerine genel bir
çerçeve çizilmesi gerekirse şunlar söylenebilir: Yeni medya teknik açıdan bilgisayar ve
enformasyon teknolojileri ile özdeşleşmiş bilginin dijital formda taşınıp iletildiği bir
medyadır. Yeni medya ile taşınan mesajlar küresel ağ sayesinde dünyanın herhangi bir
noktasına anlık olarak iletilebilir. Bu iletim farklı noktalar arasında dağınık ağ yapısı
üzerinden yapılabilir. Yeni medyanın ilettiği içerik senkronik olarak tüm alıcılara aynı anda
iletilmek zorunda değildir. Farklı zamanlarda, farklı alıcılara iletilmek üzere depolanabilir,
ertelenebilir. Yeni medya ile çok noktadan çok noktaya iletişim kurulabilir. Bir merkezden
çok noktaya mesaj iletimi zorunluluğu yoktur. Birden fazla kaynaktan birden fazla alıcıya
gönderim yapılabilir. Bu, hiyerarşik olmayan herkesin kaynak olduğu gibi alıcı aktör de
olabileceği bir ortamdır. Bu sayede daha dar alıcı gruplarına hitap edilebilir. Yeni medya
sosyal etkileşime izin vermektedir. Kişiler kendi aralarında birebir ya da topluluk formlarında
etkileşimde bulunabilirler. Yeni medya sanal deneyimleri mümkün kılmaktadır. Bedenin belli
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bir zaman ve mekâna kısıtlanmadığı ve de farazi kimlikler üzerinden de iletişimin mümkün
olduğu bir medyadır.

SONUÇ: BASİT BİR TANIM
Peters’a göre (2009:18) çoğunlukla medya beş temel evreden geçerek belli bir olgunluğa
erişir. Bu evreler (1) teknik inovasyon, (2) kültürel inovasyon, (3) legal düzenleme, (4)
ekonomik yayılma, (5) toplumsal anaakım. Teknik inovasyon evresinde, medya “yeni” olarak
ifade edilmek yerine eskinin devamı olarak görülmektedir. Kültürel inovasyon evresinde, yeni
medya yeni sosyal kullanımlar ortaya çıkarır. Legal düzenleme evresinde, ilgi taraflar medya
gücü için çekişme ve müzakere içinde olurlar. Ekonomik yayılma evresinde bir “medya”
olarak ekonomik varlığını gösterir. Toplumsal anaakım evre ise artık yeni medyanın “yeni”
olmadığı, anaakım olduğu evredir. Bu açıdan bakıldığında yeni medyanın teknik inovasyon,
kültürel inovasyon evrelerini geçtiğini söyleyebiliriz. Ekonomik yayılman evresinde ise
oldukça ilerleme kat etmiştir. Örnek vermek gerekirse Google 50 milyar dolar 2012 yılı
cirosu ile pek çok konvansiyonel medya kurumu büyüklük olarak geçmek bir kenara
dünyanın ciro ve şirket değeri açısından en büyük şirketleri arasındadır (Google, bt). İçinde
bulunduğumuz birkaç yıllık dönem içerisinde yeni medya henüz anaakım sayılabilecek
aşamaya gelmemiştir. Yeni medyanın konvansiyonel medyanın geçtiği evrelerden geçip
ilerleyen yıllarda sıradanlaştığı bir dönemin olması elbette muhtemeldir.
Yeni medyanın geçirdiği veya geçireceği evreler bir kenara konularak sadece onu öncesinden
ayıran temel bir iki farka odaklanarak bu tartışmayı nihayetlendirebiliriz. Bu noktada, ufuk
açıcı ve bu konuda düşünmeyi provoke edici basit bir önerme ortaya konulabilir. En basit
haliyle, yeni medya herhangi birinin binlerce kişiye kolayca ulaşabilme (mesajını/içeriği
iletebilme-alabilme)imkanı bulduğu medyadır. Bu önerme, yeni medyayı bütünüyle
tanımlamak yerine onun “yeni” olarak -eskilerin deyişiyle- alamet-i farikasının ne olduğunu
ifade etmektedir.
Önermeyi parça parça inceleyerek yeni medyanın farkı üzerine düşünülebilir. Önermedeki
“herhangi birinin” ifadesi yeni medyanın sıradan herhangi biri tarafından ulaşılabilirliğini
vurgulamaktadır. Bir bilgisayar, akıllı telefon ya da benzeri bir aygıtla, temel kullanım düzeyi
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bilgisiyle herkes iletmek istediği içeriği yeni medya üzerinden iletebilir. Özellikle internet
olanaklarının artması ve iletişim aygıtlarının ucuzlaması ile bu çok daha mümkün olmuştur.
Elbette mektup veya telefon yoluyla da herhangi birinin bir başkasına ulaşabilmesi önceden
de mümkündü. Ancak cümlenin devamı ile birlikte düşünüldüğünde yeni medyanın farkı iyice
belirginleşmeye başlıyor: binlerce kişiye ulaşabilmesi. Özellikle Twitter, Facebook gibi sosyal
medya platformlarını kullanarak herhangi biri, binlerce takipçiye/paylaşımcıya ulaşabilir.
Bunu yapabilmek için teknik herhangi bir engel söz konusu değildir. Bu ifadede anlatılmak
istenileni televizyon, radyo veya gazete ile bir karşılaştırma yaparak daha iyi anlayabiliriz.
Televizyon üzerinden de binlerce kişiye ulaşmak elbette mümkündür. Ancak televizyonda yer
alabilmek için “herhangi biri” olmanız yeterli olmayabilir. Öncelikle, televizyon yeni medya
gibi asenkronik değildir. Zaman kullanımı açısından belli bir kısıtlama altındadır.
Televizyonda kullanılan zaman oldukça değerli olup herhangi birinin bu mecrada kolayca yer
bulabilmesi mümkün değildir. Bir habere konu olarak, belli bir yeteneğe sahip biri olarak, bir
medya yüzü olarak vd. televizyonda yer bulabilir. Sıradan birinin televizyondan binlerce
insana ulaşmasının zorluğunu ironik olarak kanıtlayan programlardan biri Yetenek Sizsiniz ve
benzeri yarışma programlarıdır. Televizyonda binlerce kişiye ulaşmak isteyen herhangi
birinin maharetlerini göstermesi, izleyiciyi şaşırtması gerekmektedir. Tam da bu noktada söz
konusu önerme içindeki “kolayca” ifadesi anlam kazanmaktadır. Televizyon, gazete, dergi
gibi konvansiyonel medya mecralarındaki içerik üreticileri, yapımcılar, editörler vd. bilinen
tabiriyle kapı bekçileri olarak neyin iletilip iletilmeyeceği konusunda karar vermekte, içeriği
filtrelemektedirler.

Herhangi

birinin

sıradan

mesajının

binlerce

kişiye

ulaştırılıp

ulaştırılmaması noktasında karar vericiler olarak yer almaktadırlar. İçerik denetçileri dışında
medyanın bir kurum olarak kendisi siyasi, ekonomik veya şahsi nedenlerin dikkate alındığı
filtreleme, sansürleme veya eleme mekanizmalarını işletmektedir. Yeni medyada, sıfır
noktasında olmamakla birlikte çoğunlukla böyle bir denetimin olmadığı yolları bulabilmek
herhangi bir kullanıcı için oldukça kolaydır.
Medya tarihsel bir özne olarak toplumun geçirdiği aşamalar paralelinde evrilmektedir. Bu
noktadan bakıldığında; medya, toplumdan izole edilerek kendi içindeki değişkenler üzerinden
analiz edilmemelidir. Bu sebeple dönemsel olarak ortaya çıkan toplumsal talepler, teknolojik
yenilikler, ekonomik, siyasi ve kültürel dinamikler medyanın yapılanmasını ve bu toplumsal
yapıya nasıl entegre olması gerektiğini belirler. Bu perspektiften bakıldığında denebilir ki,
toplum ne kadar yeni ise medya da o kadar yenidir.
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Son tahlilde, bu bildiride ifade edildiği şekliyle yeni medyanın alamet-i farikası olan, sıradan
bireyin erişim gücüdür. Yeni medyanın niteliksel farkı, on yıllar içinde çeşitli demokratik
devrimler ve ekonomik açılımlarla birlikte sıradan insanın/vatandaşın ve bireyin iletişimdeki
artan gücünün bir sonucu olarak oluşmuştur. Bu açıdan bakıldığında teknolojik determinizmin
tek başına bu kavramı açıklamadaki yetersizliği de ortaya çıkmaktadır. Demokratik
yapılanmanın güçlenmediği ve bireyin devlet gibi meta-kurumlar altında ezildiği bir tarihsel
dönemde teknolojik gelişmenin de sıradan bireyi güçlendirecek şekilde yeni medyanın
oluşmasına olanak sunması oldukça zordur. Bireyler arası iletişimin bir özgürlük olarak teşvik
edildiği, sıradan insanın binlerce kişiye doğrudan ulaşmasının eskisi gibi korku yaratmadığı
bir dönemin medyasıdır yeni medya.
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ÖZET
Günümüzde birey ve toplum yaşamı, yeni medya araçlarına paralel bütün yönleriyle değişim ve dönüşümün
muhatabı olmaktadır. Geleneksel medya araçlarından farklı olarak bireye karşılıklı ve katılımcı olma imkânı
sunan yeni medya araçları, kişilerarası iletişim, eğlence, oyun, eğitim, ticaret, sağlık, estetik vb. hemen her
alanda var olan ilişki biçimini farklılaştırmaktadır.
Yeni medya araçlarının yaşamın her alanında etkinliğini artırmasına koşut olarak, bu etkinin anlamlandırılmasına
dönük başta iletişim olmak üzere, sosyal bilimlerin farklı disiplinleri etrafında önemli bir literatür oluşmaktadır.
Oluşan söz konusu literatürün bir kısmını alana ilişkin metot ve yöntem tartışmaları oluşturmaktadır. Sosyal
bilimlere ilişkin var olan yerleşik metodoloji anlayışının sınırlarını ve ufkunu zorlayan bir kapsam ve içeriğe
sahip olan yeni medya araçları, kendine özgü farklı bir kavram dünyası ve metodoloji biçimi inşa etmektedir.
Konunun birey ve toplum hayatı için yeni ve kompleks olması nedeniyle söz konusu inşa süreci devam
etmektedir.
Ülkemizde yeni medya araçları ile birey ve toplum ilişkisinin görece yeni olması, gerek konunun varoluşsal
anlamı, gerek metodolojik anlamı itibariyle çalışılmayı gerekli kılmaktadır. Ayrıca alana ilişkin çalışmaların
henüz sınırlı olması, elde edilen farklı tecrübe ve sonuçları da önemli kılmaktadır. Bu gerekliliğin bir tezahürü
olarak ortaya çıkan çalışmamız, daha önce “Toplumsal Paylaşım Ağlarında Sosyal Sermaye Pratikleri” isimli
doktora tezi kapsamında gerçekleştirilen alan araştırması ve metodoloji deneyimlerini paylaşmayı
amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yeni Medya Araçları, Sosyal Medya, Metodoloji, Sosyal Sermaye
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1. GİRİŞ
Yirminci yüzyılda iletişim ve ona paralel alanlarda yapılmış çalışmalarda ortak kabul görmüş
bir kavramsallaştırma olarak ‘kitle iletişim araçları’ kavramsallaştırılması, “kitle” sıfatına
olumsuz bir anlam ve içerik yükleyerek bir bakıma iletişim araçları ve işlevlerine nasıl
yaklaşıldığını resmetmektedir. Daha çok yüklenen olumsuz anlam ve bu araçlara yöneltilen
eleştirilerden kitle iletişim araçlarının birey ve toplumun sosyal sermayesini beslemediği,
hatta eksilttiği anlaşılmaktadır. Bu anlamda Frankfurt Okulu çalışmalarının temel
kavramlarından biri olan “kültür endüstrisi”nin (Horheimer ve Adorno, 2010; Best ve Kellner,
1998) yirminci yüzyıl iletişim çalışmalarında önemli bir teorik/ kuramsal arka plan
oluşturması, kitle iletişim araçlarına ilişkin çalışmalarda da hâkim olan paralel eleştirel bir
yaklaşıma neden olmuştur. Bu nedenle kitle iletişim araçlarının güç ve iktidar ekseninde
konumlandırılarak eleştirilmesi, onun kapitalist üretim ve tüketim kültürü kalıpları
oluşturmada bir araç olarak kullanıldığı eleştirisi, kitle iletişim araçlarının bireysel ve
toplumsal sosyal sermayeye katkısının olmadığı veya çok az olduğu anlamını taşımaktadır.
Aynı şekilde modern dünyada sosyal sermaye yitiminin nedenlerinden birisi olarak kitle
iletişim araçlarından televizyonu işaret eden Putnam, (Field, 2008; Putnam, 1995)
televizyonun başında uzun süre oturan bireyin yalnızlaştığını ve sosyalleşmekten koptuğunu
belirtmektedir.
Yirminci yüzyılda iletişim araçlarının başat formu olan kitle iletişim araçları ve onlara ilişkin
sosyal sermaye çıktıları yukarıda özetlenmektedir. Birey ve toplum hayatına sarmalanmış
biçimde var olan iletişim araçları, günümüz post modern hayatında yeni bir formda ve yeni
araçlarıyla ortaya çıkmakta, aynı şekilde sosyal sermaye değeri bağlamında yeniden
değerlendirilmeyi gerekli kılmaktadır. Tam bu noktada yeni medya araçları ve özellikle sosyal
medya olarak adlandırılan yeni iletişim mecrasının sosyal sermaye değeri üretip üretmediği
tez çalışmasının ana sorunsalını teşkil etmektedir.
Ülkemizde yeni medya araçları, sosyal medya ve bunlarla ilişkilendirilebilecek konu/
kavramlara ilişkin çalışmaların görece sınırlı ve yeni olması nedeniyle çalışmamız bir keşif
çalışması sayılabilir. Zira hemen her alanda bir değişim ve dönüşümün temelini tetikleyen
yeni medya araçları, sosyal bilimler literatüründe var olan konu/ kavram/ yöntem vb. birçok
şeyi de yeniden tartışmaya açmış ve yeni boyutlar eklemiştir. Bu çalışmada yeni medyaya
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ilişkin karşılaşılan bazı yeniliklerin, özellikle yönteme ilişkin deneyimlerin paylaşılması
amaçlanmaktadır.

2. ÇALIŞMANIN KONUSU, YÖNTEMİ, SINIRLILIKLARI
Çalışma, Türkiye’de bilgisayar ve internet teknolojilerini en çok kullanan (% 67) yaş aralığı
olan üniversite gençliğinin (TÜİK, 2012) sosyal medya kullanımının kendi sosyal
sermayelerine katkısının olup olmadığını araştırmaktadır. Sosyal medyayı kullanan gençlerin,
söz konusu çevrimiçi ortamda gerçekleştirdikleri pratiklerin, gerçek hayatta maddi ve manevi
ihtiyaçlarını karşılayacak bir sosyal sermaye değerine dönüşme potansiyelini araştırmak tezin
konusunu oluşturmaktır.
Sosyal bilimlerde çalışılan konuya bağlı olarak araştırma metodu farklılaşabilmektedir. Bu
anlamda

çalışmamız

tanımlayıcı

araştırma

(descriptive

study)

kapsamında

değerlendirilmelidir. Bu araştırma tekniğinde konunun değişkenleri, sebep ve sonuçları
arasında bağlantı kurularak nicel yöntemlerle veri toplanmakta ve bu veriler istatistiksel
analizlere tabi tutulmaktadır (Böke, 2009, s. 13).
Tanımlayıcı araştırma yöntemi çerçevesinde yürütülen çalışmamızda, söz konusu yöntemin
doğal sonucu olarak nicel verilere ulaşmak amacıyla anket uygulamasına gidilmiştir. Anketler
sosyal bilimler literatüründe veri toplanmasında en yaygın kullanılan araçlardan biridir. Aynı
zamanda anketler, geniş evrenlerin betimlenmesinde, tutumların, algıların, görüşlerin,
geçmişe yönelik tecrübelerin ölçülmesinde en elverişli araçlardan biridir (Hagan, 2000 ve
Babbie, 2008’den aktaran Altun 2011, s. 77). Çalışmamızın konusu sosyal medya kullanım
pratiği ile sosyal sermaye üretimi arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarabilmektir. Bu nedenle sosyal
medya kullanan gençlerin kullanım pratiklerine ilişkin bilimsel verileri elde etmek amacıyla
çevrimiçi ortamda anket uygulaması en uygun yöntemlerinden birisi olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Çalışma ülkemizde bilgisayar ve internet teknolojilerini en çok kullanan yaş grubu olarak
üniversite gençliğinin sosyal medya kullanımının, sosyal sermayelerine katkısını ölçmekle
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sınırlıdır. Bu anlamda çalışmamız Türkiye’de üniversite eğitimini lisans düzeyinde okuyan
öğrencilerle sınırlandırılmıştır.
Çalışmanın iki önemli kavramı olan sosyal medya ve sosyal sermaye, birçok konu ve
kavramla ilişkilendirilmeye açık disiplinler arası kavramlardır. Bu nedenle gerek sosyal
medya kullanım pratiği, gerekse sosyal sermaye unsurları sınırlandırılarak çalışma
gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda sosyal medya kullanım pratiklerinden “sosyalleşme/ sosyal
ağlara katılım, güven, paylaşım, psikolojik tatmin, özgürlük/ demokrasi” (Toprak vd. 2009)
kategorileri üzerinde durulmaktadır. Aynı şekilde temel sosyal sermaye unsurlarından “sosyal
ağlar, güven, normlar ve karşılıklılık” (Altun 2011; Şan 2007) çerçevesi ile sınırlandırılmıştır.
Sosyal sermaye çerçevesinde belirlenen bu kategoriler, sosyal medya ortamında bireylerin en
çok kullandıkları amaç ve pratikleri ile paralellik göstermektedir. Bu bakımdan sosyal medya
ortamında kullanıcı pratiklerinin kendi sosyal sermayelerine katkıları bağlamında başka konu
ve kavramlarla ilişkisi kurulabilir. Fakat konumuzun sınırlarını aşmamak ve sonuca ulaşmada
hedefi şaşırmamak amacıyla belirlenen kategoriler üzerinden yürütülen çalışmamız, bir keşif
çalışması niteliğindedir.

3. ÇALIŞMANIN SONUÇLARI
Küresel ve yerel düzlemde dikey veya yatay bütün ilişki biçimlerini derinden sarsarak sessiz
bir devrim gerçekleştiren internet ve ona ilişkin yeni medya araçlarına dair çalışmalar her
geçen gün yoğunluğunu artırmaktadır. Yeni medya araçlarından, özellikle sosyal medya
olarak adlandırılan bu yeni mecranın insan ve toplum hayatının bütün kesitleriyle bir biçimde
ilişkili olması, onu bir yandan post modern zamanın vazgeçilmez aracı kılarken, bir yandan da
araştırılmayı, incelenmeyi hak eder konuma getirmektedir. Bu anlamda sosyal medyanın birey
ve toplum hayatına yoğun biçimde girmesi ve her geçen gün daha fazla ve karmaşık bir biçim
alması, onun popülaritesini artırmaktadır. Bireyin psikolojik ve psiko- sosyal ihtiyaçlarına
karşılık gelen bir mecra olması sosyal medyanın ağırlığını her geçen gün artırmaktadır.
Sosyal medyanın birey ve toplum hayatına ilişkin izdüşümlerinin anlaşılabilmesi amacıyla
son yıllarda sosyal medya birçok konu ve kavramla ilişkilendirilebilmektedir. Bu kapsamda
birey ve toplum hayatını yakından ilgilendiren bir kavram olan sosyal sermaye ve sosyal
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medya ilişkisi önem kazanmaktadır. Başka bir ifadeyle bireylerin sosyal medya kullanımının
sosyal sermayelerine katkısının ne olduğu konusu araştırılmayı hak etmektedir. Sosyal
sermaye kavramı, sosyal bilimlerin tartışmalı kavramlarından biri olması nedeniyle, ona
ilişkin literatürde her ne kadar yoğun bir tartışma bulunsa da, zaman içerisinde kavram
etrafında yapılan çalışmalar neticesinde içerdiği anlam daha fazla netlik kazanmıştır. Nihai
tahlilde kavrama ilişkin, güven, sosyal ilişkiler, normlar gibi bazı temel bileşenler etrafında
ittifak sağlanarak kavramın birey ve toplum hayatının olumsuzluklarına dair önemli bir çözüm
kaynağı olabileceği kanaati ortaya çıkmıştır.
Örneklemini Türkiye’de iletişim teknolojilerini en çok kullanan yaş aralığındaki üniversite
öğrencileri içinden örgün öğretimde bulunan öğrencilerin oluşturduğu çalışma, yukarıda
belirtilen temel sosyal sermaye bileşenleri etrafında geliştirilmiştir. Çalışmaya katılan
öğrencilerin demografik bazı özelliklerinin yanı sıra, gerçek hayatlarında sahip oldukları
arkadaş sayısı, diğer insanlarla ortak aktivitelerde bulunma düzeyi, bazı sosyal gruplara
katılım düzeyi, ekonomik gelirin diğer değişkenlerle ilişkisi gibi temel verileri elde etmeye
dönük sorular yöneltilmiştir. Bununla birlikte çalışmaya katılan öğrencilerin gündelik hayatın
bir rutini haline getirdikleri teknik düzeyde sosyal medya kullanım pratiklerinden sosyal
sermayeye ilişkin iz sürülmüştür. Bu bağlamda öğrencilerin interneti ve sosyal medyayı
kullanma sıklıkları, internete bağlandıkları mekânlar, sosyal medya araçlarından en fazla
hangisini kullandıkları, sosyal medya araçlarında daha çok kimlerle görüştükleri, sosyal
medya ortamında kaç arkadaşa sahip oldukları ve sosyal medyayı temelde kullanım
amaçlarının ne olduğu gibi temel sorular sorularak, sosyal medya ile sosyal sermaye
arasındaki ilişkinin ipuçları aranmıştır. Çalışma bulguları, sosyal medyayı kullanan
öğrencilerin gündelik hayatlarında internet ve sosyal medya kullanımının önemli bir yer teşkil
ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte öğrencilerin aile, arkadaş ve sosyal ilişkileri görece
değişse de, gerçek hayat ile sanal olarak adlandırılan internet ve sosyal medya ortamında
gerçekleştirilen yeni ilişkilerin birbirini tamamlar nitelikte olduğu görülmektedir. Başka bir
ifadeyle öğrenciler sosyal medya ortamına, gerçek yaşamlarından ilişkilerini taşıyarak var
olma pratiğinde bulunmaktadırlar.
Çalışma sonuçları, sosyal medyaya ilişkin en yaygın kanaat olan sosyal medyanın bireyleri
sosyalleştirdiği düşüncesinin göreceli bir yaklaşım olduğunu ortaya koymaktadır. Başka bir
ifadeyle çalışmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu sosyal medyanın hayatları için
vazgeçilmez olduğunu, gündelik hayatlarının çok önemli bir parçası olduğunu düşünürken,
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bir
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net
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koymamaktadırlar. Bununla birlikte öğrencilerin sosyal medya ortamında sahip oldukları
arkadaş sayılarına ilişkin veriler ile sosyal medyanın kendilerini sosyalleştirdiğine inanan
öğrencilerin verileri göz önünde bulundurulduğunda sonucun aslında yeni tip bir
sosyalleşmeyi işaret ettiği anlaşılmaktadır.
Görece gerçekliğin yeni bir alanı olan internet ve internet dolayımında sosyal medya
araçlarına ilişkin ilk dönem çalışmalar, söz konusu gerçekliğin bu yeni alanını sanal olarak
tanımlamaktaydı. Bu bağlamda çalışmanın kuramsal kısmına ilişkin okuma ve yazma
edimimiz süresince literatürdeki genel yaklaşımın, dolayısıyla bizim yaklaşımımızın da söz
konusu bu ortamın sanal olarak adlandırılabileceği yönündeydi. Fakat çalışma bulgularımızda
ortaya çıkan sonuçlar, sosyal medya ortamının zaman ve uzam bağlamında gerçek hayattan
farklı olsa da, tamamiyle sanal olmadığı ve orada pratikte bulunan bireylerin bir biçimde
sosyalleşme pratiğinde bulundukları ifade edilebilir. Sosyal medyanın kendi ruhuna uygun bir
var olmanın, sosyalleşmenin ve bir kimlik inşa etmenin yeni bir mekanı ve aracı olarak işlev
gördüğü belirtilebilir.
Bu anlamda çalışmamızın sosyal bilimler literatürüne belki de en önemli katkısı gerçek
hayatla, sanal hayat olarak adlandırılan dünya arasındaki mesafenin oldukça daraldığını ortaya
koymasıdır. Başka bir ifadeyle genç jenerasyonun web 2.0 platformu ve özellikle sosyal
medya ortamında kendine göre yeni ve aslında gerçekçi bir hayat inşa ettiğini ortaya koyarak,
söz konusu bu yeni dünyaya dikkat çekmesidir.
Sosyal sermaye literatürünün belki de en önemli kavramı olan güven ile sosyal medya
kullanım pratikleri arasında kurulan ilişkiye dönük elde edilen veriler, çalışmaya katılan
öğrencilerin sosyal medyada gerçekleştirdikleri ilişkilerinde güven derecesinin düşük olduğu
gözlenmektedir. Buna göre sosyal medyanın kullanıcılara sunduğu anonim kimlik inşa
edebilme özelliği çerçevesinde öğrencilerin tanımadıkları kişilere karşı güven duyma derecesi
oldukça düşük görünmektedir. Güven duygusunun daha ziyade tanınmayan kişilere yönelik
düşük gerçekleşmesi, öğrencilerin gerçek hayatta sahip oldukları ilişkileri ve sosyal
sermayeleri etrafında bir güven geliştirdikleri anlamına gelmektedir. Zira öğrencilere
yöneltilen sosyal medya ortamında tanışılan insanlara güven duyup duymadıkları sorusuna,
çalışmaya katılan öğrencilerin yaklaşık yarısı güven duymadığını belirtmişlerdir. Bununla
birlikte öğrenciler sosyal medya hesabında kayıtlı bulunan arkadaşların birçoğuyla gerçek
116

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Yeni Medyanın Ne’liği ve Yöntem

hayatta da görüştüklerini ifade etmişlerdir. Sonuç olarak ülkemizde sosyal medya kullanan
öğrenci profili, ağda tanıştığı yeni arkadaşlarla güven ilişkisi kurmakta yetersiz kaldığına
işaret etmektedir. Bununla birlikte daha ziyade gerçek hayatta sahip olduğu arkadaş ve
ilişkileri temelinde bir güven ilişkisi gerçekleştirmektedir. Bu duruma örnek olarak çalışmaya
katılan öğrencilerin siyasi anlayışları ve dünya görüşlerine uygun gruplara katılım
göstermeleri örnek gösterilebilir.

4. ELDE EDİLEN DENEYİMLER VE ALANA KATKISI
Ülkemizde sosyal sermaye kavramı etrafında gelişen literatür önemli bir birikim meydana
getirmiş bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yeni medya araçları ve özellikle sosyal medyanın
birey ve toplum hayatı için görece yeni bir alan olması nedeniyle yeterli sayıda çalışma
bulunmamaktadır. Bu nedenle ülkemizde sosyal medya ve onunla ilişkilendirilebilecek
konular etrafında yapılan çalışmalar daha çok keşif niteliği taşımaktadırlar. Keşif niteliği
taşıyan bir çalışma olarak değerlendirilmesi gereken çalışmamızda elde edilen bulgular, söz
konusu bu yeni alana ve daha sonraki araştırmacılara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Birey ve toplum hayatını bütün yönleriyle etkileyen, ilişki ve yaşam biçimini büyük oranda
dönüştüren bir fenomen olarak sosyal medya, öyle görünüyor ki sosyal bilimlere ilişkin birçok
kavramı ve sosyal bilimler metodolojisinin birçok yöntemini değiştirmek ve dönüştürmek
durumunda bırakacaktır. Örneğin tez çalışmamıza başlarken nasıl bir metodun takip edilmesi
gerektiği ile ilgili var olan sosyal bilimler metodolojisi çalışmaları incelenerek bir sonuca
ulaşılmıştır. Fakat çalışmanın saha kısmında gerçekleşen gözlemler ve çalışma sonrasında
elde edilen veriler, sosyal bilimler metodolojisinde bazı kavram ve yöntemlerin değişmesi,
güncellenmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Zira sosyal medya kullanıcılarının
cinsiyet ve yaş ayırt etmeksizin toplumun her kesiminde bulunması, sosyal medya araçlarının
görece ucuz ve kolay erişilebilir olması, işlevsel bir iletişim aracı olması, bireyin sosyo
psikolojik durumuna göre kullanma pratiği geliştirebilmesi gibi daha birçok özellik sosyal
medyayı çalışılması zor olmakla birlikte özel kılmaktadır. Aynı şekilde kullanıcıların sosyal
medya ile kurduğu ilişki ve kendi gündelik yaşamlarında sosyal medyanın teşkil ettiği yerin
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önemi gibi nedenler sosyal medya alanında yapılacak çalışmalara, var olan klasik kavram ve
yöntemlerden farklı yaklaşılmasını gerekli kılmaktadır.
Sosyal medya ve sosyal sermaye ilişkisinin ele alındığı çalışmamızda metodolojik bazı
zorlukların somutlaştırılarak paylaşılan biçimleri aşağıdaki gibidir. Çalışmanın evreni ve
örneklemi belirlenirken nasıl dağılım yapılabileceği üzerine sosyal bilimler metodolojisinde
var olan klasik birçok yöntem incelenmiştir. Örneklemin temsiliyet gücünün yüksek olması ve
homojen dağılımın sağlanması amacıyla birçok formülasyon denenmiş fakat tatmin edici bir
sonuca ulaşılamamıştır. Nihai tahlilde çalışma kapsamında hazırlanan anket formunun sosyal
medyanın ruhuna uygun biçimde ağ ortamında serbest dolaşımına (Viral Dağılım*) karar
verilmiştir. Çevrimiçinde dolaşıma sokulan formun homojen dağılımı ile alakalı bazı
girişimlerde bulunulmuş, farklı birçok üniversite, fakülte ve bölümden katılımın sağlanması
amaçlanmıştır. Sonuç olarak biraz tereddütle beklenen bütün veriler elde edildikten sonra
cinsiyet, yaş, okul, fakülte, bölüm gibi daha birçok değişkenin son derece homojen ve
çalışmanın temsiliyet gücünü artıracak nitelikte olduğu görülmüştür.
Tez çalışmasında karşılaşılan başka bir zorluk ise sosyal sermayeye ilişkin genel yaklaşımın
ve aynı şekilde ona ilişkin belirlenen temel unsurların sosyal medya ortamında nasıl
algılandığı konusudur. Bu bağlamda sosyal sermayenin temel epistemolojik yaklaşımı ve ona
ilişkin temel unsurları daha çok yaşadığımız dünyada, yani gerçek dünyada gerçekleşen
ilişkileri açıklamakta kullanılmaktadır. Oysa sanal ile gerçeğin karışımından oluşan ve başka
bir gerçeklik alanı oluşturan sosyal medya ortamında, sosyal sermaye ve sosyal sermayenin
temel unsurları olan sosyal ağlar, güven, normlar ve karşılıklılık gibi temel unsurların
algılanışının farklı olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu bu farklılığın nedenlerinden biri, hiç
kuşkusuz sosyal sermaye kavramına ilişkin algının yaş ve nesil farkıyla yakından ilgili
olmasıdır. Çevrimiçi dünyayla daha erken yaşta tanışan ve o ortamda bir gerçeklik inşa eden
bireylerin sosyal sermayeye ve onun temel kavramlarına olan algısı diğerlerinden
farklılaşmaktadır. Bu nedenle sosyal medya ve sosyal sermaye ilişkisinin irdeleneceği yeni

*

Çevrimiçi pazarlama ve reklam stratejilerinde kullanılan yöntem
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çalışmalarda sosyal sermayeye ilişkin kavramların ve ölçeklerin gözden geçirilerek
uygulanması gerekmektedir.
Çalışmaya katılan örneklemden doğru veri toplamanın güç olması, bu alanda yapılacak
çalışmaların bir başka zorluğu olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira sosyal medya interaktif
kullanıma olanak tanımakta ve kullanıcı açısından çok boyutlu bir süreci içinde
barındırmaktadır. Bu nedenle daha gerçekçi ve doğru sonuçlara ulaşmak amacıyla kimi zaman
sadece bir yöntemin kullanılması yeterli olmamaktadır. Söz gelimi anket yönteminin yanı sıra
derinlemesine mülakat, odak grup çalışması, (sanal) etnografik araştırmalar gibi farklı
araştırma yöntemleriyle verinin güçlendirilmesi gerekmektedir.
Çalışmanın sonuçlarından hareketle, başka çalışma konuları ve çalışmacılara birkaç tavsiye
de, aynı şekilde alana katkıları anlamında önem kazanmaktadır. Başta sosyoloji olmak üzere,
sosyal bilimlerin birçok disiplininin önemli bir kavramı olan sosyal sermaye kavramının,
sosyal medya bağlamında bir açılıma ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle sosyal medya
ortamında sosyal sermayeye ilişkin iz sürülecek yeni araştırmalarda, ortamın ruhuna uygun
yeni sosyal sermaye ölçekleri oluşturulmalıdır. Oluşturulacak söz konusu yeni ölçekler farklı
yöntemlerle uygulanarak, geçerliği test edilmelidir.
Son olarak sosyal medyaya ilişkin disiplinler arası çalışmaların ortaya koyacağı sonuçlar
üzerinden çapraz okumalar yapılmalıdır. Zira sosyal medya kendi ontolojik yapısı içinde
birçok boyutu, konu ve kavramı taşımakla birlikte, birey ve toplum hayatına ilişkin hemen
bütün alanlarla ilişkilendirilebilecek bir gerçekliğe sahiptir. Bu nedenle tek yönlü okuma ve
araştırmalar, konunun mahiyetini, öncesini, sonrasını tam olarak ortaya koymakta yetersiz
kalabilir ve arzu edilen sonuca ulaşılamayabilir.
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OLMAYAN ÜLKE FACEBOOK:
ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ VE FACEBOOK KULLANIMI
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ÖZET
Bu çalışmada internet kullanımının en yoğun olduğu bireyler olan 17-24 yaş aralığındaki üniversite gençlerinin
Facebook kullanımları incelenmek istenmiş, bu amaçla Facebook üyesi olan Süleyman Demirel Üniversitesi
Felsefe Bölümü ile Nevşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü birinci sınıf öğrencilerine betimleyici nitelikte açık
ve kapalı uçlu sorulardan oluşan anket uygulanmıştır. Bu çalışmada Facebook’un öğrencilerin günlük
hayatlarının bir parçası olduğu ve öğrencilerin % 73.2’sinin Facebook’ta günde bir saatten fazla vakit
geçirdikleri belirlenmiştir. Teknolojiyi kullanmadaki artış, Facebook kullanımına da yansımış ve öğrencilerin
yarısından fazlası Facebook’a cep telefonlarından girdiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu (%
67.9) Facebook’u daha çok arkadaş bulma amacıyla kullandıklarını belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Facebook, Üniversite Gençliği, İnternet, İletişim

GİRİŞ
1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde askeri amaçla kullanılmaya başlanan,
1980’lerde de dünyaya açılan internet, gelişimini hızlı bir şekilde sürdürerek günümüzün en
etkili bilgi edinme aracı olmuştur. Küreselleşme ile birlikte internet, endüstri toplumundan
bilişim toplumuna geçişi sağlamış, dünyayı adeta her yönüyle ulaşılması kolay sanal ağlarla
çevrili küçük bir köy haline getirmiş ve bilginin çok kısa bir süre içerisinde yayılmasını
sağlamıştır. Sanal ağın dışında kalan bireyler iletişim ve haber alma kaynaklarından yoksun
kalmaktadır. İnternet, dünyanın birçok ülkesinde, aile ve arkadaşlık ilişkilerinden tüketim
alışkanlıklarına kadar toplumsal yapıyı birçok yönden etkilemekte ve bireylerin yaşam
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tarzlarını değiştirmektedir (Tarcan, 2005:3). Günümüzde internet bireylerin günlük
yaşantılarının vazgeçilmez bir parçası olmuş ve insanların sosyalleşmesinde önemli bir araç
haline gelmiştir.
Her geçen gün yeni sosyal paylaşım ağlarının ortaya çıktığı görülmektedir. Bu sosyal
paylaşım ağlarında yeni arkadaşlıklar edinilmekte, mevcut arkadaşlıklar sürdürülmekte, bilgi
paylaşımı kısacası sosyalleşme gerçekleşmektedir. Bu paylaşım ağlarından biri olan
Facebook, 2004 yılında Mark Zuckerberg ve arkadaşları tarafından Harvard Üniversitesi
öğrencileri arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla kurulmuş, daha sonra hızla üniversite
dışına yayılmış ve tüm dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım ağı konumuna gelmiştir.
Sosyal medya istatistiklerini belirleyen www.socialbakers.com verilerine göre Şubat 2012
itibariyle Dünya’da yaklaşık 1 milyar kişi Facebook kullanmaktadır. Bu da Dünya’daki her
yedi kişiden birinin Facebook kullanıcısı olduğunu göstermektedir. Dünya’nın en kalabalık
ülkesi Çin’in nüfusunun 1.3 milyar, ikinci kalabalık ülkesi Hindistan’ın nüfusunun ise 1.1
milyar olduğu düşünülecek olursa, Facebook nüfusuyla dünyanın en kalabalık üçüncü
ülkesi konumuna gelmiştir.
Türkiye’deki Facebook kullanıcılarının sayısı da yadsınamayacak kadar fazladır. 2012 yılı
Ocak ayı sonu itibariyle Türkiye’de 32.3 milyon Facebook kullanıcısı bulunmaktadır. Ayrıca
Türkiye’de Facebook kullanımı da hızla artış göstermektedir. 2012 Ağustos – 2013 Şubat
ayları arasında 1.6 milyon kişi Facebook’a üye olmuştur. Türkiye, Facebook kullanıcı sayısı
bakımından Avrupa’da ikinci, dünyada ise yedinci ülke konumundadır. Ülke nüfuslarına göre
Facebook kullanıcı oranı açısından değerlendirildiğinde ise Türkiye, ABD ve İngiltere’den
sonra dünyada üçüncü ülke konumundadır; ABD nüfusunun yaklaşık % 53’ü, İngiltere
nüfusunun

%

52’si,

Türkiye

nüfusunun

ise

%

42’si

Facebook

üyesidir

(www.socialbakers.com).
Gençler sosyalleşme, eğlence, bilgi edinme, vs. amaçlı olarak interneti en yoğun kullanan
toplumsal kesimdir. TÜİK tarafından 2012 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Hanehalkı
Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre internet kullanımı en yoğun 1624 yaş arası bireylerdedir ve bu yaş grubundaki bireylerin %68.5’i internet kullanıcısıdır
(TÜİK, 2012). Bu araştırmada da internet kullanımının çok yaygın olduğu bu yaş aralığındaki
üniversite öğrencilerinin Facebook kullanımları incelenmiştir. Bu amaçla, Süleyman Demirel
Üniversitesi Felsefe Bölümü ile Nevşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü birinci sınıf
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öğrencilerinin sosyo-kültürel özellikleri ve yeni bir sosyal paylaşım ağı olan Facebook ile
ilişkileri incelenmiş, Facebook’tan nasıl ve ne şekilde faydalandıkları ortaya konulmaya
çalışılmıştır.

YÖNTEM
Bu araştırma kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü ile Nevşehir
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü birinci sınıf öğrencilerinden Facebook üyesi 78 öğrenciye
betimleyici nitelikte açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan anket uygulanmıştır. Elde edilen
veriler SPSS veri programı yardımı ile yorumlanmıştır.

BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Facebook Kullanan Üniversite Öğrencilerin Demografik Özellikleri
Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü ile Nevşehir Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü’nde Facebook kullanan birinci sınıf öğrencilerinden 51’i kız, 27’si erkektir. Bu
öğrencilerin % 51.3’ü il, % 28.2’si ilçe, % 16.7’si köy, % 3.8’i ise kasaba doğumludur.
Facebook kullanan üniversite öğrencilerinin çoğuna yakınının annesi (% 94.9) ev hanımıdır.
Öğrencilerinin % 32.1’inin babası işçi, % 29.5’inin memur, % 17.9’unun çiftçi, % 11.5’inin
esnaf, % 3.8’inin öğretmendir.

Facebook Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Facebook’a Üye Oldukları İlk Tarih
Facebook kullanan üniversite öğrencilerinin yarıya yakını (% 42.3) Facebook’a 3 yıl önce üye
olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin % 20.5’i 1 yıl önce, % 15.4’ü 5 yıl önce, % 14.1’i 2
yıl önce, % 7.7’si 6 yıl önce Facebook’a üye olmuşlardır.
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Facebook Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Facebook’u Kullanma Sıklığı
Sosyal bir varlık olan insan çevresiyle iletişim kurarak yaşamını sürdürür. Field’e (2006) göre
ne kadar fazla insan tanıyor ve onlarla ne kadar ortaklaşa bir yaşam görüşünü paylaşıyorsak
toplumsal sermaye açısından o kadar zenginsinizdir. Dolayısıyla insanlar iletişim ağları ile
birbirlerine bağlanmakta ve bir takım ortak değerleri bu iletişim ağlarının diğer üyeleriyle
paylaşma eğilimindedirler (Field 2006 akt., Toprak vd. 2009: 227). Bu nedenle Facebook’u
kullanma sıklığı yaşanılan hayattan kopmamak ve çevreyle iletişim halinde bulunma
ihtiyacından dolayı önem arz etmektedir. Facebook kullanan üniversite öğrencilerinin %
20.5’i günde bir defa, % 19.2’si günde beşten fazla, % 15.4’ü günde üç defa, % 14.1’i haftada
üç kez, %12.8’i haftada iki kez, % 5.1’i günde ondan fazla Facebook’a girdiklerini
belirtmişlerdir. Şener’in (2009) araştırmasına göre Facebook kullanıcıları günde beş ve beşten
fazla Facebook’a girmektedirler. Bu çalışmada da Facebook’a günde beş ve daha fazla
girenlerin toplam oranı yaklaşık dörtte birdir (% 24.3).

Facebook Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Gün İçinde Facebook’ta Geçirdikleri
Süre
Facebook kullanan üniversite öğrencilerinin % 38.5’i günde bir saat, % 26.9’u bir saatten
az, % 16.7’si iki saat, % 9’u üç saat, % 9’u ara ara sürekli girdiklerini belirtmişlerdir. Günde
bir saat ve bir saatten fazla Facebook’ta zaman geçiren üniversite öğrencilerin toplam oranı
oldukça yüksektir (% 73.2).

Facebook Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Facebook’u Kullanma Amaçları
Yapılan birçok çalışmaya göre Facebook’un en temel kullanım amacı arkadaş bulmaktır.
Arkadaş bulmak, eski arkadaşları bulmak olduğu gibi internet üzerinden yeni arkadaşlıklar
kurmayı da içermektedir. Facebook kullanımının diğer amaçları ise denetim ve gözetim,
video, resim, müzik paylaşımı ve oyun oynamaktır (Göker vd. 2010, Kobak ve Biçer 2008,
Ellison, Steinfield ve Lampe 2006). Bu çalışmada Facebook kullanan üniversite
öğrencilerinin % 67.9’u diğer çalışmaları destekler biçimde, Facebook kullanmaktaki birinci
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amaçlarının eski arkadaşlarını tekrar bulmak olduğunu belirtmişlerdir. Yeni arkadaşlar
bulmak için Facebook kullananların oranı % 23.1’dir.
Facebook kullanan üniversite öğrencilerinin % 42.3’ü, Facebook kullanmalarındaki ikinci
amaçlarının Facebook’ta paylaşılan fotoğraflara bakmak olduğunu belirtmişlerdir. Facebook
kullanan üniversite öğrencilerinin % 38.5’i, Facebook kullanmalarındaki üçüncü amaçlarının
Facebook’ta bulunan videoları izlemek olduğunu belirtmişlerdir. Üyeler Facebook’ta yer alan
kişisel sayfaları üzerinden beğenilerini ideolojilerini ve zevklerini yansıtan görsel işitsel
materyalleri diğer kullanıcılarla paylaşmaktadırlar (Toprak vd. 2009: 45). Paylaşılan
fotoğraflara bakmak, Dunbar’a göre insan merakının toplumsal bir versiyonudur (Toprak vd.
2009:30).
Toprak ve arkadaşlarına (2009) göre kullanıcılar fotoğraf ve kimlik bilgileri aracılığıyla
bugün ya da geçmişte bir şekilde gerçek yaşamda ilişki halinde oldukları sanal uzamda
arkadaşlarıyla iletişime geçme yolu olarak Facebook’u kullanmaktadırlar. Diğer taraftan
Facebook kullanıcıları diğer arkadaşlarının profil sayfalarından onlar hakkında en son bilgileri
alarak onları bir anlamda denetim altında tutmaktadırlar (Toprak vd. 2009:45).

Facebook Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Facebook’ta Arkadaşlarının Çok
Olmasının Popülerlik Göstergesi Olup Olmama Durumu
Şener’in (2009) araştırmasına göre Facebook kullanıcıları Facebook da arkadaş fazlalığını
popülerlik göstergesi olarak görmediklerini, kullanıcıların var olan arkadaşlarıyla daha çok
görüştüklerini, daha çok eski arkadaşlarını bulmak, video izlemek ve resim paylaşmak için
Facebook’u kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu çalışmada da Şener’in (2009) bulgularına
benzer bir durum söz konusudur. Facebook kullanan üniversite öğrencilerinin % 85.9’u
Facebook’ta arkadaşlarının çok olmasının herhangi bir popülerlik göstergesi olmadığını
belirtmiştir.
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Facebook Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Facebook’ta Üye Olduğu Gruplar
Demokrasinin temel öğesi olan sivil toplum örgütleri, kendilerini ifade edebilmenin yeni çok
boyutlu ve ekonomik aracı olan interneti kullanmaktadırlar (Sarıfakıoğlu, 2007: 56). Kobak
ve Biçer (2008)’in çalışmasında Facebook kullanan bireylerin % 85.5’i Facebook’ta kurulan
bir gruba üye olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada ise öğrencilerin % 56.4’ü Facebook’ta hiç bir
gruba üye olmadıklarını belirtmişlerdir. Hiçbir gruba üye olmayan üniversite gençliğinin fazla
olması, günümüz siyasetten uzak ve tüketim kültürü içinde sosyalleşen gençler açısından
paralellik arz etmektedir. Facebook kullananların % 21.8’i çevre ile ilgili gruplara, % 12.8’i
siyasi gruplara, % 7.7’si sağlık ile ilgili gruplara, % 1.3’ü ise bilimsel gruplara üye olduklarını
belirtmişlerdir.

Facebook Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Facebook’a Nereden Girdikleri
TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına (TÜİK, 2012) göre
Türkiye genelinde internete girenlerin % 23.4’ü masa üstü bilgisayardan, % 22.6’sı dizüstü
bilgisayardan, % 20.3’ü ise cep telefonundan girmektedir. Bu çalışmada ise cep telefonundan
Facebook’a giren öğrencilerin sayısı oldukça fazladır (% 52.6) Facebook kullanan üniversite
öğrencilerinin % 37.2’si evden ya da yurttan, % 10.2’si ise internet kafeden girdiklerini
belirtmişlerdir. Son yıllarda sosyal paylaşım ağlarındaki büyük artış cep telefonu
operatörlerinin ilgisini bu alana çekmiş ve çeşitli internet paketlerini içeren kampanyalı
telefon hatlarını piyasaya sürmüşlerdir. Diğer taraftan cep telefonlarının internete bağlanma
özelliği çoğu telefon modelinde yaygınlaştığından, hem taşınabilme kolaylığı, hızlı ve
zahmetsiz oluşu, hem de özellikli cep telefonlarının günümüz tüketim toplumunda kişiye
sosyal çevresinde önemli bir prestij sağladığından dolayı üniversite öğrencileri tarafından
tercih edilmektedirler.
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Facebook Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Facebook’taki Kişisel Profillerinin ve
Resimlerinin Gerçeği Yansıtma Durumu
Dilmen ve Öğüt’e (2010) göre Facebook’u geçmiş sosyal paylaşım sitelerinden ayıran en
önemli özellik profil doğruluğu açısından en sağlam yapıya sahip olmasıdır. Bu sebeple
bireyler kendi isimleri ile üye olmayı tercih etmiş ve bu yolla sosyal ağlarını gerçek kişilikler
üzerinden genişletmişlerdir. Benzer şekilde Lesa ve Taylor (2007) da Facebook kullanıcıların
gerçek kimliklerini saklamadıkları vurgulanmıştır. Bu çalışmada da literatürdekine benzer
şekilde öğrencilerin tamamı, Facebook’taki profil bilgilerinin ve resimlerinin gerçeği
yansıttığını belirtmişlerdir.

Facebook

Kullanan

Üniversite

Öğrencilerinin

Facebook’ta

Diğer

Kullanıcılar

Tarafından Görülmesini Engelledikleri Bilgiler
Facebook kullanıcıları profillerinin diğer üyeler tarafından görülmesini kısmen ya da
tamamen engelleyebilmektedirler. Gross ve Acquisti’nin (2005) çalışmasında Facebook’a üye
olanların % 89’u profillerini gerçek bilgileriyle oluşturduklarını ve bunun yanında bazı
bilgilerini engellediklerini belirtmişlerdir. Çalışmamızda öğrencilerin % 3.8’i Facebook’ta
hiçbir şey engellemediklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin % 55.1’i tüm bilgilerinin
tanımadıkları kişiler tarafından görülmesini engellediklerini belirtmişlerdir. Sadece fotoğraf
ve kişisel bilgilerini engelleyenlerin oranı ise % 37.1’dir. Öğrencilerin kendi bilgilerini
saklarken arkadaşlarının bilgilerine bakma eğilimleri de araştırmanın dikkat çekici bir
sonucudur.

Facebook Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Facebook’a Üye Olduktan Sonra Sosyal
Yaşamlarında Meydana Gelen Değişiklikler
Facebook kullanan üniversite öğrencilerinin % 33.3’ü Facebook’ a üye olduktan sonra eski
arkadaşlarını bulduklarını, % 30.8’i daha çok sosyalleştiklerini belirtmişlerdir. Sosyalleşme
ailede başlar, okul, arkadaşlık ve iş gibi toplumsal evrelerde de devam eder. Birey
sosyalleşme süreci boyunca içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel değerlerini
128

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Yeni Medya ve Gündelik Yaşam - I

benimser. Sosyal paylaşım ağları sosyalleşme üzerinde oldukça etkili olduğu açıktır.
Öğrencilerin % 7.7’si Facebook’a üye olduktan sonra değişik konular hakkında bilgileri
öğrenme fırsatı bulduklarını, % 3.9’u sosyal hayatının kalmadığını belirtmişlerdir.
Öğrencilerin % 24.4’ü ise Facebook kullandıktan sonra sosyal yaşamlarında herhangi bir
değişiklik olmadığını, aynı şekilde hayatlarına devam ettiklerini belirtmişlerdir.

Facebook Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Facebook ile İlgili Düşünceleri
Öğrencilere Facebook ile ilgili düşünceleri, açık uçlu soru halinde sorulmuştur. Öğrencilerin
bir kısmı Facebook hakkında olumlu düşünceye sahipken, bir kısmının düşüncesi olumsuzdur.
Olumlu

düşünenler,

paylaşabildikleri,
paylaşılabildikleri,

Facebook

boş

sayesinde

zamanlarını

sosyal

eski

geçirdikleri,

ilişkilerini

daha

iyi

arkadaşlarına
düşüncelerini
ilerlettikleri,

ulaştıkları,

fotoğraf

özgür

biçimde

sosyal

bir

aktivitelerde

bulunabildikleri, haberdar olunmayan bilgileri öğrendikleri ve sosyal hayattan kopmadıklarını
belirtmişlerdir. Facebook hakkında olumsuz düşünceye sahip olanlar ise Facebook’un bazı
kişilerce kötüye kullanıldığını, sosyal hayatı olumsuz yönde etkilediğini, Facebook’ta
geçirilen zamanın gereksiz zaman öldürme olduğunu, sosyal ilişkilerde her şeyi görmenin ve
duymanın zamanla olumsuz bir etki yarattığını, sosyal ilişkilerin bozulduğunu ve insanların
her yaptıklarını yazmalarının itici olmaya başladığını belirtmişlerdir. Bir diğer grup ise
Facebook’ta

bağımlılık

derecesinde

fazla

vakit

geçirdikleri

için

oldukça

zaman

kaybettiklerini, Facebook’un bir ihtiyaç olduğunu, Facebook’a bakmadığı zaman kendini
hayattan kopmuş hissettiğini belirtmişlerdir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmada Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü ile Nevşehir Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin Facebook’u sıklıkla kullandıklarını ve
Facebook’un günlük hayatlarının bir parçası haline geldiği belirlenmiştir. Öğrencilerin kendi
bilgilerini saklarken arkadaşlarının bilgilerine bakma eğilimleri de araştırmanın dikkat çekici
bir sonucudur. Bu durum Facebook’un öğrenciler için paylaşmaktan çok gözetlemenin
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yapıldığı bir araç haline geldiğini göstermektedir. Ayrıca öğrenciler Facebook sayesinde çok
fazla zaman ve gayret harcamadan evdeki, okuldaki veya yurttaki bilgisayarından ya da cep
telefonu ile internete girerek arkadaşlarıyla görüşmekte ve sosyalleşmektedir.
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GENÇLERİN GÜNDELİK YAŞAMINDA SOSYAL MEDYA:
ASK.FM ÖRNEĞİ

Gökçe Baydar
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Araştırma Görevlisi

ÖZET
Günümüzde yaygınlık kazanan yeni iletişim teknolojileri ve yeni medya ortamları giderek daha fazla gündelik
yaşamımıza entegre olmuştur. Bu da gündelik yaşamda yer bulan benliğin, benlik sunumunun, özelin ve
kamusalın sınırlarını yeni medya bağlamında yeniden düşünmeye sevk eder. Özellikle gençler tarafından yaygın
şekilde kullanılan ask.fm gibi karşılıklı konuşma/soru-cevap üzerinden giden profil siteleri ve bu sitelerin diğer
sosyal medya ortamlarıyla paralel şekilde kullanımı, sosyal medya meselesine gençler bağlamında ve bu siteler
özelinde bakmayı gerekli kılar. Bu doğrultuda gençlik ve dijital yerliler, sosyalleşme ve sosyal medya ortamları,
gündelik yaşam ve benlik gibi kavramlar üzerinde durulacak, rastgele seçilen 10 ask.fm profili incelenecek; bu
sayede gençlerin gündelik yaşamında bu sitelerin yeri anlaşılmaya çalışılacaktır. Profillerin taranması yoluyla
elde edilen veriler yöntem bölümünden sonra yer alan iki başlıkta tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dijital Yerliler, Gençlik, Sosyal Medya, Gündelik Yaşam, Benlik Sunumu

GİRİŞ
Sosyal medyanın gündelik yaşamımızın bir parçası haline gelmesi, sosyal medyayı farklı
gruplar için pek çok bağlamda düşünmeyi mümkün kılar. Özellikle çoğunlukla popüler
kültürün taşıyıcısı olarak düşünülen gençler ve dijital kültürün içine doğmuş bir kuşak olarak
günümüz gençliği, sosyal medya ortamları ile ilişkisi bazında ele alınmaya değer bir grup
olmuştur. Bir medyanın yaygınlaşarak görünürlük kazanmasında önemli payı olan gençlerin
hangi medya ortamlarını nasıl kullandıkları önemlidir. Özellikle Facebook, Twitter gibi daha
yaygın kullanım alanlarına kıyasla yeni ama yaygınlaşarak kullanılmakta olan bir sitenin
gündelik yaşamlarında nasıl kullanıldığını ortaya çıkarmak, hem günümüz gençliğinin bir
132

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Yeni Medya ve Gündelik Yaşam - I

portresini çıkarmada hem de gençliği ve gençleri ele almada alışılagelen kavramları tekrar
düşünmede işlevsel olacaktır. Bunu yaparken ask.fm'in kendine özgü özellikleri göz önünde
bulundurulacak, bir sosyalleşme ortamı olarak adlandırılabilecek bu site bağlamında gençlerin
gündelik yaşamlarında nasıl bir sosyalleşme ve benlik sunumu yarattıklarına ilişkin veri
sağlayacaktır.

GENÇLİK VE DİJİTAL YERLİLER
Bu çalışma kapsamında temel olarak ele alınması ve tartışılması gereken kavram, gençlik
kavramıdır. Hem bir kuşak hem de sosyal bir fenomen olarak gençliği ele almak için önce
günümüzde gençliği yeni medya ile beraber ele alan bir kavram olan dijital yerliler kavramına
değinmek gerekir.
En yaşlısının 30 yaşında olduğu jenerasyon için ‘dijital yerliler’ tanımının kullanılmasının
nedeni, söz konusu jenerasyonun internetin yaygınlaşmış olduğu bir çağın içine doğmuş
olması, dolayısıyla bir bilgisayar kültürü içinde büyümesi ve bu yaşamın ‘yerlisi’ olduğunun
düşünülmesidir. Bu aynı zamanda önceki jenerasyonlardan farklı bir sosyalleşme süreci
geçirdikleri anlamına gelir. Dijital yerliler olarak adlandırılan bu genç kuşak için
bilgisayarların, video oyunların, dijital müzik oynatıcılarının, video kameraların, cep
telefonlarının ve dijital çağın diğer oyuncaklarının olduğu bir dünya söz konusudur.
Günümüzde işlerini kuran, aileler oluşturan, global krizlerle yüzleşenler de bu insanlardır
(Prensky, 2001; akt. Cross, 2011: 119).
Dijital yerliler ile ilgili önemli bir özellik, ebeveynlerinin onların yaşındayken yaptıklarından
çok farklı ve yaratıcı şekilde kendilerini ifade ediyor olmalarıdır. Bu da yeni bir kuşak olarak
ele alınmalarında ve kuşağa ilişkin analizlerde bulunmaya elverişli olmalarında temel
etkendir. Dijital yerli olarak adlandırılabilen bu kuşağa ait pek çok insan kontrol edebildikleri,
yeni ve ilginç şekillerde yeniden şekillendirebildikleri enformasyonla ilişki kurmaktadırlar.
Örnek olarak MySpace’de bir profil üzerinde değişiklik yapmak, Vikipedi’deki girileri
değiştirmek, bir film veya online video yapmak verilebilir (Palfrey ve Gasser, 2008: 6). Bu da
onları diğer kuşaklardan ayıran ortak özelliklere sahip bir grup olarak görmeye, bir kuşak
olarak anlamlandırmaya imkân sağlar.
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Bu ortak özelliklere rağmen gençliği tanımlamak zordur; çünkü sadece biyolojik değil sosyokültürel bir açıklamaya ve kendi arasındaki farklılıkların vurgulanmasına ihtiyaç duyar. Dijital
yerliler kavramı gençliği homojen bir grup olarak ele alma eğiliminde olsa da, aslında
gençlikten bahsedildiğinde homojen bir gruptan bahsedilemez. Bu gençliğin içinde genç olma
değerlerinin insan hayatında nereye denk düştüğünü belirtmek gerekir. Örneğin 23 yaşında
üniversite mezunu ile 15 yaşından beri evli olan 23 yaşında bir insanın homojen bir gençlik
tanımı oluşturamayacağı açıktır. Bu aslında gençlik kavramına sosyo-ekonomik bir bakış
anlamına gelir (Kentel, 2005: 13). Farklı sosyal sınıflardan gençler toplumsal, siyasal ve
ekonomik süreçleri farklı biçimlerde tecrübe ettikleri için ortak ve evrensel tek bir gençlik
tanımı yapmak zorlaşır (Alemdaroğlu, 2005: 23). Bourdieu’nun da belirttiği gibi gençlerin
arasındaki farklar ancak toplumsal sınıf farklılıkları temelinde ele alınabilir. Bu nedenle
sosyo-ekonomik bakış açısı, gençliğin tek ve homojen bir grup olarak ele alınmasına karşı
tetikte durarak gençliği sınıfsal farklılıklar açısından incelemeyi uygun görür (Kentel, 2005:
13).
Bu doğrultuda, gençlik tanımında hem yaş hem de sosyo-ekonomik göstergelerin önemli
olduğunu belirtmek mümkündür. Başka bir deyişle hem kendinden önceki kuşaktan farklı
davranarak belli ortaklıklar geliştirebilen bir grup olarak hem de kendi içindeki toplumsal
sınıf değerleri nedeniyle birbirinden farklılaşan bir grup olarak gençlerden ve gençlikten
bahsedebiliriz (Kentel, 2005: 13).

SOSYALLEŞME VE SOSYAL MEDYA
Gençlik açısından önemli olan başka bir bağlam da sosyalleşme ortamlarıdır. Kentel, gençler
hakkındaki çalışmasında Türkiye’de sosyalleşmeyi sorunlu olarak yaşayan bir gençlik
olduğunu belirtir. Genç olarak sağlanamayan olanaklar ve olanaksızlıklar insanların kendini
kurma aracı olarak aşırı siyasallaşmasına ya da aşırı cemaatleşmesine yol açar ki Kentel bunu
kimlik fetişizmi olarak adlandırır. Köyden kente göç de sosyalleşme engeli olarak ortaya
çıkar; çünkü sınıfsal farklılıkların keskinleştiği şehir ortamlarında sağlıklı sosyalleşme
yaşayamayan gençler ve insanlar, aktör olamama halinin getirdiği yoksunluğu giderek sıkıntı
olarak yaşamaya başlar. IVM-SAM’ın 1998’de yaptığı araştırma gençlerin büyük bir
kesiminin

sıkıntı

ve

boğulma

duygularına
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kötürümleştiğine işaret eder. Gençler bu şekilde aktör olamadıkça futbol, mahalle,
delikanlılık, marjinallik vb, bireysel arayışların dışavurumu olarak ön plana çıkar (Kentel,
2005: 14-5).
Sosyalleşme araçlarının biri de günümüzde sosyal medya alanlarıdır. İnternet teknolojisini ve
onun sağladığı sosyal ağlar artık gençlerin de gündelik yaşamının bir parçası olarak ele
alınabilir. Gençler de yeni medyayı çoklu şekilde, başka bir deyişle bir siteyi diğer site ile
paralel olarak kullanmakta, aynı anda kendi yaşamlarına ilişkin ayrıntıları birden çok sosyal
medya alanında paylaşmaktadırlar. Bu tür bir kullanım bilgisayar teknolojisinin artık fiziksel
çevrelerimize, kişiler arası ilişkilerimize ve hatta kişisel kimlik algılarımıza entegre olduğu bir
ortamın sonucu olarak değerlendirilebilir. Başka bir deyişle, teknoloji sosyal yaşamda her
zaman bir rol oynamış olsa da, bilgisayar teknolojisinin gündelik yaşama entegrasyonu bu
temaya yeni bir boyut katmaktadır (Wood ve Smith, 2005: 5). Bu da gençlerin kişiler arası
ilişkilerinde ve kimlik algılarında bilgisayar kültürünün önemini açığa çıkarır.
Araştırmanın kapsamı gereği ask.fm sitesinin kendine özgü özelliklerinden bahsetmek
gerekir. Ask.fm ve hatta onun öncesinde ortaya çıkan formspring.me siteleri profil oluşturma
ve soru-cevap üzerine kuruludur. Bu aslında bir forum sayfası gibi düşünülebilir; ancak
forumun konusu söz konusu forum sayfasının sahibi olan kişidir (Moore vd, 2012: 862).
Çoğunlukla bu sitelerin kullanımı Facebook, Twitter gibi diğer sosyal medya ortamlarıyla
bağlantılı ve paralel kullanılır; başka bir deyişle ask.fm veya formspring.me profillerinin
linklerini bu diğer sosyal medya ortamlarından da paylaşarak profillerini görünür kıldıkları
gözlemlenebilir.
Bu iki siteden Formspring'in anonim sorulara izin vermesi (soru soranın ismini gizli tutarak
soru sorabilmesi) karşılıklı konuşma olan bu sosyal medya ortamını mahremiyet ve taciz gibi
kavramlarla birlikte düşünmeye sevk eder. ABD'de formspring.me üzerinden yapılan sibertacizin (cyberbullying) bir intihara sebep olması nedeniyle (Lewin, 2010), siteye profil
sahibinin istediği takdirde anonim sorulara izin vermeyebileceği bir seçenek 2010'da
eklenmiştir (Marlin-Bennett ve Thornton, 2012: 497). Kasım 2009'da yaratılan bu site Mart
2011 verilerine göre yaklaşık üçte birinin 13-17 yaş arası olduğu 23 milyon kullanıcıya sahip
günde 10 milyon gönderimin olduğu bir sitedir (Shah, 2011).
Formspring ile yaklaşık aynı mantık üzerine kurulu ask.fm ise gizlilik şartlarını kullanıcıların
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değişen ihtiyaçlarına göre sürekli olarak yenileyeceğini belirtmiştir (ask fm, 2013). Bu
tedbirin bir ölçüde öncesindeki Formspring.me sitesinin deneyiminden kaynaklandığı
söylenebilir. Yine de Formspring günümüzde anonim soruları tamamen dışlamışken ask.fm'de
anonim sorulara izin verilmekte, sitenin ana sayfasında hangi profillerin çevrimiçi olduğu
açıkça görülmektedir. Bu durum çalışmanın esas konusu olmayan gizlilik ve güvenlik gibi
hassas bir yöne işaret ederken aynı zamanda gençlerin benlik sunumları ile de bir ilişki
kurmayı mümkün kılar. Analiz kısmında da belirtileceği gibi ask.fm profillerinde gençlerin
kendi yaşamlarını büyük ölçüde kamu erişimine açmaları sitenin bu kendine özgü özelliği
nedeniyle mümkün olur. Ask.fm için bir diğer önemli nokta, cevabı video şeklinde
yollayabilmeleridir. Bu özellikle kendilerine hakaret içerikli sorular geldiğinde cevaben
sinirlendiklerini, küfür ettiklerini daha belirgin göstermenin bir yolu olarak karşımıza çıkar.
Bu tür videoların diğer medya ortamlarında dolaşmasıyla da ask.fm günümüzde görünürlük
kazanmış ve dikkat çekmiştir.

YÖNTEM
Bu araştırma, gençlerin gündelik yaşamın süreğen ve önemsizmiş gibi görünen detayları
içinde bu siteleri nasıl kullandığını anlamayı amaçladığı için nitel bir araştırma olarak
tasarlanmıştır. Başka bir deyişle, bu sitelerde var olan ve devam eden jargonun, sıklıkla
kullanılan kavram ve davranış kalıplarının onların anlam dünyasında ve gündelik yaşamında
nereye denk düştüğünü anlamak amacı, kaçınılmaz olarak nitel bir yöntemi gerekli kılmıştır.
15-20 yaş aralığındaki gençler arasında herkese açık olan profillerden rastgele seçilen 10
tanesi Şubat 2013 boyunca takip edilmiş ve veriler katılımsız gözlem yoluyla elde edilmiştir.
Bu açıdan araştırmanın bir iletişim etnografisi olduğu söylenebilir. Gündelik yaşamlarında
sosyal medyayı anlamak amacıyla, paylaştıkları diğer site profilleri de gerektiğinde
taranmıştır. Ali, Melis, Mert, Cemre, Umut, Aleyna, Batınalp, Gamze, Furkan, Gizem
araştırmada incelenen profil sahipleri olmuştur.
Bu şekilde elde edilen veriler, yöntemden sonra yer alan iki başlıkta aktarılmış ve
tartışılmıştır. Gençlerin

kimlik gizliliğini

korumak amacıyla isimler değiştirilmiş,

profillerindeki fotoğraflar veya kimliklerini doğrudan ele verebilecek hiçbir ayrıntı
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paylaşılmamıştır.

Sitelerinden

yapılan

alıntılar

birebir

aktarılmış,

imla

hataları

düzeltilmemiştir. Bu da söz konusu sosyal medya ortamını olduğu gibi yansıtma amacı
nedeniyledir. Bir nitel araştırma olması nedeniyle araştırmanın bağlama sabitlenmesi gerektiği
ve genellenebilir olmadığı vurgulanmalıdır.

KAMUSAL-MAHREM BELİRSİZLİĞİNDE ÖZEL HAYAT SUNUMU
Gençlerin ask.fm kullanımındaki ilk ve en belirgin durum, incelenen hiçbir gencin profilinde
imla ve gramerin düzgün kullanılmadığıdır. Bu da kendi profillerinde enformal bir
yazışmanın sürdüğünü, dolayısıyla bu profillerin/sayfaların/ortamların gündelik hayatın
olağan bir parçası olduğunun kanıtı gibidir. Ayrıca verdikleri yanıtların sayısı ve yoğunluğu,
bu sitenin gündelik yaşam içinde sıkça kullanıldığını gösterir. Bu bağlamda gündelik olanın
ne kadar kamusal, özel veya mahrem olduğuna ilişkin bir tartışma yürütülebilir.
Bir başka göze çarpan bulgu, gençlerin bu siteleri yoğunlukla diğer sosyal medya alanları ile
paralel olarak kullanmaları ve çoğunlukla bu diğer sitelerdeki profillerinin de herkese açık
olmasıdır. Bu da tam ve bütün bir görünürlük halinin yansıması olarak düşünülebilir. Kamuya
açık olan bir benlik ve özel hayatın söz konusu olduğu söylenebilir. Bu durum, Gürbilek'in
dünyaya ilişkin algımızın seyretme ilişkisine dönüştüğüne yönelik tespitini de andırır.
1980'ler sonrası kültürel iklim, insanların gündelik hayatları ve mahremleriyle gündemde
olmasını, adeta vitrinde yaşamasını beraberinde getirmiştir (Gürbilek, 2007: 21; 35). Bu da
kamuya açık bir şekilde görünür olmanın her zaman kamusallık niteliğini barındırmadığını
ima eder. Bu ve diğer sitelerdeki ortak ve çoklu kullanımla gençler de adeta kendilerini vitrine
koyarlar.
Gençlerin bu siteleri kullanımında tekrar eden başka bir örüntü, özel hayatları ile ilgili
sorulara yanıt vermeleri ve bu cevapların kendi profillerinde sayıca ağırlıklı olmasıdır.
Örneğin neredeyse her profilde "Sevgilin var mı?" ve benzeri sorular yer almaktadır.
İncelenen profil sahiplerinin hepsi bu soruya ya tersleyerek ya da olumlu bir tavırla cevap
vermişlerdir. Başka bir deyişle buna yönelik soru geldiğinde mutlaka karşılık vermektedirler.
Anonim sorularda bile kendi yaşamına dair bilgiyi paylaşırlarken ilgi odağı olmanın verdiği
bir keyfin yanı sıra kendi sınırlarını çizmeye çalışan insan olarak sunumun çelişkilerini
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görmek mümkündür. Örneğin 16 yaşındaki Gizem isimli kullanıcı, profilinde anonim olarak
görülen bir soruda kendisinin erkek arkadaşına yapılan eleştiriye kızar; ancak yanıt da verir.
Bu gibi örnekleri Ali, Melis vb. örnekler üzerinden çoğaltmak mümkündür. Ali de Sevgililer
Günü öncesi kendine uzunca ve hayranlık dolu bir mesaj geldiğinde "... Bu arada biz 5 gün
önce ayrıldık" şeklinde özel hayatını aktarır. Umut, sevgilisi olan Cemre'nin ask.fm profiline
gelen "kiminle çıkıyosun?" sorusu üzerine sinirlenir: "Cemre kim bu çocuk! Ne diyor bu!".
Buna benzer olarak yine Umut, ismini gizlemeyerek Cemre'ye "seviyorum seni aşkım" yazar,
Cemre de benzer şekilde karşılık verir. Bu da ilişkilerin ve özel hayatın gözler önünde ve
dışarıya açık sergilendiğinin kanıtı olarak görülebilir. Görülebildiği gibi anonim olmayan
sorularda da gündelik yaşamdaki ilişkilerinin bir benzerini, biraz abartılı olduğu
düşünülebilen bir benlik sunumuyla bu profillerde görmek mümkündür. Örneğin Furkan'ın
eski kız arkadaşı özür diler ve Furkan cevaben onu tersler:

Şekil 1. Furkan'ın ask.fm profili

Bu ve benzer örnekleri anonim ve anonim olmayan sorular ekseninde çoğaltmak mümkündür.
Bu da gençliğin içinde bulunduğu bir narsisizm kültürüyle de ilişkilendirilebilir.
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NARSİSİSTİK BENLİK SUNUMU
Gündelik hayat benliğin oluştuğu yer olduğu için (Goffman, 2005), sosyal medyanın gündelik
yaşama entegre olduğu günümüzde benlik ve sosyal medyayı beraber ele almak da kaçınılmaz
olur. Bu bağlamda araştırmada incelenen profiller arasında "vitrinde olmak" ile beraber
düşünülmesi gereken bir başka özellik ise, gençlerin görünür olduklarının bilincinde olarak
sürekli kendilerine yönelik ve kendilerini olumlayıcı bir dil kullanarak benlik sunumlarını bu
şekilde gerçekleştirmeleridir. Bu da Lasch'ın kullandığı şekliyle bir narsisizm kültürünün
izleri olarak görülebilir. Lasch'ın Fromm kavramsallaştırmasıyla kullandığı narsisizm kültürü,
genel olarak çağımızın kişiliğine işaret eder. Bu şekilde narsisizm klinik anlamından her tür
kibir, kendine hayranlık ve kendilik tatminini kapsayacak şekilde genişletilmiş olur (Lasch,
1991: 31).
Görünür oldukça ve kendilerine başkasından gelen ilginin somut yansıması olarak soruların
sorulması devam ettikçe, gençler kendilerine yönelttikleri olumlayıcı bakışı ve kendilik
tatminini güçlendirmektedirler. Bu özellikle anonim sorular söz konusu olduğunda geçerlidir;
çünkü anonim sorular çoğunlukla gizli hayranlık soruları veya bu şekilde yorumlanmaya açık
sorular olarak karşımıza çıkar. Bu şekilde profil sahibi çoğunlukla tersleyerek bir benlik
tatminine girer. Örneğin Aleyna kendisine gelen "Berke'yi bırak benle çık?" gibi bir soruya
küfürle cevap verir.
Bu ortamın devamlılığını yaratabilmek için kendi yaşamları ile ilgili cevapları verirken
kendilerine dışarıdan bakan ve kendilerini üstün konumlayan bir tavır takınırlar. Melis'in
yakın bir arkadaşı hakkında sorulan soruya verdiği "Severim sapşalı yaa" cevabı buna örnek
gösterilebilir. Bu durum, başka arkadaşlarını olumlu şekilde aktarırken onları aşırı
sahiplenmek ve onunla arkadaş olmanın belli bir yaşam tarzı kalitesi olduğuna ilişkin imalar
taşıması ile de kendini gösterir. Genellikle arkadaşlarını çok överken kendilerini de
övdüklerini görmek mümkündür. Kendine en yakın arkadaşı hakkında anonim soru gelen
Cemre şu yanıtı verir: "O varya o o benim sebegim ya cok seviyom ben onu o benim
kardesim len herseyimi onunla paylasabiliyorum (...) o benim canim degerlim bitane var
ondan..." Buna paralel şekilde arkaplan fotoğrafları çoğunlukla ya kendilerine ait bir foto, ya
da en yakın arkadaşlarıyla bir veya birden fazla fotoğraflarıdır.
Anonim sorular yoluyla özel hayatına ilişkin verdikleri cevaplar, kendi özel hayatlarını çok
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ciddiye aldıkları izlenimini doğurmaktadır. Yanıtlar genelde "O benim her şeyim"
mahiyetinde olmaktadır. Çoğu zaman profil tanımlarındaki açıklayıcı kısımda da ilişki
durumlarını ve kimle ilişkide olduklarını "vazgeçilmezim, bir tanem" benzeri ifadelerle
yazarlar. Gamze ve Mert buna örnek gösterilebilir. Başka bir deyişle sahiplenme üzerinden
kendini övmek gibi bir durum söz konusudur. Elbette bu hem ergen olmakla hem de yeni
medya alanının verdiği olanaklar sayesinde bulundukları performansla ilgilidir.

SONUÇ
Soru-cevap üzerine kurulmuş sosyal medya ortamı olan ask.fm sitesi, görece yeni bir alan
olmasına rağmen gençler tarafından gündelik yaşamlarında sık ve yaygınlaşan şekilde
kullanılmaktadır. Gençlerin bu siteyi diğer sitelerle ortak ve paralel şekilde kullanmaları,
dijital yerli olmalarıyla beraber düşünülebilecek bir medya yakınsamasına işaret etmektedir.
Tahmin edilebileceği gibi gençliğin gündeminde olan popüler kültürün imgeleri ve onlara
hayranlık bu profillerde net bir şekilde karşımıza çıkar. Bunun yanı sıra, kapsayıcı ve evrensel
tek bir gençlik tanımı yapmanın yanlış olacağı ve dijital yerliler kavramının da bu bağlamda
ne kadar kapsayıcı olabileceği tartışmaya açık olmalıdır. Daha geniş bir gençlik tartışmasında
sınıf ve kültür farklılıkları üzerinden gidilmelidir.
Araştırma kapsamındaki gençlerin narsisizm kültürüne yakınlıkları kendi özel hayatlarından
bahsederken sergiledikleri kendilerini olumlayıcı tutumda görünür olmaktadır. Ciddiye
aldıkları bir özel hayatı yine aynı ciddiyetle anonim kişilere de açıklamak kendilerine soru
sorulması ile mümkün olduğu için, sorunun sorulması bile onlar için bir popülerlik ölçütü
olmakta

gibidir.

Bu

elbette,

çalışmanın

kapsamını

aşan

ve

ergen

olmak

ile

ilişkilendirilebilecek sosyo-psikolojik yönü de bulunan bir meseledir.
Özel hayatı ile ilgili sorulan soruları cevaplarken ciddiyete bürünmesi, kendi hayatına
dışardan gelen bakışı içselleştirerek bir benlik sunumuna girmekte olduklarının göstergesidir.
Bu şekilde vitrinde görünür olmanın kendine yönelik bir popülerlik algısı doğurduğu,
dolayısıyla narsisistik bir benlik sunumuna kaynaklık ettiği söylenebilir. Bu aynı zamanda,
günümüzde sınırların belirsizleştiği bir kamusal-özel ayrımında gençlerin kendi özel
hayatlarından bahsetmelerini normal bir sosyalleşme olarak algıladığının kanıt olabilir.
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Tekrar hatırlatılması gereken bir nokta, araştırmanın bağlama sabitlenmesi gerektiği ve
genellenemeyeceğidir. Bu araştırma genel bir kapsamda dijital yerliler ve gençlik kavramları
ekseninde analize yöneldiği için sosyolojik bir bakış açısından yararlanmıştır. Konu edilen
grubun gençler olması nedeniyle meseleyi sosyo-psikolojik, pedagojik açılardan ele almak da
mümkün ve gereklidir.
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ÖZET
İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler “sosyal medya” gibi yeni iletişim ortamları sağlarken, aynı zamanda
akademik çalışmalarda da yeni araştırma alanları oluşturmaktadır. Sosyal medya kullanımının Türkiye’de
giderek yaygınlaşması bu konunun artan bir ilgiyle incelemesini de kaçınılmaz kılmaktadır. Genel olarak sosyal
medyayı, tek taraflı iletişimin yerini karşılıklı etkileşime bıraktığı, internet bağlantısı olan ya da olmayan tüm
kurum, kişi ya da grupların, zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın, her türlü haber, bilgi ya da farklı içerikleri
paylaşmasına olanak tanıyan, her anlamda çoklu bir iletişim ortamı olarak tanımlamak mümkündür.
İnternetin gelişimiyle birlikte hayatımıza giren sosyal medya toplumsal yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi
eğitim, öğretim ve akademik faaliyet alanlarında da yeni uygulamaları beraberinde getirmiştir. Öğretim üye ve
elemanlarının sosyal medya kullanımını ve eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerde sosyal medya araçlarından
yararlanımlarını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmanın ilk bölümünde; sosyal medya kavramının içeriği,
kapsamı ve özellikleri ele alınmıştır. İkinci bölümünde; sosyal medyanın eğitim, öğretim ve akademik
faaliyetlerdeki rolü ve önemi incelenmiştir. Her iki bölümle ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan faydalanılarak
bir literatür taraması yapılmıştır. Üçüncü bölümde ise; araştırmanın amacına yönelik veri toplama aracı olarak;
Türkiye’deki devlet üniversitelerinin iletişim fakültelerine mensup öğretim üye ve elemanlarına yönelik online
bir anket çalışması gerçekleştirmiştir.
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Gerçekleştirilen bu araştırmanın sonucuna göre; günümüzde öğretim üye ve elemanlarının büyük bir
çoğunluğunun sosyal medya kullanıcısı olduğu ayrıca hem eğitim öğretim faaliyetlerini hem de kendi akademik
çalışmalarını yürütürken geleneksel araçların yanı sıra sosyal medya araçlarından da etkin bir şekilde
yararlandıkları görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İletişim teknolojileri, İnternet, Sosyal Medya, Eğitim-Öğretim, Akademik çalışmalar

1.GİRİŞ
Sosyal medyanın öğretim üye ve elemanları tarafından kullanılması hem eğitim, öğretim
çalışmaları hem de akademik faaliyetler açısından incelenmesi gereken bir konudur. Eğitim,
öğretim açısından ele alındığında sosyal medya, son dönemlerde öne çıkan güçlü bir araç
olarak görülmektedir. Öte taraftan, akademisyenlik sürekli bir çalışma ve gelişmeyi
gerektirmektedir. Bu bağlamda sosyal medya, öğretim üye ve elemanlarının kaynaklara erişim
ve üretimini kolaylaştırarak bu gelişimi hızlandırmıştır. Bununla birlikte özellikle kaynakların
güvenirliği gibi konularda bir takım soru ve sorunlarla ilgili tartışmalara yol açsa da sosyal
medya, öğretim üye ve elemanlarının kullanımıyla ilgili olarak her iki açıdan da genelde
pozitif bir algı oluşmaktadır.

1.1. İnternet ve Sosyal Medyanın Gelişimi
Internet'in ortaya çıkışı, 1969 yılında Amerikan Savunma Bakanlığı’nın araştırma ve
geliştirme kolu olan DARPA (Defence Advanced Research Project Agency) tarafından
bilgisayar bilimlerini ve çeşitli askeri araştırma projelerini desteklemek için ARPANET
adında bir ağ oluşturmasıyla başlamış ve ilerleyen yıllarda ABD'deki üniversite ve araştırma
kuruluşlarının

değişik

tipteki

bilgisayarlarını

da

içerecek

şekilde

büyümüştür

(http://imef.org.tr/icerik_detay.asp?kategoriNo=49&kategoriBasligi=Dunyada-InternetinGelisimi#.UUaLBxeeObs). 1991 yılına gelindiğinde ise www (World Wide Web)
protokolünün geliştirilmesiyle birlikte halk arasındaki kullanımı da büyük bir ivme kazanmış
olan internet, günümüzde hayatın her alanında etkin bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Tarihsel süreçteki büyümesi dikkate alındığında internet, en hızlı büyen iletişim aracı olarak
nitelendirilmektedir (Uraltaş&Bahadırlı,2012:35). Morgan Stanley’in 2004’te yaptığı bir
araştırmaya göre; diğer iletişim araçları ile karşılaşırıldığında radyonun 50 milyon kullanıcıya
ulaşma süresinin 38 yıl, televizyonun 13 yıl, internetin ise 5 yıl olduğu saptanmıştır (Turgut,
2010’dan aktaran Vural&Bat, 2010). Bugün internet, farklı coğrafyalara dağılmış milyonlarca
bilgisayar ve bu bilgisayarları kullanan insanlar arasında, şimdiye değin karşılaşılanlardan
oldukça farklı bir iletişim olanağı meydana getirmektedir. Bu iletişim olanağını oluşturan alt
yapıya ilişkin teknolojilere çok büyük bir hızla gelişmektedir (Atabek,2001;19).
İnternet teknolojilerinin bu hızlı gelişimi ile birlikte ortaya çıkan WEB 2. 0 teknolojileri
sosyal medya platformlarının ortaya çıkmasına kaynaklık etmiştir ve günümüzde sosyal
medya araçları, en yaygın olarak kullanılan internet araçları haline gelmiştir (Taşçı,2010:73).
Web 2.0, O'Reilly Medya tarafından 2004'de kullanılmaya başlayan bir sözcüktür. İkinci nesil
internet hizmetlerini yani internet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak yarattığı bir sistemi
tanımlamaktadır. Bir uygulamanın ya da web sitesinin bu tanıma uygun olması için;
yayıncıdan bağımsız kullanıcılarının olması, kullanıcı kaynaklı içeriğinin olması, kullanıcılar
arasında etkileşimin olması ve ayrıca zaman ve mekan sınırlamasının olmaması
(Erkul,2009:2) başka bir anlatımla zaman ve makandan bağımsız “sanal” bir ortam üzerinden
gerçekleşiyor olması gerekmektedir (Gülnar&Balcı,2011:69). Başka hiçbir iletişim aracının
aynı anda sağlayamadığı tüm bu özelliklerinden dolayı sosyal medya araçları günümüzün
olmazsa olmazı haline dönüşmüştür. Farklı kaynaklarda farklı şekilde sınıflandırılan sosyal
medya araçlarının hem fonksiyonları hem çeşitliliklerinin giderek arttığı gözlemlenmektedir.
Günümüzde en fazla kullanılan sosyal medya araçlarına ilişkin Scott (2010:37)’ın
sınıflandırması aşağıda görüldüğü şekildedir:
 Facebook, Twitter, Linkedln ve MySpace gibi insanların arkadaş toplulukları
oluşturdukları ve bilgi paylaştıları sosyal ağ siteleri
 Bir konu hakkında yazılan ve takipçileri yorumlarla aktif bir toplum olmaya teşvik
eden kişisel web siteleri yani bloglar
 Fotoğraf ve videoların paylaşılması ve yorumlanması sürecini büyük ölçüde
basitleştiren Youtube, Flickr ve Vimeo gibi video ve fotoğraf paylaşım siteleri
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 İnsanların tanıştıkları ve ilgi duydukları konular üzerinde tartıştıkları sohbet odaları ve
mesaj panoları
 Kayıtlı üyelerin e-posta üzerinden toplu mesaj alişverişinde bulundukları sohbet
odalarına benzeyen Listserver’lar
 Herkesin ekleme ve güncelleme yapabileceği Wiki’ler
 Kullanıcıların içerik önermesine ve ilginç buldukları içeriği oylamalarına izin veren
Digg and Delicious gibi sosyal imleme siteleri olarak özetlenebilir.
Sosyal medyanın getirdiği değişim ve yenilikler büyük etkilere yol açmıştır. Bu devam
eden bir süreçtir ve buna bağlı olarak yaşamın her alanında olduğu gibi sosyal medya
araçlarının hem eğitim-öğretim aracı olarak hem de akademik çalışmalarda yükselen bir role
sahip olduğu görülmektedir.

1.2. Öğretim Üye ve Elemanlarının Sosyal Medya Kullanımı
Öğretim üye ve elemanlarının sosyal medya kullanımı; eğitim, öğretim uygulamaları ve
akademik çalışmalar olmak üzere iki açıdan ele alınması gereken bir konudur. Genellikle
arkadaşlık, akrabalık, ilgiler ya da aktiviteler üzerine kurulu olan sosyal medyanın tek işlevi
bu olarak görülmemelidir. Sosyal medya araçları kullanıcılara bilgi paylaşma, ilişki kurma ve
geliştirme gibi birçok olanaklar da tanımaktadır (McLoughlin&Lee,2007). Tüm bu olanaklar
eğitimcilerin;

eğitim-öğretim

süreçlerini

aktif,

yaratıcı,

işbirlikli

öğrenme

ile

desteklemelerine, öğrenci-öğrenci, öğrenci-içerik ve öğretmen-öğrenci etkileşimi arttırmada,
öğrencilerin araştırma, sorgulama ve problem çözme becerilerini kullanmaları ve
geliştirmeleri konusunda destek olmaktadır (Özmen vd.,2011:46). Başka bir anlatımla sosyal
medya teknolojileri öğrencilerin ilgisini derse çekmeye ve onları motive etmeye çalışan
eğitimciler için geleneksel öğrenme ortamlarına uygulanabilir tamamlayıcılar haline gelmiştir
(Guy,2012:2). Greenhow ve Robelia (Aktaran Buzzetto-More,2012:11) sosyal medya
araçlarının eğitimde kullanılmasının dört temel yararı olduğunu saptamışlardır. Buna göre
sosyal medya:Öğrencilere sosyal, duygusal ve bilişsel destek sağlar.
146

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Yeni Medya ve Gündelik Yaşam - I

1. Öğrencileri kendilerini ifade etmeye teşvik eder.
2. İşbirlikçi yapısı yoluyla sosyal öğrenme işlevi üstlenir.
3. Öğrencilerin iletişim ve teknoloji becerilerini ve farklı bakış anlayışlarını
geliştirir.
Görüldüğü üzere teknoloji öğrencilerin sadece iletişim becerilerini geliştirmekle kalmayıp çok
farklı konulardaki gelişimlerini de desteklemektedir. Günümüzde teknolojinin eğitim ve
öğretim ortamına sunduğu en önemli iki değer bilgisayar ve internettir. Bu her iki yapı birlikte
düşünüldüğünde okul ve sınıf gibi fiziksel mekan odaklı eğitime alternatif olabilecek pek çok
yaklaşımı anlamlı kılmaktadır (Taşpınar&Tuncel,2008:133). İnternetle birlikte hayatımıza
giren sosyal medya araçlarının eğitim-öğretim alanında son dönemlerde en etkin
kullanımlarından birisi ise, uzaktan ya da interaktif eğitimdir. Bu yolla, internet bağlantısı
olan birinin kendi odasının dışına bile çıkmasına gerek kalmadan istediği veya ilgi duyduğu
bir alanda dünyanın herhangi bir yerinden üniversite eğitimi alabilmesi mümkün olmaktadır.
Ülkemizde de bunun uygulamaları mevcuttur.
Eğitim, öğretim uygulamalarının dışında öğretim üye ve elemanlarının gerek genel amaçlar
gerekse akademik çalışmaları için sosyal medya araçlarından yararlandıkları görülmektedir.
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Fethi Şahin’ne göre: “Akademik
faaliyet, mevcut bilgi birikimini derlemek, derlenen bu bilgi birikimini en doğru ve anlaşılır
şekilde gelecek kuşaklara aktarmak ve bu bilgi birikimine katkıda bulunmaktır”. Artık
hayatımızın her alanında yer alan Web 2.0 teknolojileri; bilgiye erişim ve paylaşım açısından
eşsiz ve çok güçlü özellikler sunmaktadır (Grosseck,2009:482). Chen ve Bryer (Aktaran
Guy,2012:7), Amerika Birleşik Devletleri genelinde 28 üniversiteden 57 öğretim üyesiyle
sosyal medya konusunda algı ve deneyimlerine ilişkin yaptıkları görüşmeler sonucunda, bu
öğretim üyelerinin tamamımın kişisel, akademik, araştırma ya da mesleki amaçlar için sosyal
medyayı kullandıklarını ortaya koymuşlardır. Bunun yanısıra kişisel iletişim için çoğunlukla
Facebook, profesyonel bağlantılar için ise, Linkedin kullanımının yaygın olduğunu
belirlemişlerdir.
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2. İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYE VE ELEMANLARININ SOSYAL
MEDYA KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
2.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Öğretim üye ve elemanlarının sosyal medya kullanımına ve eğitim, öğretim ve akademik
faaliyetlerinde sosyal medya araçlarından yararlanmalarına yönelik bu araştırma nicel bir
çalışma olarak hazırlanmıştır. Amaca yönelik veri toplama aracı olarak online bir anket
çalışması yapılmıştır. 25 Şubat- 8 Mart 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışma,
Türkiye’deki devlet üniversiteleri bünyesinde yer alan iletişim fakülteriyle sınırlandırılmıştır.
Ülkemizde 81 ilde toplamda 170 üniversite vardır. Bunlardan 103’ü devlet üniversitesidir.
Devlet

üniversitelerinin

37’sinde

iletişim

fakültesi

mevcuttur

(http://www.yok.gov.tr/web/guest/devlet-universiteleri1). Bu iletişim fakültelerinin web
sayfaları tek tek ziyaret edilerek, akademik personelin e-postalarına ulaşılmaya çalışılmıştır.
Yeni kurulan ve henüz faaliyete geçmemiş olan iletişim fakültelerinde akademik personelinin
henüz oluşturulmadığı veya web sayfasında isimlerinin yer almadığı görülmektedir. Bazı
fakültelerin ise, akademik personel e-posta adresleri erişime kapalı tutulmuştur. Sonuçta 772
e-posta adresi belirlenmiş ve online olarak hazırlanan araştırma formunun linki bir üst yazıyla
kendilerine gönderilmiştir. Bu maillerden 42’si çeşitli sorunlardan dolayı alıcıya ulaşmadan
geri dönmüştür.

Bunun dışında bazı akademik personelin çoğunlukla fakültelerin web

sitelerinde yer alan “edu.tr” uzantılı posta adresleri yerine farklı bir posta adresi kullandıkları
bilinmektedir. Ayrıca gönderilen postaların bir kısmının “spam”a düştüğü tahmin
edilmektedir. Dolayısıyla 730 mailin kaçının alıcıya ulaştığını tam olarak saptamak mümkün
değildir.
Araştırmanın sonucunda 152 geri dönüş alınmıştır. Araştırmaya katılan 152 akademisyenden
14’ü anket formunun üçüncü şıkkında yer alan “Sosyal medya kullanıcısı mısınız?” sorusuna
“Hayır” yanıtını vermiştir. Bu soru araştırmamızın ilk filtre sorusudur. Bu çalışmanın iki
temel amacı vardır. Bunlardan ilki öğretim üye ve elemanlarının genel olarak sosyal medya
kullanımlarını ortaya koyabilmektir. Dolayısıyla bu filtre sorusuna evet yanıtını veren 138
akademisyenden sayısal değerlendirmeye alınmıştır. Bu araştırmanın beşinci şıkkında yer alan
ikinci filtre sorusu sosyal medya kullanıcısı olan öğretim üye ve elemanlarının eğitim, öğretim
ve

akademik

faaliyetlerinde

sosyal

medya

araçlarını

kullanımlarını

ölçümlemeyi

amaçlamaktadır. Bu da araştırmamızın ikinci amacıdır. Dolayısıyla ilk filtre sorusuna “evet”
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yanıtını veren 138 akademisyen ikinci filtre sorusuna “hayır” yanıtını veren 22 akademisyen
değerlendirmeye alınmayarak sadece geri kalan 116 akademisyen sayısal olarak
değerlendirilmiştir. Araştırma sonucu elde edilen veriler sayı ve oran olarak analiz edilmiştir.

2.2. Araştırmanın Bulguları ve Değerlendirme
Araştırmaya katılanların gerek eğitimsel gerekse ortamsal açıdan benzer imkan ve şartlara
sahip olmasından dolayı cinsiyete yönelik bir soru sorulmamıştır. Araştırmaya katılan öğretim
üye ve elemanlarından anket yoluyla toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen diğer
bulgu ve değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır.
2.2.1. Akademik Unvan Dağılımı

Grafik 1. Akademik Unvan Dağılımı

Araştırmaya katılanların 18’i (% 11.8) profesör, 28’i (%18.4) doçent, 29’u (% 19.0) yard.doç.,
15’i (% 9.8) öğretim görevlisi, 51’i (% 33.5) araştırma görevlisi, 4’ü (% 2.6) uzman ve 5’i (%
3.2) okutman olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan sadece 2 (%1.3) akademisyen “diğer”
şıkkını işaretlemiş fakat açıklama belirtmemiştir.
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2.2.2. Yaş Dağılımı

Grafik 2. Yaş Dağılımı

Araştırmaya katılanların 5’i (% 3.2) 56 yaş ve üzeri görülmektedir. 14’ü (% 9.2) 51-55 yaş,
7’si (% 4.6) 46-50 yaş, 23’ü (% 15.1) 41-45 yaş, 30’u (% 19.7) 36-40 yaş, 46’sı (% 30.2) 3135 yaş ve 26’sı (%17.1) 25-30 yaş aralığındadır. Araştırmaya katılanlardan sadece biri (%
0.6) 24 yaş ve altı seçeneğini işaretlemiştir.
2.2.3. Sosyal Medya Kullanımı

Grafik 3. Sosyal Medya Kullanımı

Araştırmaya katılanların 138’i (% 90.7) sosyal medya kullanıcısı olduklarını belirtirken, 14’ü
(% 9.2) sosyal medyayı kullanmakdıklarını belirtmişlerdir.
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2.2.4. Sosyal Medya Araçlarını Kullanım Sıklığı

Tablo 4. Sosyal Medya Araçlarını Kullanım Sıklığı

Araştırmaya katılanlardan 102’si (% 73.9) hergün, 26’sı (% 18.8) iki üç günde bir kez, 6’sı
(% 4.3) haftada bir kez, 2’si (% 1.4) iki üç haftada bir kez, 1’i (% 0.7) ayda bir kez ve diğer
1’i (% 0.7) iki üç ayda bir kez sosyal medya araçlarını kullandıklarını belirtmiştir.

2.2.5. Sosyal Medya Araçlarını Kullanım Süresi

Grafik 5. Sosyal Medya Araçlarını Kullanım Süresi

Araştırmaya katılanların 69’u (%50) sosyal medya araçlarını 1 saat ve altında, 56’sı (% 40.5)
2-3 saat aralığında, 7’si (% 5.07) 4-5 saat aralığında, 4’ü (% 2.8) 6-7 saat aralığında ve 2’si
(% 1.4) 8 saat ve üzerinde kullandıklarını belirtmiştir.
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2.2.6. Sosyal Medyayı Kullanım Amaçları

Grafik 6. Sosyal Medyayı Kullanım Amaçları

Araştırmaya katılanların 113’ü (% 81.8) sosyal medyayı haberleşme amacıyla, 100’ü (% 72.4)
bilgi edinme edinme amacıyla, 83’ü (% 60.1) bilgilendirme amacıyla, 64’ü (% 46.3) video,
resim, metin vs. dosyası paylaşmak amacıla 42’si (% 30.4) eğlenme amacıyla, 41’i (% 29.7)
vakit geçirme amacıyla, 11’i (% 7.9) oyun oynama amacıyla, 27’si (% 19.5) sohbet etme
amacıyla, 45’i (% 32.6) dinlenme (kafa dağıtma) amacıyla sosyal medya araçlarını
kullandıklarını belirtmişlerdir. “Diğer” seçeneğini işaretleyen 2 (%1.4) katılımcı ise sosyal
medyayı kullanım amacı olarak; “iletişim kurmak” ve “doktora tezi için araştırma yapmak”
açıklamasında bulunmuşlardır.
2.2.7. Eğitim, Öğretim ve Akademik Faaliyetlerde Sosyal Medya Araçlarıdan
Yararlanma

Grafik. 7. Eğitim, Öğretim ve Akademik Faaliyetlerde Sosyal Medya Araçlarından Yararlanma
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Araştırmaya katılanların 116’sı (%84.0) eğitim, öğretim ve akademik faaliyetlerde sosyal
medya araçlarından yararlandıklarını belirtirken 22’si (% 15.9) “hayır” seçeneğini
işaretlemiştir.
2.2.8. Eğitim, Öğretim ve Akademik Faaliyetlerde En Fazla Yararlanılan Sosyal Medya
Araçları

Grafik 8. Eğitim, Öğretim ve Akademik Faaliyetlerde En Fazla Yararlanılan Sosyal Medya Araçları

Eğitim, öğretim ve akademik faaliyetlerde en fazla yararlanılan sosyal medya araçları
sorusuna araştırmaya katılanların 89’u (% 76.7) Facebook, 43’ü (% 37.0) Twitter, 48’i (%
41.3) YouTube, 17’si (% 14.6) Linkedln, 17’si (% 14.6) Vimeo, 7’si (% 6.0) Mesaj Panoları,
42’si (% 36.2) Bloglar, 30’u (% 25.8) da Wiki’ler olarak yanıtlamışlardır. Myspace ve
Listserver seçeneklerini hiçbir akademisyen işaretlemezken araştırmaya katılanlardan 9’u (%
7.7)

“diğer”

seçeneğini

işaretlemiştir.

“www.ted.com”,

“www.akademia.edu”

,

“ww.diigo.com”, “google”, “kendi web sitem ve üniversitenin ERUDM portalı”,
“Researchgate”, “Slideshare”, “online dergiler, veri tabanları, online kataloglar, üniversite
kütüphaneleri” diğer seçeneğindeki açıklamalar arasında yer almaktadır.
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2.2.9. Eğitim, Öğretim ve Akademik Faaliyetlerde Sosyal Medyadan Yararlanma
Amaçları

Grafik 9. Eğitim, Öğretim ve Akademik Faaliyetlerde Sosyal Medyadan Yararlanma Amaçları

Eğitim, öğretim ve akademik faaliyetlerde sosyal medya araçlarından yararlanma amacı
olarak araştırmaya katılanların 64’ü (% 55.1) araştırma yapmak, 53’ü (% 45.6) kaynaklara
ulaşmak, 72’si (% 62.0) alandaki gelişmeleri takip etmek, 84’ü (% 72.4) kongre, sempozyum,
seminre vb. faaliyetlerden haberdar olmak, 54’ü (% 46.5) yapılan çalışmaları paylaşmak, 25’i
(% 21.5) derse hazırlık, 54’ü (% 46.5) öğrencileri sınavla ilgili bilgilendirmek, 40’ı (% 34.4)
ders sunum ve notlarını paylaşmak, 11’i (% 9.4) sınav sonuçlarını açıklamak ve 10’u (% 8.6)
uzaktan eğitim seçeneğini işaretlemiştir.
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Tablo 1. Sosyal Medya İle İlgili İfadelere Katılım Derecesi

Araştırmaya katılan ve eğitim, öğretim ve akademik faaliyetlerinde sosyal medya araçlarından
yararlandıklarını belirten 116 akademisyenin sosyal medya ile ilgili ifadelere katılım
dereceleri Tablo 1’de incelenmiştir. Buna göre;
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“Sosyal medya, öğretim üye ve elemanıyla öğrenciler arasındaki etkileşimi artırmıştır.”
ifadesini araştırmaya katılanların 3’ü (%2.5) kesinlikle katılmıyorum, 5’i (%4.3)
katılmıyorum, 6’ı (%5.1) kararsızım, 71’i (%61.2) katılıyorum ve 31’i (%26.7) kesinlikle
katılıyorum olarak yanıtlamıştır.
“Sosyal medya, akademik çalışmaları kolaylaştırmıştır.” ifadesini araştırmaya katılanların 2’si
(%1.7) kesinlikle katılmıyorum, 20’si (%17.2) katılmıyorum, 30’u (%25.8) kararsızım, 43’ü
(%37.0) katılıyorum ve 21’i (%18.1) kesinlikle katılıyorum olarak yanıtlamıştır.
“Sosyal medya, eğitim ve öğretim faaliyetlerini sınıf dışına taşımıştır.” ifadesini araştırmaya
katılanların 3’ü (%2.5) kesinlikle katılmıyorum, 21’i (%18.1) katılmıyorum, 19’u (%16.3)
kararsızım, 57’si (%49.1) katılıyorum ve 16’sı (%13.7) kesinlikle katılıyorum olarak
yanıtlamıştır.
“Sosyal medya, eğitim, öğretim ve akademik çalışmalar için güçlü bir araçtır.” ifadesini
araştırmaya katılanların 2’si (%1.7) kesinlikle katılmıyorum, 18’i (%15.5) katılmıyorum,
26’sı (%22.4) kararsızım, 49’u (%42.2) katılıyorum ve 21’i (%18.1) kesinlikle katılıyorum
olarak yanıtlamıştır.
“Sosyal medya, ulusal ve uluslar arası akademik ilişkileri geliştirmiştir.” ifadesini araştırmaya
katılanların 0’ı (%0) kesinlikle katılmıyorum, 8’i (%6.8) katılmıyorum, 9’u (%7.7)
kararsızım, 73’ü (%62.9) katılıyorum ve 26’sı (%22.4) kesinlikle katılıyorum olarak
yanıtlamıştır.
“Sosyal medya, akademik çalışmalar için yeni araştırma alanları oluşturmuştur.” ifadesini
araştırmaya katılanların 0’ı (%0) kesinlikle katılmıyorum, 3’ü (%2.5) katılmıyorum, 5’i
(%4.3) kararsızım, 53’ü (%45.6) katılıyorum ve 55’i (%47.4) kesinlikle katılıyorum olarak
yanıtlamıştır.
“Sosyal medya, öğrencileri derslere olan ilgisini artırmıştır.” ifadesini araştırmaya katılanların
10’u (%8.6) kesinlikle katılmıyorum, 33’ü (%28.4) katılmıyorum, 48’i (%41.3) kararsızım,
22’si (%18.9) katılıyorum ve 3’ü (%2.5) kesinlikle katılıyorum olarak yanıtlamıştır.
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“Sosyal medya, öğrencilerin derslere katılımını artımıştır.” ifadesini araştırmaya katılanların
11’i (%9.4) kesinlikle katılmıyorum, 37’si (%31.8) katılmıyorum, 46’sı (%39.6) kararsızım,
20’si (%17.2) katılıyorum ve 2’si (%1.7) kesinlikle katılıyorum olarak yanıtlamıştır.
“Sosyal medya, öğretim üye ve elemanlarının akademik etkinliklere katılımını artırmıştır.”
ifadesini araştırmaya katılanların 2’si (%1.7) kesinlikle katılmıyorum, 19’u (%16.3)
katılmıyorum, 44’ü (%37.9) kararsızım, 40’ı (%34.4) katılıyorum ve 11’i (%9.4) kesinlikle
katılıyorum olarak yanıtlamıştır.
“Sosyal medya, akademik etkinliklerin çeşitliliğini artırmıştır.” ifadesini araştırmaya
katılanların 2’si (%1.7) kesinlikle katılmıyorum, 12’si (%10.3) katılmıyorum, 18’i (%15.5)
kararsızım, 68’i (%58.6) katılıyorum ve 16’sı (%13.7) kesinlikle katılıyorum olarak
yanıtlamıştır.

2.

SONUÇ

Öğretim üye ve elemanlarının sosyal medya kullanımı ve eğitim, öğretim ve de akademik
faaliyetlerinde sosyal medya araçlarından yararlanmalarına ilişkin gerçekleştirilen bu
araştırmaya en fazla katılım sırasıyla Araştırma Görevlileri, Yardımcı Doçent ve Doçentler
tarafından sağlanmıştır. Katılımda bulunan öğretim üye ve elemanlarının %90.7’sinin sosyal
medya kullanıcısı olduğu ve bu katılımcıların %70’inin de sosyal medyayı hergün kullandığı
ortaya konulmuştur. Sosyal medya araçlarını kullanım süresi olarak ise araştırmaya
katılanların %50’si 1 saat ve altı, % 40 ise 2-3 saat arası bir zaman dilimi belirtmiştir. Sosyal
medyanın en fazla haberleşme amacıyla kullanıldığı (%81.8), bu amacı sırasıyla bilgi edinme
(%72.4) ve daha sonra bilgilendirme (%60.1) amaçlarının takip ettiği görülmektedir. Ayrıca
sosyal medya kullanıcısı öğretim üye ve elemanlarının %84’ü eğitim, öğretim ve akademik
faaliyetleri için sosyal medya araçlarından yararlandıklarını belirtmektedir. Bu amaç için en
fazla yararlanılan sosyal medya araçları ise sırasıyla Facebook (% 76.7), YouTube (% 41.3)
ve Twitter (% 37.0)’dır. Genel amaçların dışında eğitim, öğretim ve akademik faaliyetler için
sosyal medya araçlarının kullanım amaçlarına bakıldığında; Kongre, sempozyum, seminer vb.
faaliyetlerden haberdar olmak % 72.4 gibi bir oranla ilk sırayı almaktadır. Sosyal medya
araçlarından alandaki gelişmeleri takip etmek (% 62.0) ve araştırma yapmak (% 55.1) için
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yararlanmak ikinci ve üçüncü amaçlar olarak görülmektedir. Araştırmanın son sorusunda
sosyal medya araçlarının eğitim, öğretim ve akademik faaliyetler için kullanımlarıyla ilgili
olarak on farklı ifade belirlenmiştir ve “Sosyal medya, akademik çalışmalar için yeni
araştırma alanları oluşturmuştur.” ifadesine %93 oranla katılım görülmüştür. Ayrıca “Sosyal
medya, öğretim üye ve elemanıyla öğrenciler arasındaki etkileşimi artırmıştır.” ifadesine
araştırmaya katılan öğretim üye ve elemanlarının %87.9’unun ve “Sosyal medya, ulusal ve
uluslar arası akademik ilişkileri geliştirmiştir.” ifadesine ise % 85.3’ünün katıldığı sonucu
ortaya konulmuştur. Sosyal medyanın öğrencilerin derslere olan ilgisi ve katılımını artırdığı
yönündeki ifadelere ise, öğretim üye ve elemanlarının büyük bir çoğunluğunun katılmadığı
tespit edilmiştir. Tüm verilerin analizi sonucunda bu araştırmada Türkiye’deki iletişim
fakültelerine mensup öğretim üye ve elemanlarının büyük bir çoğunluğunun sosyal medya
kullanıcı olduğu ve yine sosyal medya kullanıcısı öğretim üye ve elemanlarının da büyük bir
oranda bu araçlardan eğitim, öğretim ve akademik faaliyetlerinde yararlandıkları
görülmektedir.
Öneri: Öğretim üye ve elemanlarının sosyal medya kullanımlarıyla ilgili becerileri kendi
kişisel çabalarıyla geliştirdikleri dolayısıyla sosyal medya araçlarını eğitim, öğretim ve
akademik amaçlar için kullanımlarının her öğretim üyesinin kendi bilgi ve tecrübesiyle sınırlı
kaldığı bilinmektedir. Bu araştırmanın sonucunda da elde edildiği gibi eğitim, öğretim ve
akademik faaliyetlerde kullanımı oldukça yüksek olan sosyal medya araçlarından daha etkin
bir şekilde yararlanabilmek için öğretim üye ve elemanlarına yönelik eğitimler verilerek bu
konudaki becerilerin artırılması amaçlanmalıdır.
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ÖZET
Araştırmada, öğretmen adaylarının sosyal ağları benimseme düzeyleri ile yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin
incelenmesi için “Sosyal Ağları Benimseme Ölçeği” ile “UCLA Yalnızlık Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” ile
veri toplanmıştır. Benimseme düzeyleri 5 faktör ile incelenmiştir: Yarar, Kullanım kolaylığı, Sosyal etki,
Kolaylaştırıcı faktörler, Topluluk kimliği. Araştırmada, sosyal beceri kullanımını gerektiren öğretmenlik
mesleğine hazırlanan öğretmen adaylarının sosyal ağ sitelerini ne düzeyde benimsediği, ne kadar vakit ayırdığı
ve sosyal ağ kullanımlarına yönelik kişisel özellikleri ile sosyal ağları benimseme düzeylerinin, yalnızlık
düzeyleri ile ilişkisi incelenmiştir. Öğretmen adaylarının sosyal ağları benimseme seviyeleri ile yalnızlık
seviyelerinin incelenmesi ile elde edilen sonuçlardan, sosyal ağ kullanımlarının ileride mesleki hayatlarında
sağlayacakları yüz yüze iletişimde yol açabileceği potansiyel bir problemin önceden tespiti ve önlenmesi
konusunda yararlanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal ağlar, sosyal paylaşım, öğretmen adayları, yalnızlık
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GİRİŞ
Bilgi ve iletişim teknolojileri, birey ve toplumların iletişim ve yaşam tarzlarını değiştirmekte
ve eğitim gibi her alanda kullanılmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu araştırmalarına göre,
işletmelerde bilgisayar kullanım ve internet erişimine sahiplik 2007 Ocak’ta %88,7 ve %85,4
iken, 2008 Ocak’ta %90,6 ve %89,2’ye yükselmiştir. 2010’da ise, internet erişimine sahiplik
%90,9’a yükselmiştir. Mobil iletişim yaygınlaşmış, hanelerde cep telefonu sahipliği 2011’de
%90,5’e ulaşmış ve kentsel ve kırsal alanda birbirine yakın değerde çıkmıştır (%92,8 ve
%85), (TÜİK, 2011).
Web 2.0’la birlikte sosyal ağlar başlar (Karal ve Kokoç, 2010). Teknoloji okuryazarlığı,
eğitimcilere pedagojik avantaj sağlayabilir (Georgina ve Hosford, 2009). Öğretmenleri
teknolojide destekleyici kurumsal politikalar ve mentorluk gerekir (Starkey, 2010). Eğitimde
istenen çıktıların bireysel farklılıklar ve teknolojik öznellikler açısından alınamayabilir (Kim
ve diğerleri, 2013). Teknolojilerin pedagojik kullanımında uygulama ve uygulayıcılarla ilgili
gelişime açık noktalar da vardır (Martinovic ve Zhang, 2012).
Türkiye’de Facebook 24.143.980 aktif kullanıcı ile dünyada 4. sıradadır (Socialbakers, 2012).
Türkiye’deki Facebook kullanıcılarının %37’sini 18-24 yaş aralığındakiler oluşturmaktadır
(Socialbakers, 2012). Facebook, üniversite öğrencilerince sık kullanılır (Kabilan, Ahmad ve
Abidin, 2010; Lampe, Ellison ve Steinfield, 2006). Twitter kullanımı da yaygınlaşmaktadır
(Fitton, Gruen ve Poston, 2010).
Sosyal ağların eğitimde kullanımı tartışılmaktaysa da yükseköğretimde işbirliği ve dayanışma
için kullanılabilirler (Ajjan ve Hartshorne, 2008). Sosyal ağların eğitim-öğretimde
kullanılması öğrenciler ve öğretmenleri daha etkili iletişime zorlar, öğretmenler öğrencilerini
daha iyi tanır (Grant, 2008, akt. Mazman, 2009). Sosyal ağ sitelerinin eğitimde kullanımı için
modeller önerilmiştir (Stanciu, Mihai ve Aleca, 2012). Twitter gibi sosyal ağlar, okullarda
çalışanlar ve öğrencilerin iletişiminin ve kararlara katılımının sağlanmasında, ortak kurum
politikası

belirlenmesinde

kullanılabilir

(Schmucki

ve

Meel,

2010).

Öğretmenler

meslektaşlarıyla, mesleki öğrenme toplulukları kurarak, kaynak ve tecrübe paylaşımı yapabilir
(Ploderer, Howerd ve Thomas, 2010; Özmen, Aküzüm ve diğerleri, 2011).
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Sosyal ağ siteleri kullanımlarını sınırlayamayanlar problemler yaşamaktadır. Üniversite
öğrencileri günde 50-150 arasında mesaj alıp göndermektedir (Arslan ve Tutgun Ünal, 2013).
Bunların sosyal ağ sitelerinden gönderildiği de düşünülebilir. Bu gençler cep telefonlarına
günde 5 saat ve üzeri zaman ayırmaktadır. Sonuçta, akademik, aile ve sosyal çevrelerinde,
maddi, davranışsal ve psikolojik problemler yaşamaktadır. Gençlerin, özellikle cep
telefonlarından sosyal ağ sitelerine bağlandıkları düşünülürse, bağımlılık buralarda söz
konusudur.
Eğitim amaçlı kullanılabileceği halde, sosyal ağların halen eğitim aracı olarak düşünülmediği
vurgulanmaktadır (Stanciu, Mihai ve Aleca, 2012). Bunun sebebini bulabilmek için öğretmen
adaylarının sosyal ağ kullanım alışkanlıklarının belirlenmelidir. Sosyal ağların hızlı
benimsemelerinin altında yatan faktörler ve günlük aktif kullanımlarının nedenlerinin ortaya
konulması ile ilgili ve sosyal ağlara yönelik psikolojik faktörleri içeren çalışmalar eksiktir
(Usluel ve Mazman, 2009).

ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının sosyal ağ siteleri kullanım alışkanlıkları ve
sosyal ağları benimsemeleri ile yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin çözümlenmesidir.
Bunun için şunlara cevap aranmıştır.
1. Öğretmen adaylarının demografik özellikleri ile sosyal ağ sitelerini kullanım
alışkanlıkları nelerdir?
2. Öğretmen adaylarının sosyal ağ sitelerini benimseme düzeyleri ne seviyededir?
3. Öğretmen adaylarının yalnızlık düzeyleri ne seviyededir?
4. Öğretmen adaylarının sosyal ağ sitelerini benimseme düzeyleri ile yalnızlıkları
arasında bir ilişki var mıdır?
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YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu çalışmada, “Sosyal Ağları Benimseme Ölçeği”, “UCLA Yalnızlık Ölçeği” ve “Kişisel
Bilgi Formu” ile elde edilen verilerin nicel analizi ile durum saptanmıştır. Araştırmamız
Karasar (1994)’a göre tarama modellerinden genel tarama modeline örnektir.
Çalışma Grubu
Katılımcılar, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, Maltepe ve Marmara Üniversitesi’ne devam
eden 428 eğitim fakültesi öğrencisidir.
Demografik Özellikler

f

%

Erkek

157

36,7

Kadın

271

63,3

428

100

İngilizce Öğretmenliği

52

12,1

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

71

16,6

BÖTE

89

20,8

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

85

19,9

Zihin Engelliler Öğretmenliği

41

9,6

Üstün Zekâlılar Öğretmenliği

19

4,4

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

39

9,1

Edebiyat Öğretmenliği

32

7,5

Cinsiyet

TOPLAM
Bölüm/Program

TOPLAM

428

100

Marmara Üniversitesi

189

44,2

Maltepe Üniversite

239

55,8

428

100

Üniversite

TOPLAM

Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri
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Veri Toplama Aracı
Verilerin toplanmasında, Usluel ve Mazman (2009)’ın “Sosyal Ağları Benimseme Ölçeği” ile
Russel, Peplau ve Cutrona (1980) tarafından geliştirilmiş ve Demir (1989) tarafından Türkçe
adaptasyonu yapılmış “UCLA Yalnızlık Ölçeği” kullanılmıştır. Katılımcıların demografik
özellikleri ile sosyal ağlara yönelik alışkanlıklarını belirlemek amacıyla araştırmacılar
tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır.
Sosyal Ağları Benimseme Ölçeği: Ölçek, 21 maddeden ve 5 faktörden oluşmaktadır. Bu
faktörler, “yarar”, “kullanım kolaylığı”, “sosyal etki”, “kolaylaştırıcı faktörler” ve “topluluk
kimliğidir”. Ölçekteki sorular 10’lu likert tipindedir. Yanıtlar 1=”Hiç katılmıyorum” ve
10=”Tamamen katılıyorum”’u ifade eder. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı
0,90’dır. Bu araştırmada ise 0,85’tir.
UCLA Yalnızlık Ölçeği: Ölçek, 10’u ters puanlandırılmış, toplam 20 maddedir ve kişilerin
genel yalnızlık düzeylerini belirlemeye yöneliktir. 4’lü likert tipinde, 1=”Bu durumu hiç
yaşamadım” ve 5=”Bu durumu sık sık yaşarım” arasında derecelendirilmiştir. Ölçeğin
Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,96’dır. Bu araştırmada ise 0,80’dir.
Kişisel Bilgi Formu: Form ile öğrencilerin demografik özellikleri (Üniversite türü, cinsiyet,
yaş, bölüm, sınıf vs.) ile sosyal ağ kullanım alışkanlıklarına (Sosyal ağ sitelerindeki hesap
sayısı, hangi sosyal ağlara bağlandığı, ne zamandan beri sosyal ağları kullandığı, günlük
erişim miktarı vs.) yönelik veriler toplanmıştır.
İşlem
Ölçme aracı derslerde gönüllülük ilkesiyle uygulanmıştır. Formlar 10-12 dakika arasında
doldurulmuştur.
Verilerin Analizi
Veriler, SPSS 18 (PASW) programında frekans ölçümü, betimsel analiz ve korelasyon test
teknikleri ile çözümlenmiştir.
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BULGULAR
Araştırmada öncelikle öğretmen adaylarının demografik özellikleri ile sosyal ağları
kullanım alışkanlıkları analiz edilmiştir.
Eğitim fakültesi öğrencileri
f (%)
Evet

352 (82,2)

Hayır

70 (16,4)

Kayıp Veri

6 (1,4)

TOPLAM

428 (100)

Tablo 2. Kişisel bilgisayara sahiplik oranları

Eğitim fakültesi öğrencileri yüksek oranda (%82,2) kişisel bilgisayara sahiptir.
Eğitim fakültesi öğrencileri
f (%)
Evet

379 (88,6)

Hayır

47 (11,0)

Kayıp Veri

2 (,5)

TOPLAM

428 (100)

Tablo 3. İnternet bağlantısına sahiplik oranları

Katılımcılar yüksek oranda (%88,6) internet bağlantısına sahiptir.
Eğitim fakültesi öğrencileri
f (%)
Evet

395 (92,3)

Hayır

33 (7,7)

TOPLAM

428 (100)

Tablo 4. Facebook hesabına sahiplik oranları

Öğretmen adaylarının büyük kısmının (n=395; %92,3) Facebook hesabı vardır.
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Eğitim fakültesi öğrencileri
f (%)
Evet

249 (58)

Hayır

179 (42)

TOPLAM

428 (100)

Tablo 5. Twitter hesabına sahiplik oranları

Twitter hesabına sahip katılımcılar ortalamanın biraz üzerinde (%58), olmayanlar ise
azımsanmayacak orandadır (%42). Facebook üyeliği oranı çok yüksek, Twitter üyeliği daha
azdır.
Eğitim fakültesi öğrencileri
f (%)
Evet

172 (40,2)

Hayır

252 (58,9)

Kayıp Veri

4 (,9)

TOPLAM

428 (100)

Tablo 6. Diğer sosyal ağlarda hesaba sahiplik oranları

Öğretmen adaylarının yarısından fazlasının (%58,9) Facebook veya Twitter dışındaki sosyal
ağlarda hesabı yoktur. Hesabı bulunanlar da azımsanmayacak orandadır (%40,2).
Eğitim fakültesi öğrencileri
f (%)
Evet

335 (78,3)

Hayır

79 (18,5)

Kayıp Veri

14 (3,3)

TOPLAM

428 (100)

Tablo 7. Cep telefonunda internet bağlantısına sahiplik oranları

Cep telefonundan internete bağlananların oranı %78,3’tür. İnternet bağlantısı sahiplik oranı
(%88,6) düşünülürse, %78,3 oranı oldukça yüksektir. Bu sonuç, mobil internetin
yaygınlaştığını göstermektedir.
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Eğitim fakültesi öğrencileri
f (%)
Evet

286 (66,8)

Hayır

72 (16,8)

Kayıp Veri

70 (16,4)

TOPLAM

428 (100)

Tablo 8. Cep telefonunda sosyal ağ paketlerine sahiplik oranları

Öğretmen adaylarının cep telefonlarındaki sosyal ağ paketlerinden yararlanma oranı
ortalamanın üzerindedir (%66,8). Tablodaki “Kayıp veri” ifadesi, soruyu cevaplamayan
katılımcıların bilgisidir. Kayıp veri oranı (%16,4), öğretmen adaylarının sosyal ağ paketlerinin
farkında olmadığı, soruyu anlamadıkları veya sosyal ağ paketlerini cep telefonlarından
kullanmadıkları da varsayılabilir.
Eğitim fakültesi öğrencileri
f (%)
1 yıldan az

32 (7,5)

1-3 yıl

124 (29)

3-5 yıl

136 (31,8)

5 yıldan fazla

116 (27,1)

Kayıp Veri

20 (4,7)

TOPLAM

428 (100)

Tablo 9. Ne zamandan beri sosyal ağların kullanıldığı

Öğretmen adayları en çok 3-5 yıl arası zamandır sosyal ağları kullanmaktadır. Bununla
birlikte, 5 yıldan fazla zamandır kullananların oranı (%27,1) ile 1-3 yıl zamandır kullananların
oranı (%29) birbirine yakındır. Bu durumda, 3 yıl ve üzeri zamandır sosyal ağları kullananlar
ortalamanın üzerindedir (%58,9).
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Eğitim fakültesi öğrencileri
f (%)
1 saatten az

182 (42,5)

1-3 saat arası

174 (40,7)

3-5 saat arası

38 (8,9)

5 saatten fazla

23 (5,4)

Kayıp Veri

11 (2,6)

TOPLAM

428 (100)

Tablo 10. Günlük sosyal ağ kullanım süresi

Öğretmen adaylarının günlük sosyal ağları kullanım süresi çoğunlukla 1 saatten azdır
(%42,5). İkinci sıradaki günlük 1-3 saat arası sosyal ağ kullanım, ilk orana yakındır (%40,7).
Günde 3-5 saat (%8,9) ve 5 saatten fazla (%5,4) sosyal ağ kullanımı bağımlılığa işaret eder
(Bianchi and Philips, 2005; Ha, Chin ve diğerleri, 2008).
Eğitim fakültesi öğrencileri
f (%)
Evet

179 (41,8)

Hayır

166 (38,8)

Kayıp Veri

83 (19,4)

TOPLAM

428 (100)

Tablo 11. Aile ile haberleşmek için sosyal ağ kullanımı

Öğretmen adaylarının aile ile haberleşmede sosyal ağ kullanımı %41,8 oranındadır ve tercih
etmeyenlere göre ortalamaya daha yakındır. Aile ile haberleşmede sosyal ağları tercih
etmeyenlerin oranı %38,8’dir. Kayıp veri (%19,4) çekimserleri veya kastedilenin
anlaşılmamasını gösterebilir.
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Diğer araştırma amacı olan; öğretmen adaylarının sosyal ağları benimseme düzeylerinin
ne seviyede olduğuna yönelik betimleyici analiz yapılmıştır.
Eğitim fakültesi öğrencileri
N

x

SS

Yarar

428

24.28

8.11

Kullanım Kolaylığı

428

32.34

8.67

Sosyal Etki

428

19.04

8.38

Kolaylaştırıcı Faktörler

428

36.67

9.71

Topluluk Kimliği

428

21.91

9.49

Toplam Benimseme

428

134.27

28.95

Tablo 12. Öğretmen adaylarının sosyal ağları benimseme düzeyleri

Öğretmen adaylarının sosyal ağları benimseme düzeyi oldukça yüksektir ( x =134,27). Alt
düzeyler (yarar, kullanım kolaylığı, sosyal etki, kolaylaştırıcı faktörler, topluluk kimliği)
incelendiğinde, özellikle kullanım kolaylığı ve kolaylaştırıcı faktörler sebebiyle Facebook
benimsenmektedir. Her iki faktörün en üst puanı 40’tır ve katılımcıların ortalamaları yüksektir
( x =32.34; x =36.67). Yarar ( x =24.28) ve topluluk kimliği ( x =21.91) faktörleri de
ortalamanın üzerindedir. Fakat sosyal etki faktörü ortalamanın çok az üzerindedir ( x =19.04).
Öğretmen adaylarının yalnızlık düzeyinin seviyesi de betimsel analiz ile belirlenmiştir.
Eğitim fakültesi öğrencileri

Yalnızlık Düzeyi

N

x

SS

428

35.81

8.88

Tablo 13. Öğretmen adaylarının yalnızlık düzeyleri

Öğretmen adaylarının orta seviyenin üzerinde ( x =35,81) yalnız oldukları bulunmuştur. Bu
durum öğretmen adaylarının yarısından fazlasının yalnız olduğunu göstermektedir.
Öğretmen adaylarının sosyal ağ sitelerini benimseme düzeyleri ile yalnızlıkları arasında
bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesine yönelik korelasyon analizi yapılmıştır.
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Sosyal ağları benimseme düzeyi ve alt

n

r

p

Yarar

428

-0.134

0.005

Kullanım Kolaylığı

428

-0.123

0.011

Sosyal Etki

428

-0.058

0.232

Kolaylaştırıcı Faktörler

428

-0.192

0.000

Topluluk Kimliği

428

-0.067

0.165

Toplam Benimseme

428

-0.144

0.003

düzeylerinin yalnızlık ile ilişkileri

Tablo 14. Sosyal ağ sitelerini benimseme düzeyi ile yalnızlık düzeyi ilişkisi

Yalnızlık ile benimseme arasında ters yönde ve düşük seviyede bir ilişki (r = 0,144, p<0,005)
vardır. Yalnızlık azaldıkça, benimsemenin arttığı, yalnızlık artarsa, benimsemenin azaldığı
söylenebilir. Bu sonuç, benimseme alt boyutlarında da aynı olup, sadece, sosyal etki boyutu
ile yalnızlık arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Araştırmada, öğretmen adaylarının sosyal ağları benimseme düzeyleri ile yalnızlık düzeyleri
arasındaki ilişki incelenmiştir. Bunun için, öğretmen adaylarının demografik özellikleri ile
sosyal ağları kullanım alışkanlıkları da belirlenmiştir.
Öğretmen adaylarının kişisel bilgisayara sahipliği yüksektir (%82,2). Kişisel bilgisayara
sahipliğin sosyal ağları kullanmada farklılığa yol açıp açmadığı diğer analizlerle açıklanabilir.
Internet erişimine sahiplik %88,6’dır. Bu oran birçok araştırmayı desteklemektedir (Deniz ve
Coşkun, 2004; Tutgun ve Deniz, 2010; Tutgun Ünal, 2012).
Öğretmen adaylarının internete mobil erişim oranı %78,3’tür. Başka bir araştırmada eğitim
fakültesi öğrencilerinin cep telefonlarını internet amaçlı kullanımı %70,4 çıkmıştır (Arslan ve
Tutgun Ünal, 2013). Aynı araştırmada, mobil internete bağlanmayan öğretmen adaylarının
oranı ise %29,6’dır. Bu oranlar çalışmamızdakilere yakındır.
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Katılımcıların %92,3’ü Facebook, %58’i Twitter, %40,2’si ise diğer sosyal ağ sitelerine
üyedir. Üstelik mobil internet abonesi %78,3’lik öğretmen adayının, %66,8’i sosyal ağlara
mobil bağlanmaktadır. Bu yüksek oranlar, sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımının önemini
vurgulayan birçok araştırmayı destekler (Ajjan ve Hartshorne, 2008; Özmen, Aküzüm ve diğ.,
2011; Ploderer, Howerd ve Thomas, 2010; Stanciu, Mihai ve Aleca, 2012). Öğretmen
adayları, yönlendirilirlerse mesleklerinde bu mecraları eğitim amaçlı kullanabilir.
Sosyal ağlar, okullardaki çalışan ve öğrencilerin iletişim ve kararlara katılımlarında ve ortak
kurum politikası belirlenmesinde önemlidir (Schmucki ve Meel, 2010). Bu araştırmada
Twitter’daki öğretmen adayları (%58) ortalamanın üzerindedir. Bunun artırılması için, Twitter
kullanımının önemini vurgulayan çalışmalar yaygınlaştırılabilir.
Katılımcıların yarıya yakını diğer sosyal ağları tercih ettiklerini belirtmişlerdir (%40,2).
Öğretmen adaylarının Facebook ve Twitter dışında kullandıkları sosyal ağ siteleri belirlenip,
mesleki uygulamalar geliştirilebilir.
Öğretmen adayları en çok 3-5 yıldır sosyal ağları kullanmaktadır (%31,8). 5 yıldan fazla
zamandır kullananların oranı da %27,1’dir. Sosyal ağlar ortaya çıktıklarından bu yana
kullanımdadır.
Katılımcılar sosyal ağları çoğunlukla günde 1 saatten az (%42,5) ve 1-3 saat arası (%40,7)
kullanmaktadır. Bulgular önceki araştırmalarla tutarlıdır (Tutgun, Deniz ve Moon, 2011).
Araştırmada aile ile haberleşmek için sosyal ağları kullananlar %41,8’dir. Ailesi farklı
şehirdekiler, sosyal ağlardan da iletişim kurabilmektedir. Her kesimde bilgi ve iletişim
teknolojilerine olan ilginin arttığından, öğrenci ve aile tarafında, sosyal ağları iletişimde farklı
kesimlerin kullandığı söylenebilir (Vural ve Bat, 2010).
Öğretmen adayları sosyal ağları oldukça yüksek oranda ( x =134,27) ve en çok kullanım
kolaylığı ve kolaylaştırıcı faktörler ( x =32.34; x =36.67) sebebiyle benimsemektedirler.
Farklı kültürler şunlarda farklılaşan sosyal ağlarda yoğunlaşır (Vitkauskaitė, 2011): Kimlik,
varoluş, saygınlık, içerik paylaşımı, sohbet, gruplaşma ve ilişkiler. Sosyal ağlar, kullanıcı
özelliklerine uygun uygulamalar geliştirmelidir. Araştırmamızda da, özellikle kullanım
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kolaylığı, kolaylaştırıcı faktörler ile yarar ve topluluk kimliği açısından Facebook
benimsenmektedir. Bu tür araştırmalarla farklı gruplar ve mesleklerde benimseme faktörleri
belirlenebilir.
Öğretmen adaylarının yalnızlık düzeyleri orta seviyenin üzerindedir ( x =35,81) ve öğretmen
adaylarının yarısından fazlası yalnızdır. Sonuçlar önceki araştırmalarla tutarlıdır ve mesleki
verimlilik açısından önlemler alınmalıdır (Tutgun ve Deniz, 2010; Tutgun, Deniz ve Moon,
2011). Sosyal ağları benimseme ile yalnızlık arasında düşük seviyede ve ters yönde bir ilişki
belirlenmiştir (r= 0,144, p<0,005). Öğretmen adaylarının sosyal ağları benimseme düzeyi
arttıkça yalnızlık düzeyleri azalmaktadır. Bu konuda derinlemesine çalışmalar yapılması
gereklidir.
ÖNERİLER
Bulgulara göre şu öneriler yapılabilir:
1. Öğretmen

adayları

“sosyal

ağların

eğitimde

kullanımı”

seminerleri

ile

bilinçlendirilebilirler.
2. “Yeni medya okuryazarlığı”, “Etkili iletişim” gibi seçmeli dersler açılabilir veya
yaygınlaştırılabilir.
3. Sosyal ağları benimsemenin altında yatan faktörlerin belirlenebilmesi için bu tür
araştırmalar tüm fakültelere yaygınlaştırılabilir. Böylece, farklı grupların özelliklerine
uygun sosyal ağlar geliştirilebilir.
4. Öğretmen adaylarının yalnızlık seviyelerinin orta seviyenin üzerinde bulunmasının
altında yatan nedenler yapılacak derinlemesine araştırmalarla belirlenebilir.
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TÜRKİYE'DE FACEBOOK VE TWITTER KULLANICILARI ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA

Salih Akkemik
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Enformatik Bölümü Okutmanı
salih.akkemik@msgsu.edu.tr

ÖZET
Türkiye'de İnternet kullanıcılarının dünya geneline paralel olarak farklı ihtiyaçlarla İnternet'i kullandıkları
bilinmektedir ve bu konuda araştırmalar yapılmıştır. Çevrimiçi sosyal paylaşım ortamlarının günlük hayata dâhil
olması ve önemli bir yere sahip olmaya başlamasıyla İnternet kullanım şekillerinde farklılıklar oluşmaya
başlamıştır ve oluşan yeni çevrimiçi ortam kullanımı bu çalışmanın ana konusudur. İnternet kullanımı ile sosyal
ağların kullanımı arasında belirgin bir ilişki olduğu görülmektedir. Cep telefonu ve tablet gibi taşınabilir
cihazların yaygınlaşması ile birlikte insanların mekân ve zaman engeli olmadan çevrimiçi sosyal paylaşım
ağlarına bağlanabilmeleri de kolaylaşmıştır ve buna paralel olarak da artmıştır. Bu çalışmanın temel hedefi de
sosyal ağların yapısının ortaya konulması ve Türkiye'deki sosyal ağ kullanıcılarının en popüler iki sosyal ağ olan
Facebook ve Twitter odaklı incelenmesidir. Belirlenen hedefler çerçevesinde öncelikle mevcut araştırmaların
sonuçlarından yararlanılmış ve sonrasında odaklanılan kullanıcı kitlesine çevrimiçi bir anket çalışması
hazırlanmış ve uygulanmıştır. Ankete 219 kişi katılmıştır ve sonuçları analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre
Türkiye'de Facebook ve Twitter kullanıcı profilleri arasındaki ilişkiler incelenmiş ve bu çalışmada yer
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, sosyal ağ, İnternet, Facebook, Twitter

GİRİŞ
Bilişim alanındaki hızlı gelişmeler, 90’lı yıllardan itibaren özelikle İnternet’in de günlük
hayata dâhil olması ile birlikle farklı bir boyut ve ivmelenme kazanmıştır. Bu gelişmeler
toplumsal, ekonomik ve kültürel açıdan pek çok değişimi de beraberinde getirmiştir. Bu
değişimlerin çerçevesinde gelişen yeni süreçler yeni kavramların da oluşmasına ve
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kullanılmasına yol açmıştır. Yeni oluşan bu süreçlerin en önemlilerinden biri bilginin
oluşması ve dolaşımı üzerine olmuştur. İletişim kanalları içinde kısa sürede İnternet’in çok
önemli bir role sahip olmasının da etkisiyle bilgi toplumu kavramı ortaya çıkmıştır. Bu
kavramın ortaya çıkışında ve gelişmesinde temel belirleyiciler olarak teknolojik, ekonomik,
mesleki, mekânsal, kültürel faktörler veya bunların bir kısmının kombinasyonları olduğu
görülmektedir (Webster, 2002, s. 8-9). İnsanların yaşamlarını ilgilendiren çeşitli konulara
rahat bir şekilde ulaşabilmeleri, ulaştıklarını bilgiye dönüştürebilmeleri ve kendilerini
geliştirebilmeleri bilgi toplumu olarak tanımlanabilir (Irzık, 2002).
Gelişen bu süreç toplumsal açıdan bakıldığında bilginin değerini ve kullanım alanlarını
arttırmıştır. Bu durumu Stewart şu sözlerle vurgulamaktadır (1997):
“(...) İçinde yaşadığımız yeni çağda, zenginlik bilginin ürünüdür. Bilgi, ekonominin başlıca
hammaddesi ve en önemli ürünü haline gelmiş bulunuyor. Günümüzde zenginlik yaratmak için gerek
duyulan sermaye varlıkları arazi, bedensel emek, imalat aletleri ve fabrikalar değildir. Bunların yerini
bilgi almış durumdadır.” (s.54 )

Bilginin değerinin artması ve dolaşımındaki hız ile kapsamının genişlemesi kullanıcılar ile
doğrudan ilişkilidir. Bunun sebebi erişilen içeriğin ve bilginin sadece şirketle ve kurumlar
temelinden çıkarak doğrudan kullanıcılar tarafından gerçekleştirilmeye başlamasıdır. Dünya
genelinde bilginin çevrimiçi yayılmasını İnternet kullanım oranları ve artışlarıyla
eşleştirdiğimizi düşünürsek, Internet World Stats web sitesinde 2000-2011 yılları arasında
bölgelere göre İnternet kullanıcı sayısının artışları yaklaşık olarak Afrika'da %2500, Asya'da
%700, Avrupa'da %350, Orta Doğu'da %2000, Kuzey Amerika'da %150, Latin Amerika'da
%1000 ve Okyanusya/Avustralya'da %180 olduğu belirtilmiştir (Internet World Stats, 2012a)
(Tablo 1).

Tablo 1. Dünya Genelinde İnternet Kullanımı ve Nüfus İstatistikleri
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İnternet kullanıcı sayısının çok yüksek bir ivme ile arttığı açık şekilde görülmektedir. Bu
konuda teknolojik alt yapının gelişmesi önemli bir rol oynamıştır ve insanların ihtiyaçları da
bu gelişmeyi zorunlu kılmış, daha hızlı hale getirmiştir. Türkiye temelinde Devlet Planlama
Teşkilatı

(DPT) Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan

istatistiklere göre son 3 ay içinde İnternet kullanımı 2010 yılı itibariyle %37,6, herhangi bir
zamanda 2010 yılı içinde İnternet kullanım oranı

ise %41,6 olarak belirtilmiştir (Bilgi

Toplumu İstatistikleri, 2011, s. 14). Benzer şekilde bu oran Türkiye için 2011 yılı itibariyle
Internet World Stats web sitesinde %44,4 olarak gösterilmiştir (Internet World Stats, 2012b).
Bilgisayar ve İnternet kullanımı olarak iki bölümde incelendiğinde Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) 2011 yılı itibariyle Türkiye genelinde bilgisayar kullanım oranını %46,4, İnternet
kullanım oranını ise %45 olarak göstermektedir. Bu istatistikte erkeklerin kadınlara göre daha
yüksek bir orana sahip olduğu görülmektedir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2011) (Tablo 2).

Tablo 2. Türkiye'de bireylerin bilgisayar ve İnternet kullanım oranları

Türkiye'deki kullanıcıların İnternet kullanım sürelerinin ve sıklığının artması çeşitli
ihtiyaçlara bağlı olarak göre geliştiği görülmektedir. Bu ihtiyaçlar içinden özellikle sosyal
paylaşım ağlarının hayatımıza girmesi ve önemli bir yer tutmaya başlaması bu çalışmanın ana
konusunu oluşturmaktadır. Bu temelde bakıldığında İnternet kullanımı ile sosyal ağ kullanımı
arasında direkt bir bağlantı olduğu açıkça görülmektedir. Bu çalışmanın hedefindeki ana konu
da Türkiye'de sosyal ağların kullanım amaçlarına bağlı olarak kullanıcı profilleri ve tercihleri
ile kullanımı her geçen gün artış gösteren popüler sosyal ağlar Facebook ve Twitter arasındaki
kullanıcı profili benzerliklerinin ve farklarının incelenmesi, sosyalleşme kavramının kullanıcı
deneyimleri ile açıklanmasıdır.
Bu hedefler çerçevesinde mevcut araştırmalardan ve istatistikî verilerden yararlanıldığı gibi
çalışmanın amacına yönelik çevrimiçi bir anket çalışması yapılmıştır. Ankete katılan 219
kişinin verdiği yanıtlara göre sonuçlar analiz edilerek bu çalışmada kullanılmıştır.
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İLETİŞİM VE SOSYALLEŞME İLİŞKİSİ
Günümüzün iletişim ve teknolojik olanakları ile birlikte iletişim ve sosyalleşme arasındaki
ilişkisi daha yakın ve etkileşimli bir boyuta taşınmıştır. Tanım açısından bakıldığında iletişim
bireyler arasında ortak semboller sistemlerinin aracılığıyla anlamların değişimi şeklinde ifade
edilebilirken, sosyalleşme ise yaşamın tamamına yayılabilen, birey olarak toplum içinde kabul
görmüş şekilde davranmayı öğrenmek ve uygulamaktır denebilir. Tanımlamaların da açıkça
gösterdiği gibi iletişim ve sosyalleşme bireyler arasındaki ortak etkileşime dayanması
sebebiyle birbirleriyle çok yakından ilgilidirler ve gelişen tüm iletişim ve teknolojik yenilikler
bu bağı daha da güçlendirmektedir. Kitle iletişim araçları ile sosyalleşme arasındaki bu yakın
bağ, insan hayatındaki ihtiyaçlarla da birleştiğinde zaman içinde bilginin ve bilgi edinmenin
farklı dönemlerden geçmesine sebep olmuştur. Tarihsel sürece bakıldığında bilginin farklı
yapılara dönüşmesindeki bu aşamaları Fang aşağıdaki gibi belirtmektedir (1997);


Yazının kullanılmaya başlaması,



Baskı/matbaacılık ile birlikte basılı malzemelerin kullanılmaya başlaması,



Kitlesel medya/görsel basın ile herkese yönelik yayınların yapılması,



Eğlence sektörünün çeşitli ürünlerle hayatımıza ve evlerimize girmeye başlaması,



Radyo, televizyon, telefon gibi cihazların evlerde kullanılmaya başlaması,



Bilgisayar ve İnternet gibi etkileşimli ortamların yüksek bilgi trafiği ile hayatımıza
girmesi.

Bu çalışmanın temeline bakıldığında yukarıda bahsedilen sonuncu madde en önemlisi olarak
gözükmektedir. Bu maddede belirtilen bilgisayar ve İnternet teknolojileri sosyal paylaşım
ağlarının ortaya çıkışına olanak sağlamıştır. Sosyal ağların ortaya çıkışı ile de çevrimiçi
sosyalleşme davranışları gelişmeye başlamıştır. Çevrimiçi sosyalleşme eğilimi İnternet’in
kullanımının yaygınlaşmasıyla doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu eğilimin günümüzde
gerçekleştiği ortamlar çoğunlukla İnternet üzerinden erişilebilen sosyal paylaşım ağlarıdır.
Genç kullanıcı kitlesi arasında sosyal ağ kullanımının yaygın ve popüler olması, konu üzerine
pek çok araştırma ve çalışma yapılmasına sebep olmaktadır. John D. ve Catherine T.
MacArthur, yaptıkları araştırma sonucunda yayınladıkları raporlarında gençlerin İnternet
ortamında sosyalleşebilmek için uzun zamanlar geçirdiklerini ve sayısal çağa katılımın sadece
ciddi anlamda bilgiye erişmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda çevrimiçi sosyal ve eğlence
faaliyetlerine de katılım yeteneği anlamına geldiğini belirtmektedirler (2008, s. 35).
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SOSYAL AĞLAR
İnternet kullanımının yayılmaya başlaması ile birlikte insanlar arasında çevrimiçi iletişim
hareketleri başlamıştır. Sosyal ağlardan önce bu hareketler daha çok anlık mesajlaşma
platformları olan IRC (Internet Relay Chat) protokolü, MSN/ICQ/Yahoo Messenger gibi anlık
sohbet programları ile e-posta ve forumlar üzerinde yapılıyordu. Günümüzde kullanılan
çevrimiçi sosyal paylaşım ağlarının bilinen ilk örneği 1997’de kurulan SixDegrees.com olarak
kabul edilmektedir (Boyd ve Elison, 2007). SixDegrees.com’un en önemli özelliği
kullanıcının kendi profilini oluşturabildiği ilk sosyal ağ olmasıdır ve bu özelliği ile
milyonlarca kullanıcının ilgisini çekmeyi başarmıştır (Durmuş, Yurtkoru, Ulusu ve Kılıç,
2010, s. 22).
Sosyal ağların en belirgin özelliklerinden biri kullanıcı odaklı olmasıdır. 2004 yılında yapılan
Web 2.0 Konferansı da bu konu üzerine önemli açılımlar getirmiş ve Tim O’Reilly tarafından
belirtilen tüketiciye (kullanıcıya) dönük uygulamaların İnternet ortamında daha çok yapılması
gerektiği fikri önem kazanmaya başlamıştır. Bu şekilde İnternet’in sadece içerik üreten
şirketlerin belirlediği değil, kullanıcı etkileşimi arttırılarak içeriğin çoğunlukla direkt olarak
kullanıcı tarafından üretildiği, çok daha katılımcı bir ortama dönüşmesi gerektiği
savunulmaya başlanmıştır. (Musser ve O’Reilly, 2006).
Web 2.0 trendlerinin etkisi sosyal paylaşım ağları üzerinde yoğun bir şekilde görülmüştür.
Her geçen gün yeni sosyal paylaşım ağları İnternet ortamında kurulmuş ve kullanılmaya
başlanmıştır. Bu sosyal ağlardan en önemlileri kronolojik sıraya göre; Wikipedia, Friendster,
Linkedin, MySpace, LastFM, Hi5, Orkut, Flickr, Youtube, QQ, VKontakte, Windows Live
Space, Facebook, Twitter ve Friendfeed olarak sıralanabilir (Şekil 1).
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Şekil 1. Sosyal paylaşım ağları

Bahsedilen sosyal ağları da kapsayan başlıca önemli sosyal ağları Boyd ve Ellison
hazırladıkları kronolojik şemayla aşağıdaki gibi göstermişlerdir (2007) (Şekil2).
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Şekil 2. Başlıca sosyal paylaşım ağları ve kuruluş tarihleri
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Yukarıdaki sosyal ağların dışında Delicious, DevianArt, GamerDNA, Digg ve Bebo gibi pek
çok sosyal ağ bulunmaktadır. Sosyal ağların bir kısmı farklı temalarla ilgili kullanıcı
gruplarına hitap edecek şekilde tasarlamış ve global anlamda ilgi görmüştür. Diğer bir kısmı
da bölgesel anlamda etkilerini ve başarılarını göstermektedirler. Örnek vermek gerektiğinde
Facebook genel ve büyük bir hedef kitleye sahipken DevianArt daha çok sanat veya tasarımla
ilgilenen kullanıcılara hitap etmektedir. Orkut ise Google tarafından kurulmasına rağmen
Amerika’da başarılı olamamıştır. Buna karşın Brezilya’da yerel olarak başarılı olmuştur
(Durmuş vd.,2010, s. 24). Benzer şekilde Çin’de kullanıcılar QQ sosyal ağ sitesini yerel
olarak benimsemişlerdir ve yoğun olarak kullanmaktadırlar. Cosenza (2011) tarafından
hazırlanan Haziran 2011 itibariyle dünya sosyal ağ kullanım haritası aşağıdaki gibidir (Şekil
3);

Şekil 3. Dünya sosyal ağ kullanım haritası. http://vincos.it/wp-content/uploads/2011/06/WMSN0611-1024.png
(Aralık 2011)

Web sitesi istatistikleri tutan Alexa.com’un verilerine bakıldığında, ziyaret edilme ve veri
trafiği istatistikleri açısından 2012 yılı itibariyle Facebook dünya genelinde 2., Youtube 3.
Wikipedia 6., Twitter 10., QQ 11. ve Linkedin 16. sırada yer almaktadır (Alexa, 2012).
Facebook’un açıkladığı resmi rakamlara göre 800 milyonun üzerinde aktif Facebook
kullanıcısı bulunmaktadır (Facebook, 2011). Pingdom verilerine göre ise 2010 yılında
Twitter’a yaklaşık 100 milyon kişinin katıldığı ve yaklaşık 25 milyar paylaşım (tweet)
yapıldığı belirtilmektedir (Pingdom, 2011). Youtube tarafından açıklanan resmi sonuçlara
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bakıldığında ise günde yaklaşık 3 milyar video izlendiği ve bu sayının toplam olarak 2010 yılı
için 700 milyara ulaştığı görülmektedir (Youtube, 2011).
Tüm bu sayılar açık bir şekilde insanların sosyal ağlara ilgisini ve eğilimin göstermektedir. Bu
eğilim o kadar yoğun bir duruma gelmiştir ki artık kullanıcıların İnternet kullanım
alışkanlıklarını şekillendiren belki de en önemli aktivite halini almıştır. Bu şekilde değişen
iletişim alışkanlıkları, çevrimiçi yeni bir gündelik iletişim alışkanlığına dönüşmüştür.
Çevrimiçi yeni iletişim alışkanlığıyla ortaya çıkan ve hızla yayılan bu yeni iletişim kanalı
olumlu açılımlar getirse de beraberin bazı olumsuzluklar da getirmektedir. Bu
olumsuzlukların başında kişisel mahremiyet kaygısı sayılabilir. Sosyal ağlar, insanların
başkaları tarafından görülebilme ve fark edilebilme özellikleriyle aynı zamanda kişisel
bilgilerin korunması ve gizlilik konularını da gündeme taşımaktadır. Kullanıcıların en çok
kaygı duydukları konuların başında gelen bu durum Facebook’un sürekli gizlilik ayarlarıyla
yaptığı güncellemelerle de örtüşmektedir (Durmuş vd., 2010, s. 41).

TÜRKİYE’DE SOSYAL AĞLARIN KULLANIMI, FACEBOOK VE TWITTER
KULLANICI PROFİLLERİ
Türkiye’de çevrimiçi iletişim ve sosyalleşme eğilimi İnternet’in kullanılmaya başladığı
dönemlerden itibaren IRC ve anlık mesajlaşma yazılımları ile başlamıştır. Sonraki yıllarda
daha çok flört amaçlı kurulmuş olan Yonja ve Siberalem gibi sitelerle devam eden çevrimiçi
iletişim ve sosyalleşme davranışları Facebook, Youtube ve Twitter’ın yaygınlaşmasıyla çok
büyük bir ivme ile artış göstermiştir. Bu artış son yıllarda doruk noktasına ulaşarak 30
milyonu aşan Facebook kullanıcı sayısı ile Türkiye, dünya genelinde her zaman ilk 10’da,
çoğu zaman da ilk 5’te yer almaktadır (Checkfacebook, 2011). Internet World Stats web sitesi
istatistiklerinde 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Türkiye’deki Facebook kullanıcısı sayısı
30,963,100 olarak gösterilmektedir ve bu sayı Türkiye’yi Avrupa genelinde Facebook
kullanıcı sayılarında 1. sıraya yerleştirmektedir (Internet World Stats, 2012b). Özellikle genç
nüfus üzerinde etkisini kuvvetli bir şekilde gösteren sosyal ağ kullanımı, YouthInsight (2011)
araştırma şirketi tarafından yapılan ve MediaCatOnline web sitesinde yayınlanan haberdeki
Sosyal Medya Araştırması sonuçlarında Türkiye’deki gençlerin hafta içi 25, hafta sonu da 25
saat olmak üzere 1 hafta içinde toplam 50 saatlerini sosyal medyada geçirdikleri biçiminde
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ortaya konulmaktadır. Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu tarafından “Çocukların Sosyal
Paylaşım Sitelerini Kullanım Alışkanlıkları” (2011) adlı araştırma raporuna göre ise
çocukların %70’inin günde en az bir kere İnternet’i kullandığı, %66’sının ise günde en az bir
kere sosyal ağları kullandığı belirtilmiştir. Aynı araştırmada çocukların kullandıkları sosyal
ağlarda %99 ile Facebook birinci sırada yer almaktadır (Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu,
2011).
Yukarıda yer verilen araştırma sonuçları Türkiye’de yoğun bir sosyal ağ kullanımı olduğunu
göstermektedir. En popüler arama motoru olan Google’ın açıkladığı resmi sonuçlarda 2011
yılında Türkiye’de Google üzerinde en çok aranan kelime açık ara ile “facebook” olmuştur ve
ilginç bir şekilde en çok aranan ikinci kelime ise yine Facebook kullanıcılarının kısaltma
olarak kullandığı “face” kelimesidir (Google, 2011). Bu veri Türkiye’deki kullanıcıların en
çok ziyaret ettikleri web sitesinin Facebook olduğunu ve diğer sosyal ağların kullanımının da
bu veriye eklenmesi ile Türkiye’de en çok ziyaret edilen web sitelerinin sosyal ağlar
olabileceği fikrine de ulaşılabilir.
Bu çalışma temelinde sosyal ağ ve özelikle Facebook ve Twitter kullanıcılarına yönelik
çevrimiçi bir anket çalışması yapılmıştır. Anketin önemli olarak görülen sayısal sonuçları
aşağıda özetlenmiştir12;
Ankete 219 kişi katılmıştır ve katılımcıların %53’ü (117)3 erkek, %47’si (102) kadındır (Şekil
4).

Şekil 4. Katılımcıların cinsiyete göre dağılımı
1

Bu araştırma İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Cultural Approaches to Design dersi kapsamında
yapılmıştır. Çalışmanın formatı gereği sayısal sonuçların ve katılımcı yorumlarının gerekli görülen kısımlarına yer
verilmiştir.
2
Grafiklerde dikey değerler sorulara verilen cevapları, yatay değerler kişi sayısını göstermektedir.
3
Parantez içindeki sayılar kişi sayısını göstermektedir.
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Katılımcıların %32’si (69) 25-30 yaş aralığında, %37’si (80) 26-30 yaş aralığında, %17’si
(38) 31-35 yaş aralığında bulunmaktadır. Katılımcıların eğitim seviyeleri ortaokul veya altı
%2 (1), lise %5 (11), yüksek okul/üniversite %65 (143), yüksek lisans/doktora %29 (63)
olarak belirlenmiştir. Katılımcıların %92’si (201) her gün İnterneti kullandığını söylemiştir.
Bir gün içindeki İnternet kullanım oranları 1-3 saat aralığı için %26 (56), 4-6 saat %33 (72), 7
saat ve üstü için %39 (86) olarak belirlenmiştir. İnternet’in kullanım amaçları arasında öne
çıkan başlıklar %95 (208) ile e-mail, %89 (195) ile sosyal ağ kullanımı, %88 (193) ile
haber/medya/yayın takibi, %87 (191) ile genel bilgi sorgulama, %81 (178) ile müzik/video,
%72 (157) ile araştırma, %62 (135) ile alışveriş, %60 (132) ile bankacılık işlemleri, %58
(128) ile eğlence ve mesleki işler olarak sıralanabilir (Şekil 5)4.

Şekil 5. İnternet kullanım amaçları

4

Katılımcıların birden fazla seçenek işaretleyebildikleri sorularda cevapların yüzde değerlerinin toplamı 100’ü
geçebilmektedir.
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Katılımcıların en çok ziyaret ettikleri sosyal ağ %92 (201) ile Facebook olurken, Youtube
%84 (183) ile ikinci, Twitter %62 (135) ile üçüncü, Google+1 %41 (83) ile dördüncü ve
Linkedin %26 (57) ile beşinci sırada yer almıştır (Şekil 6).

Şekil 6. Katılımcıların en çok ziyaret ettikleri sosyal ağlar

Aktif üye olarak en çok kullanılan sosyal ağ %89 (195) ile Facebook olurken, Twitter %49
(109) ile ikinci ve Youtube %46 (101) ile üçüncü sırada yer almıştır. Bu sosyal ağlar içinde
birinci sırada tercih edilen sosyal ağ yine %70 ile Facebook (154) olurken, Twitter %15 (32)
ile ikinci sırada yer almıştır. Katılımcılardan %74’ü (161) bir hafta içinde her gün sosyal ağ
kullandığını belirtirken sadece %4’ü (8) sosyal ağları hiç kullanmadığını söylemiştir. Bir gün
içinde sosyal ağ kullanma süresi 1 saat ve altı için %34 (75) olurken en az 1 saat kullananların
oranı %62 (136) olmuştur (Şekil 7).

Şekil 7. Katılımcıların bir günde sosyal ağ kullanma süreleri
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Sosyal ağlara %90 (198) ile en çok evden, %55 (121) ile mobil cihazlardan veya dış
mekânlarda, %50 (109) ile iş yerlerinden erişildiği anlaşılmıştır.
Sosyal ağların kullanım amaçlarına bakıldığında katılımcıların %84’ü (184) paylaşım ve/veya
paylaşımların takibi cevabını verirken, %60’ı (132) kişi takibi, %53’ü (115) paylaşımlara
yorum yapma, %50’si (109) genel bilgi sorgulama, %46’sı (100) grup takibi ve %41’i (90)
mesleki işler cevabını vermiştir. Katılımcıların kullanmak istedikleri sosyal ağlarda öncelikle
tercih ettikleri özellikler arasında %70 (154) ile sade ve basit bir görüntüde dinamik ve hızlı
çalışması, %69 (151) ile güvenlik ve kişisel mahremiyet konularında hassas davranması, %66
(144) ile kullanımının anlaşılır ve kolay olması, %51 (112) ile müzik ve video paylaşımını
desteklemesi, %50 (110) ile dünya genelinde çok sayıda kullanıcısı olması, %48 (105) ile
mobil cihazlarda kullanılabilir olması, %47 (103) ile yorum yazılabilmesi yer almaktadır.
Katılımcıların %70’i (153) sosyal ağları bir ihtiyaç olarak görmektedir. Katılımcıların %63’ü
(138) sosyal ağların sosyalleşmeye yardımcı olduğunu düşünürken, %34’sı (74) buna karşı
çıkmaktadır. Katılımcıların %70’i (153) sosyal ağ kullanımı ile ilgili kişisel mahremiyet
konusunda kaygısı bulunduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %46’sı (100) cep telefonu
seçiminde cihazın sosyal ağlara bağlantıyı desteklemesini tercih sebebi olduğunu belirtmiştir.
Katılımcıların %71’inin (155) Facebook'un kolay anlaşılabilir ve kullanılabilir bir yapıya
sahip olduğunu belirttikleri görülmektedir. Katılımcıların %56’sı (122) Twitter’ın kolay
anlaşılabilir ve kullanılabilir bir yapıya sahip olduğunu belirtmiştir. Katılımcılar %58’lik
(127) oranla Facebook’un arkadaş listesi sistemini tercih ederken, Twitter’ın takipçi sistemini
tercih edenlerin oranı %21 (46) olarak görülmektedir (Şekil 8).

Şekil 8. Katılımcıların arkadaş listesi ve takipçi sistemi arasındaki tercihleri
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Anket verilerinin genel analizi yapıldığında aşağıdaki değerlendirme sonuçları listesine
ulaşılmıştır;


Katılımcılar yüksek eğitim seviyesinde, yoğun İnternet kullanıcısı ve sosyal ağ
kullanımında istekli bir profile sahiptir.



İnternet kullanım amaçları arasında sosyal ağ kullanımı e-posta kullanımı kadar
önemlidir.



Katılımcılar sosyal ağları çoğunlukla paylaşımda bulunmak ve takip etmek için
kullanmaktadır.



Taşınabilir cihazların önemi giderek artmaktadır ve sosyal ağ kullanımı için önemli bir
role sahiptir.



Katılımcılar sosyal ağları bir ihtiyaç olarak görseler de önemli oranda kişisel
mahremiyet kaygıları bulunmaktadır.



Facebook en popüler sosyal ağ olarak açık şekilde kendini göstermektedir. Video
izleme açısından YouTube ve popülerliğini arttıran Twitter da katılımcılardan ilgi
görmektedir.



Facebook’un tercih edilmesindeki en önemli genel etkenin çok daha fazla özelliğe
sahip olması ve daha çok sayıda kullanıcıyı barındırması öne çıkmaktadır. Bunların
yanında arkadaş listesi sistemi ve gerçek hayatta tanınan kişilerle Facebook üzerinde
iletişime geçilebilme ihtimalinin olması da önemli sebepler arasındadır.



Twitter’ın tercih edilmesindeki en önemli sebebin hızlı, anlık ve kısa paylaşımlar
yapılabilmesi olarak görülmektedir. Bunun yanında basit bir yapıya sahip olması,
takipçi sistemi ve bu sistem sayesinde ünlü kişilerle iletişime geçilebilmesi diğer
önemli tercih sebepleridir.



Katılımcılar Facebook’u gerçek anlamda tanıdıkları kişilerle iletişim halinde olmak
için tercih ederlerken Twitter’ı daha çok beğendikleri, takip ettikleri veya kendine
yakın buldukları kişilerin paylaşımlarını takip etmek için kullanmaktır.



Katılımcılar yorumlarında Facebook’un paylaşım anlamında desteklediği her türlü
medyanın önemli bir tercih sebebi olduğunu ve bu özelliğin Twitter’a karşı
Facebook’u daha eğlenceli bir ortama dönüştürdüğünü belirtmektedirler.



Ankete katılanlar Facebook’un kişiye özel bir alan olduğunu, Twitter’ın ise herkese
açık bir alan olduğunu belirtmektedir.

191

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Yeni Medya ve Gündelik Yaşam - I



Anket yorumlarda kısa ve hızlı paylaşım sistemi sebebiyle Twitter’ı SMS (kısa mesaj
servisi) gibi görüldüğü ve bu sebeple cep telefonunda kullanımının daha rahat ve
uygun olduğu görülmektedir.



Twitter bir çeşit canlı haber veya gazete kaynağı gibi görülürken Facebook’un ise grup
sisteminin de yardımıyla örgütlenmeyi kolaylaştırdığı belirtilmektedir.

SONUÇ
Türkiye genelinde sosyal ağ kullanımı Facebook ve Twitter kullanımı başta olmak üzere
giderek artmaktadır. Bu iki sosyal ağın bir rekabet içinde gözükmelerine rağmen kullanıcı
profillerinde ve hedef kitlelerinde farklılıklar olduğu görülmektedir. Facebook kullanıcı
profili daha genele yayılmış geniş bir kullanıcı profili görünümünde iken kullanıcı
yorumlarından da anlaşıldığı üzere Twitter kullanıcıları profillerini daha özel bir yere
konumlandırmaktadır. Facebook daha görmeye ve görülmeye dayalı bir platformken Twitter
daha metinsel ve okumaya dayalıdır. Facebook bir iletişim kanalı olarak daha çok bireye
ulaşmayı hedeflerken Twitter genele ulaşma amacındadır. Facebook'un içinde birçok farklı ve
zengin işlevi barındırması ilgi görürken Twitter ise hızlı ve dinamik yapısıyla gündemi
belirleyerek ve takip ederek öne çıkmaktadır. Kullanıcı profili ve tercihleri açısından
bakıldığında Facebook paylaşacak medyası olanların, Twitter ise paylaşacak sözü olanların
kullanacağı bir sosyal ağdır. Facebook'un arkadaş listesi sistemi sebebiyle daha genel
kullanıcı sayısında artış sağlayacağı, Twitter'ın iste takipçi sistemi ile daha çok ünlü ve
tanınan kesimin ilgisini çekeceği ve bu kişileri takip etmek isteyenlerin de katılımıyla
kullanıcı sayısını arttıracağı öngörüsü yapılabilir. Kullanıcı yorumlarından açıkça anlaşıldığı
üzere sosyal ağ kullanımındaki en önemli sorun güvenlik ve gizlilik konularıdır. Bu konular
sosyal ağlar tarafından ne kadar iyileştirilse de kullanıcıların yaptıkları paylaşımlardan
tamamen bireysel olarak sorumlu olmaları ve uzun süreli kullanımlarda bu paylaşımların bir
çeşit sanal geçmiş oluşturacağı gerçeği de unutulmamalıdır. Facebook'un reklam alanındaki
ticari başarısına Twitter'ın da üreteceği stratejilerle ortak olabileceği önemli bir öngörü olarak
düşünülmesi ve tartışılması gereken bir konudur. Sosyal ağların günümüzde daha çok duyuru
ve çeşitli bilgi paylaşımları amacıyla eğitim alanında kullanıldığı bilinmektedir. Bu durumun
önümüzdeki dönemde daha ciddi bir şekilde ele alınıp sosyal ağların eğitime katkısının ve
entegrasyonun arttırılacağı diğer önemli bir öngörüdür.
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ÖZET
İki temel güç, devlet ve şirket interneti, ticari ve siyasi çıkarları çerçevesinde güvenlikleştirilmiş, vatandaş
denetimine kapalı ve ticarileştirilmiş bir alan olarak kurma gayretindeler. İnternet, daha çok tüketecek, uslu
bedenlerin inşası için tasarlanmış bir gözetim ve denetleme aracı onlara göre; bilginin ve iletişimin özgürce
dolaşımda olduğu bir kamusal mecra değil. Siber uzamla ilgili bu karanlık senaryoda güvenlik ve gözetim iki
kilit kavramdır. Güvenliği amaçlayan sistemin asıl amacı vatandaşların değil, sistemin güvenliğini sağlamaktır.
Hacktivizm interneti bekleyen bu çifte tehlikeye bir karşı çıkış ve meydan okuma olarak ele alınabilir.
Anahtar Kelimeler: hacktivizm, sansür, güvenlik, şiddet, gözetim

I
Geçtiğimiz ay İstiklal caddesinin tam ortasında, kültürel ve tarihi önemi yadsınamaz olan,
Emek sinemasının yıkılması ve binanın alışveriş merkezi benzeri bir mekâna dönüştürülmesi
planını protesto eden sinemacıların protestosu ve protestoya kolluk kuvvetlerinin “orantısız”
müdahalesi tartışma konusu olmuştu. Aralarında Costa Gavras gibi dünyaca ünlü
yönetmenlerin de olduğu protestocuların barışçıl eylemleri, diğer pek çok eylemde olduğu
üzere polis “terörüne” tanık oldu. Terör kelimesini burada gelişigüzel kullanmıyorum.
Yabancı kökenli bir kelime olduğu için “terör” kelimesinin kökeni ve farklı kullanımları ile
başlayalım:
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Latince kökenli terrorem (“büyük korku, dehşet”, terrere “korku salmak, korkutmak”), 14.
Yüzyılın sonunda Fransızca’da terreur olarak karşımıza çıkıyor. Oxford English Dictionary
ise terror kelimesinin anlamını şu şekilde veriyor: i. aşırı korku, ii. İnsanları
yıldırmak/korkutmak için aşırı korkunun kullanılması.
Polisin eyleme müdahalesi tam da kelimenin etimolojik kökenine sadık bir şekilde aşırı korku
salma, yıldırma ve korkutma amacını taşıyordu. Denilebilir ki Türkiye’de polisin, hep olduğu
üzere ve git gide artan bir şekilde, toplumsal olaylara ve kitle gösterilerine müdahalelerinde
bu yıldırma/korkutma stratejisinin izleri mevcuttur.
Polisin aşırı güç ve şiddet kullanımının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Muammer
Güler, polisin orantısız güç kullanıp kullanmadığının araştırılacağını; lakin “daha önceden
bilinen kişilerin, topluluğu maalesef kullanmak suretiyle provokatif eylemlerde bulunmak
istediklerini” belirtti. Sözlerini, “Polisin taşlanması, binaların işgal edilmesi özel mülkiyete
girilmesi yasalsa bunu önce tartışalım,” diyerek sonlandırması ise özellikle manidardı.
Özellikle orantısız gücü engelleyeceğini zikreden kamu görevlisinin valiliği döneminde 2007
1 Mayıs’ında Taksim’i savaş alanına çevirdiği ve bu yüzden Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nde mahkûm ettirdiği düşünüldüğünde açıklama daha da manidar hale
gelmektedir.
Hacktivizm konulu bir sunuşun bu şekilde başlaması garipsenebilir. Bu türden bir yaklaşımın
sebebi hacktivizm meselesini “güvenlik”, “siyaset” ve “ihlal” kavramlarını merkeze alarak
tartışacak olmam. Temel iddiamı bir cümle ile özetleyecek olursam, hacktivizm, interneti,
şirket ve devlet çıkarlarını kollamak gayesiyle güvenlikleştirmek (securitization) isteyen
mantık ve uygulamalarının sınırlarının ihlali olarak düşünmek mümkündür. Bu çerçevede
hacktivizm, siber uzamın yapısı, şekillenişi ve siber uzamda süregiden mücadelelerden ayrı
ele alınamaz.

II
Cornelius Castoriadis 1996 yılında çağdaş siyasetin en bariz özelliğinin önemsizliği olduğun
söylerken günümüzde siyasetin karşı karşıya olduğu önemli bir açmaza dikkat çekiyordu
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(aktaran, Bauman, 2000: 12): siyasetin, daha doğrusu, verili olan siyasal ve toplumsal
ilişkilerin ötesinde bir siyasetin tahayyül edilmesi önündeki engellere. “Hükümet
değişiklikleri, hiç de büyük değişikliklere gebe bir dalga sayılmaz; kendi ivmesiyle, kendi
yönünde, sabit bir kararlılıkla, tekdüze ve durdurulamaz biçimde ilerleyen bir akıntının
yüzeyindeki ufacık çırpıntılardır bunlar olsa olsa . . . Bu siyaset uyumculuğu alkışlamakta,
uyumculuğun reklamını yapmaktadır. Hâlbuki uyumculuğu insan tek başına da başarabilir;
uyum göstermek için siyasete ne gerek var?” (2000: 12).
Bundan sadece birkaç yüzyıl önce değişim, dönüşüm ve devrimin ideolojisi olan liberalizm;
geldiğimiz noktada bir teslimiyet ideolojisine dönüşmüştür: “başka bir alternatif yok” diyen,
zorunluluğun ideolojisine. Liberalizmin bugünkü formu neoliberalizm politikayı basitçe
şeylerin, işlerin idaresine indirgemiş vaziyettedir. Neoliberalizmin tercih ettiği siyaset göreceli
bir demokrasidir: demokrasi ama tadında bırakılmak kaydıyla (Munck, 2005: 66). “Siyaset
ama tadında bırakmak kaydıyla,” mantığı da bu yeni siyaset algısını özetler. Bu siyasete göre,
iyi fikirler, ya da işe yarayan fikirler, “ideolojik kökenlerine bakılmaksızın” benimsenmelidir.
Fakat siyasetin kendisi işe yarayan ya da yaramayan fikirler/uygulamalar arasında seçim
yapma faaliyeti değil, bizatihi işlerin nasıl yürüdüğünün sınırlarını çizen bir faaliyettir (Zizek,
1999: 199).
Neoliberalizm kavramı ile ilgili bir not düşmekte fayda var. Kavramı bütün küresel ve yerel
siyasal, ekonomik ve kültürel formları açıklamak için kullanmaktan kaçınmak istiyorum.
Kavramın kendisinden vazgeçmeden ama aynı zamanda açıklayıcı gücünü azaltmadan
yapılabilecek olan neoliberal aklın, ya da daha basit bir şekilde ifade edersek, sermayenin
aklının yereldeki eklemlenmelerine ve tezahürlerine odaklanmanın faydalı olacağı
kanaatindeyim. Aksi bir tutum neoliberalizmi kadir-i mutlak açıklayıcı bir kavram olarak
sunmak ve kavramın açıklayıcılığından vazgeçmek anlamına gelecektir.
Siyasetin sınırlarının daraltılmasının Türkiye siyasetindeki tezahürü açısından 12 Eylül
sonrası bir milat olarak alınabilir. Ama bununla da birlikte Türkiye’de devlet-toplum-siyaset
ilişkilerine damgasını vuran bazı karakteristik özelliklerin siyasal alanın daralmasındaki
rolünü azımsamamak gerekir. Örneğin ordunun ve militarizmin siyasetteki belirleyici ve
sınırlayıcı varlığı buna örnek olarak gösterilebilir (Bayramoğlu, 2002).1 12 Eylül ve
sonrasının siyaset, daha doğrusu demokrasi ve muhalefet karşıtı, totaliter yöneliminin ayrıksı
1

Militarizmle ilgili yakın zamanda yayımlanan kapsamlı bir derleme için bkz. Sünbüloğlu, 2003.
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bir yerinin olduğu elbette ki reddedilemez. 1982 Anayasası, ordunun yeni konumu, demokrasi
ve siyaset karşıtlığının belki de en önemli yasal dayanaklarından olan siyasi partiler ve seçim
yasaları (Sakallıoğlu, 2005) ve eğitim sisteminde yapılan değişikliklerle önemli bir dönüşüme
sebep oldu 12 Eylül. Daha önceki askeri darbelerden farklı olarak toplumun topyekûn bir
yeniden yapılanmasını öngördü 12 Eylül askeri darbesi (Tünay, 1993). Her türlü ideolojik
bölünmenin resmi ideoloji tarafından gayrimeşru ilan edilmesi ve kriminal vaka olarak
görülmesi sistematik ve maksatlı bir depolitizasyon sürecinin temelini oluşturdu (Bora, 2001).
‘Kriminalizasyon’ ve ‘güvenlik’, bu noktada üzerinde durulması gereken kavramlar.
‘Güvenlik’, sürekli bir olağanüstü hali yaşayan bir rejimin yaralı bilinçli (ve çokça da yaralı
bedenli) vatandaşları olarak, yaşamımızın temel belirleyenlerinden biri haline geldi. Güvenlik
neyin konuşulup konuşulamayacağına; hangi hakların kullanıp kullanılamayacağına ve hangi
şahısların yaşayıp yaşayamayacağına karar verilirken başvurulan temel ölçeklerden biri oldu.
Güvenlik mantığı toplumsal alanın, toplumsal iktidar ilişkilerinin, hiyerarşilerin ve statükonun
korunmasında son derece “güvenli” bir liman. Güvenlik söyleminin sahiplenicisi ve üreticisi
olan çevreler de bunun “toplumun iyiliği için” olduğunun altını çizmekte ısrarcılar.
Biraz güvenlik üzerinde duralım. Türkiye’de güvenlik ve özgürlüksüzlükler rejiminin temel
kaynağı olarak siyasal sistemin yeterince liberal olmaması, güçlü devlet geleneği ve Batı’daki
şekliyle toplumsal sınıfların yokluğu iddiası sık sık gündeme getiriliyor. Bir başka deyişle,
güvenliğin, özgürlükler pahasına bu kadar ön planda olmasının sebebi liberalizm eksikliği.
Bu iddiaların biraz daha derinine inelim. Bireysel özgürlüklerin savunucusu ortalama liberal
bize güvenlikle özgürlükler arasında bir gerilim ve denge olduğunu söyler. Ve yine ortalama
liberal bizi, bu gerilimdeki tercihinin özgülüklerden yana olduğunu, güvenliğinse istisna
olduğuna ikna etmeye çalışır.
Güvenlik ve özgürlük arasındaki gerilimin kaynağında, özgürlüklerin, güvenlik kaygısıyla
kısıtlanıp kısıtlanamayacağı sorusu yer alır. Genel iddia şudur: “güvenlik arayışında, devletler
sürekli olarak vatandaşların özgürlüklerini sınırlamak zorunda kalırlar ve demokratik toplum,
her daim özgürlük ve güvenlik arasında bir ‘denge’ tutturmayı hedefler” (Neocleous, 2007:
132). Oysa Neocleous’un da işaret ettiği üzere, liberalizmin merkezi teması özgürlükler değil,
güvenliktir. Ekonomisi, yasaları, gözetleme ve denetleme araçlarıyla bir güvenlik toplumunun
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ve özgün bir siyasal rasyonalitenin inşası söz konusudur (2007: 133). Güvenlik, otoriter
tedbirlerin alınması ve özgürlüklerin kısıtlanması sürecinde hayati önemde bir ol oynar.
Güvenlik üzerindeki bu vurgu güvenlik burjuva toplumunun en yüce kavramıdır diyen Marx’ı
akla getirir. Şöyle yazıyordu Marx (1997: 35) Yahudi Sorunu Üzerine’de:
Güvenlik sivil toplumun en yüce toplumsal kavramıdır, toplumun tümünün yalnızca,
üyelerinin her birinin kişiliği, hakları ve mülkiyetinin korunmasını garanti altına
alma durumunda oluşuna ilişkin polis kavramıdır. Hegel sivil toplumu bu anlamda,
gereksinimin ve usun devleti diye adlandırır.
Neocleous, Marx’ın yorumunu bir adım iler götürür ve güvenliğin liberal ideolojinin en yüce
kavramı olduğunu belirtir. Bu açıdan bakıldığında liberalizm bir güvenlik tekniği olarak ele
alınmalıdır. Mutlakiyetçilerin ve liberallerin kolayca ortaklaştıkları nokta, ortak bağları
güvenliktir. Tarihsel kanıtlar bize, olağanüstü yetkilerinin kullanımının bir istisna olmaktan
çok modern kapitalist toplumlarda siyasal yönetimin temel öğelerinden biri olduğunu
göstermektedir (Neocleous, 2007: 143).
Güvenlik fetişinin siyasal ve toplumsal hayat açısından en sakıncalı yanı siyaseti olanaksız
kılan –ama kendisi bizatihi son derece güçlü bir siyasal konum işgal eden– bir hal ve söylemi
yaygınlaştırmasıdır. Jayauriya, 11 Eylül saldırılarının ardından liberal demokratik Batı’da
güvenlik söyleminin kazandığı hegemonik konumun her şeyden evvel liberal siyasada
kamusal alanı canlı kılan yapıcı çatışmaları, yani müzakere ve tartışmayı marjinalize eden,
politika karşıtı bir duruşa kaynaklık ettiğini vurgular.
Güvenlik, toplumsal alanın belirlenişindeki merkezi konumunu pekiştirdikçe siyasal alanın ve
siyasal olanın hareket kabiliyeti kısıtlanır. Siyasal ayrımlar, özellikle de mevcut olanın, verili
olanın ötesini düşleyen, talep eden siyasi alternatifler suçlulaştırılır. Buna alt sınıfların,
toplumun çeperindekilerin ve azınlıkların suçlulaştırılması eklenir. Nihayetinde güvenliğin
tesis etmeye ve yerleştirmeye çalıştığı vatandaşların güvenliğinden ziyade, güvenlik
rejiminin kendisinin güvende olmasıdır.
Güvenlik rejiminin güvenliğini tesis etmek istediği şeyin güvenliğin kendisi olduğu iddiası
akla Benjamin’in şiddet üzerine düşüncelerini getirir. Walter Benjamin, ‘Şiddetin Eleştirisi
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Üzerine’ adlı kısa ve yoğun makalesinde şiddet ve hukuk arasında öngörülen dışsal ilişkiyi
sorguluyor ve hukukun tesisinin şiddeti içerdiğini, şiddetin hukuka içkin, kurucu bir unsur
olduğunu vurguluyordu. Şiddetin bireyin elinden alınıp, Weber’i andırırcasına, “meşru” şiddet
üzerinde tekele sahip yegâne otorite olarak devlete devredilmesinde bu mantık yatmaktaydı.
Bu noktadan hareketle Benjamin, şiddet tekelinin bireylere karşı ele geçirilmesini bu kurucu
unsurun yeniden üretimiyle birlikte ele aldı:
Hukukun şiddet tekelini bireye karşı ele geçirmekteki menfaati, hukuksal amaçların
korunması sakiyle değil, hukukun salt kendisini koruma saikiyle açıklanabilir; hukuk
dışındaki şiddetin, ulaşılmak istenen amaçlar dolayısıyla değil, bu şiddetin salt hukuk
dışında olması nedeniyle hukuku tehdit ettiği saptamasıyla. (Benjamin, 2010: 23)
Hukuk, bireylerin elindeki şiddeti, hukuku yok edecek bir tehlike olarak gördüğü için şiddet
kullanımını kendi tekeline almak amacındadır.

III
Toplumsal alanı güvenlikleştirmeye çalışan güçler (devlet ve şirketler) aynı şeyi, siber uzamın
sağladığı teknolojik avantajlarla, belki de daha etkili bir şekilde siber uzamda da yapmaya
çalışmaktadırlar. Güvenli internet, internette sansür, ileri gözetim teknikleri ve fikri mülkiyet
hakları gibi kavram ve olgular siber uzamın hizaya sokulmasında kilit bir rol oynuyor. Burada
bu süreçleri ayrıntılı bir şekilde incelememize imkân yok. Sadece genel eğilimlerden ve
tartışmalardan bahsetmekle sınırlamak zorundayız kendimizi.
Yeni medya teknolojilerinin yaygınlaşması ve gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası haline
gelmesi şu sorunun bolca tartışılmasına yol açtı: siber uzam alternatif bir kamusal alan olarak
düşünülebilir mi? İyimserler için siber uzam, siyasetteki mevcut tıkanıklıkları aşmak için bir
fırsattır. Karşılıklı etkileşimi mümkün kılan yapısı, demokratik müzakere süreçlerinin
işletilebilmesine, genişletilmesine ve derinleşmesine katkı sunabilir. Tam da bu yüzden
iyimserlerin aklında siber uzam, Habermasçı kamusal alan tahayyülünün günümüz
enformasyon toplumlarındaki karşılığıdır. Yine bu yüzden internet muhalif içeriğin ve
öznenin geleneksel medya kanallarına oranla daha rahat nefes aldığı bir ortamdır.
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Diğer yanda da internetin asla “gerçek” siyasal ve toplumsal ilişkilere alternatif
olamayacağını söyleyenler yer alır. İnternetin herkesin erişimine açık olmaması, ortak bir
kamusallık için gerekli olan asgari düzenden yoksun olması (siber uzamın çok parçalı, bölükpörçük yapısı) ve hızla ve gitgide daha fazla oranda ticari çıkarlar tarafından
sömürgeleştiriliyor olması bu durumun temel sebepleri olarak sıralanır. Bunun da ötesinde,
daha karamsar –kendilerine karamsardan ziyade “gerçekçi” denmesini ister bu grup– bir
yaklaşım, internetin, özellikle de sosyal ağ aktivizminin iktidarın gözetim ve fişleme
faaliyetine açık olduğunu iddia eder (Morozov, 2009, 2010). Dünyanın “yeni bir ulusötesi
kara ütopyaya doğru dört nala koştuğunu” belirten Assange’a göre (2012: 11):
Elimizdeki en önemli özgürleşme aracı olan internet, totaliterliğin bugüne dek
görülmedik düzeyde tehlikeli bir yöntemi haline geldi. İnternet insan uygarlığı için
tehdit arz ediyor.
Assange (2012: 27), İnternette süregiden mücadeleyi ise şu sözlerle tanımlıyor:
Sistemin içindekilerin topladıkları bilginin gücü, bu bilgi temelinde oluşturulmaya
başlayan gölge devletler, bunların kendi aralarındaki bilgi değiş-tokuşu, birbirleriyle
ve özel sektörle kurdukları balar bir tarafta; diğer taraftaysa insanlığın kendi adına
söz söyleme aracı olan internetle birlikte ortak alanın genişlemesi olgusu – bu ikisi
arasında bir çatışma var.
Assange internetle ilgili pek çok görüşün yanıldığını, çünkü hiçbirinin düşmanla yüz yüze
gelmediğini söylüyor. Assange’ın çizdiği resim çok karanlık görünse de sansür, denetim ve
gözetim internetin önemli gerçeklerinden.
Marx, Weber, Durkheim’dan günümüze toplumsal teori modern iktidarın aynı zamanda bir
gözetim ve denetim iktidarı olduğunun altını çizdi. Foucault, Bentham’ın panoptikonunun bir
bütün olarak modern iktidarın tesisinin kilit öğelerinden biri olduğunu vurguladı. Kimilerine
göre günümüzde, teknolojik gelişmelerle birlikte superpanoptikon, panoptikonun yerini aldı
(Lyon, 2006; Haggerty, 2006). İnternet hem siyasi hem de ticari çıkarlar için sürekli olarak bir
gözetim ve denetim aracı olarak kullanılıyor. İletişim teknolojilerinin (hardware ve software)
denetime ve değişime kapalı yapısı, İnternette olup bitenler hakkında hem bilgi edinebilmeyi
hem de olup bitenlerin kontrol edilmesinin önüne geçiyor. Kullandığımız cep telefonlarının;
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işletim sistemlerinin; çiplerin içinde ne olduğunu; hangi bilgilerimizi ve hangi eylemlerimizi
kimlerle paylaştığından habersiziz. Vatandaşlar tarafından aktif bir şekilde kullanılan ama
herhangi bir şekilde vatandaş katılımına ve denetimine kapalı, aksine vatandaşları denetleyen
ve kontrol eden bir yapılanmaya doğru hızla ilerliyoruz. Sosyal medya, akıllı telefon, sosyal
ağlar gibi aygıtlarla bu sürecin aynı zamanda gönüllü bir şekilde parçası oluyoruz. Devletler
ve şirketler bu sürecin vatandaş kontrolünden muaf olabilmesi için itinayla çalışıyorlar: SOPA
(Stop Online Piracy Act), PIPA (Protect IP Act), ACTA (Anti-Counterfeiting Trade
Agreement), Güvenli İnternet, DPI (Deep Packet Inspection) bu sürecin parçaları. Sansür ve
gözetimin Türkiye’deki yansımaları için Alternatif Bilişim Derneği’nin 8 Nisan 2013 tarihli
raporuna bakılabilir (ayrıca bkz. Arslantaş-Toktaş vd. 2012)
Siber-uzamın bu türden bir kıskaca alınmasında güvenlik söylemi hayati bir rol oynamaktadır.
Ulus Baker’in (2001: 22) Mernis projesi hakkında söylediklerini hatırlayalım:
Sözgelimi Ecevit'in 1974 yılından beri ideali olan Mernis Projesinin amaçları
arasında "güvenlik bakımından kanun kaçaklarının izlenmesi ve yakalanması
kolaylaşacaktır" ibaresi yer alıyor. Ama kredi kartı sisteminden vergi kaçaklarının
izlenmesine varıncaya kadar böyle bir projenin öne sürdüğü bütün amaçların
oluşturduğu bakış sistemine göz atıldığında "izlenme ve yakalanmanın" sadece
"kanun kaçaklarına" özgü bir durum olmadığını anlıyoruz. Böyle bir sistem "bütün
vatandaşları" ve "sokaktaki insanı" da bir "izlenme ve potansiyel yakalanma" odağı
haline getirmeden aralarından "kanun kaçaklarını" tespit edemez. Bu hane hane, ev
ev, sokak sokak genelleştirilmiş bir "denetim sistemidir". Su, telefon ve elektrik
borçlarından bireysel kullanım rejimlerine, kredi kartlarındaki "harcama" profillerine
bakarak her an değişken "risk grupları" ya da istatistiki "vatandaşlık profilleri"
çıkarmayı amaçlar. Bu tür sistemler Avrupa'da yürürlüğe konmak istendikleri anda
çok yoğun tepkiler aldığından geri çekilmişlerdi. İyice yerleşmiş göründükleri
ABD'de ise çok çeşitli "direnç biçimleri" yüzünden sürekli olarak deliniyorlar.
Türkiye gibi bir ülkede ne buna karşı çıkacak sivil bir iradenin, ne de bunu
delebilecek ve aşırı işleyişlerini dengeleyebilecek "direnç bilincinin" varlığı söz
konusudur.
Siber uzamdaki gözetim olgusuna geri dönersek, gizlilik ile alenilik ilişkisinin tepetaklak
olduğunu görürüz. Gizli, kişisel olması gerekenlerin kolayca erişebilir, kaydedilebilir ve tasnif
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edilebilir olduğu; aleni, kamusal ve tartışmaya açık olması gerekenlerinse gizli tutulduğu bir
alana dönüşmektedir siber uzam.

IV
Hacktivizm olarak adlandırdığımız hareketler, her şeyden önce, siber uzamdaki kamusal
alanın “yeniden-feodalleştirilmesine” (kavramı Habermas’tan, biraz da bozarak alıyorum),
siber uzamın bir gözetim alanı haline gelmesine ve gizlilik-alenilik asimetrisine bir tepki
olarak ele alınmalıdır. Zimmerman’ın tarifine başvuracak olursak, “hacker denen kişi
teknoloji meraklısıdır, teknolojinin nasıl işlediğini anlamaktan hoşlanır, teknolojinin esiri
olmak yerine onun daha iyi nasıl kullanılabileceğini araştırır” (Assange vd. 2012: 63).
Hollandalı hacker R’nin sözleriyle “su kaynatmak isteyip de kettle’ınız yoksa, bunun yerine
kahve makinasını kullanıyorsanız bu, bana göre bir hack’tir. Çünkü teknolojiyi
öngörüldüğünden farklı bir şekilde kullanıyorsunuzdur” (Jordan ve Taylor, 2004: 7).
Chaos Computer Club’ın (CCC) “Bilgi özgürlük ister” sloganında olduğu gibi, hacktivizm
dünya çapında, sansürden arındırılmış, güvenlik gerekçeleri ile gözetim, kontrol, kayıt ve
denetim süzgecinden geçirilmemiş bilgi ve iletişimin dolaşımının bir İnsan Hakkı olarak
tanınması konusunda ısrarcıdır. Hacktivizm bilginin ve iletişim metalaşması ve devlet
kontrolü altına alınması tehditlerine karşı çıkışın siyasal ifadesidir (Jordan ve Taylor, 2004:
18).
Hacktivizm, İnternetin güvenli ve nizamlı bir yer haline getirilmesine yönelik tavrın
karşısında bir ihlal (transgression) hareketi olarak çıkar. Yasanın ve güvenliğin tesisini ilke
edinen resmi düzlemin karşısında yıkıcı bir hareket olarak çıkar. Anonymous’tan RedHack’e
pek çok muhalif hacktivist örgütün bu ihlali sembolik ve mizahi bir düzeye taşıdığını da
hatırlatmakta fayda var. Hacktivism, ciddiyetin kuru lisanının karşısına gülmenin ve alayı
koyar; mevcut toplumsal hiyerarşileri ve sembolleri tersyüz etmeye çalışır. Bu açıdan
Bakhtin’in karnavalesk imgesine yaklaşır.
Sınıf kültürünün ciddi yönleri resmi ve otoriterdir; şiddetle, yasaklarla, sınırlamalarla
ilişkilidir ve daima bir korku ve sindirme öğesi içerir. Oysa, gülme korkuyu alt eder
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çünkü hiçbir engelleme, hiçbir sınırlama tanımaz. Gülmenin dili, şiddet ve otoritenin
kullanımına sokulamaz asla. (Bakhtin, 2001: 110)

V
Hacktivizmin bu türden bir kavranışı otoriteryanizmin sürekli olarak kendini yeni yüzlerle
sunduğu Türkiye’de ayrı bir önem kazanmaktadır. Siyasetin teknik ve teknokratik bir sürece
indirgendiği; keyfi, uzun süren tutuklamalarla muhalefetin kolayca cendere altına alınabildiği;
haber alma ve ifade özgürlüğünün sürekli olarak daraltıldığı; devlet şiddetinin dozajının ve
keyfiyetinin arttığı Türkiye’de hayat ne kadar demokratikse İnternet de o kadar demokratik.
Sansür; hür ifadenin yargılanması; kişisel bilgilerin kolayca yetkili/yetkisiz kişilerce ifşa
edilebilmesi (M. Gökçek örneğini aklımıza getirelim); erişime kapatılan internet sitelerinin
sayısının dahi bilinmemesi; Güvenli İnternet gibi belirsiz bir kavram ve uygulamayla
internetin sürekli olarak denetlenmesi ve DPI gibi olgular göz önüne alındığında siber uzamda
yürütülecek mücadele ayrı bir önem taşımaktadır.
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ÖZET
Orwell ve Foucault gibi düşünürler, çağımızın teknolojik gelişmelerinin öngörürmüşçesine yarattıkları eserlerde
gözetim üzerine totaliter toplumları irdelemiş günümüzde oluşmuş sistemin yıllar öncesinden habercisi
olmuşlardır. Küresel terörün tüm halkların kendini mütemadi bir tehdit altında hissetmesi, sürekli gelişen
teknoloji araçlarını kullanarak bir “bilgi toplumu” yaratma amacından ziyade, devletlerin bir bakıma “gözetim
toplumu” yaratarak, bireylerin koruma amacıyla karışık, ölçüsüz olarak nitelenebilecek soruşturulması,
sansürlenmesi ve kimi zaman disipline edilmesi sonucunu doğurabilmektedir. Bu hususta, kamu yararı ile
özgürlükler arasındaki denge ihtiyatlı bir şekilde kanun koyucular tarafından oluşturulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Devlet Gözetimi, Gözetim Toplumu, Sosyal Medya ve Aktivizm, İfade Özgürlüğü, Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi

209

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Yeni Medya ve Demokrasi

1. GİRİŞ
“Kendi hakkında aleni detaylar vermek, hep direndiğim burjuva bir baştan çıkartma
olmuştur.”
Gustave Flaubert1
Geçtiğimiz 15 yıl içinde, kişisel paylaşımlar burjuva bir başa çıkartmadan ziyade Sosyal
Medya araçlarının yaygınlaşması ve çeşitlerinin çoğalmasını takiben, bir bakıma zorunluluk
haline gelmiştir. Bireylerdeki sosyal ağ oluşturma ihtiyacı, kişisel verilerin ifşasına ve dolayısı
ile özel hayatın ve kişisel verilerin gizliliği alanında sorunların doğmasına neden olmuştur.
Sosyal medya araçlarının yükselişini destekleyen tekno-ütopyacılık anlayışı, hem kamusal
alanda hem de özel sektörde bireylerin sosyal medya üzerinden gözetimi ile önemli ölçüde
çelişmektedir (Szeman, 2007). Bu noktada, sosyal medyanın aktivizm, ifade özgürlüğü ve
demokrasiye yardımcı olup olmadığı tartışmaya açılmalıdır.
Sosyal medyanın altın çağlarını yaşadığı içinde bulunduğumuz dönem bir yana, sosyal medya
var olmadan önce bile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi madde 19 ve Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesi uyarınca bireyin ifade özgürlüğü koruma altına alınmış,
bunun yanı sıra mahremiyet açısından ise; kişisel verilerin korunması Avrupa Birliği Kişisel
Verilerin Korunması Direktifi’nde (EC Data Protection Directive), ve Avrupa Birliği Kişisel
Gizlilik ve Elektronik Haberleşme Direktifi (EC Privacy and Electronic Communications
Directive), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesine uyumlu olarak düzenlenmiştir.
Bu kişisel verilerin korunması kanunları ile genellikle kişilerin ırksal ve etnik kökenlerine, dini
ve felsefi inançlarına, sağlık durumu ve siyasi görüşleri ile sendika üyeliklerine, sağlık
durumları ve cinsel yaşamlarına ilişkin veriler hassas veri olarak kabul edilmektedir. Bu
veriler, bazı istisnai durumlar haricinde, tümüyle koruma altında olmak zorundadır.
Aktivizm ve bir demokratik hak olarak düşünce ve ifade özgürlüğü kesiştiğinde, paylaşılan
fikirlerin hassas kişisel veri niteliği ile, diğer yandan bu verilerin amacı gereği topluma mal
olup, yayılmasından ötürü bu tip bir koruma kapsamı altında değerlendirilmemesi gerektiği
ikilemi, hukuki anlamda sorun teşkil etmektedir. Özellikle siyasi görüşlerin sosyal medyada
1

Lillian Edwards, Strathclyde Üniversitesi, Ders Notları 2012,(Flaubert 1880’deki ölümünden önce, dikkatle
koruduğu günlüklerini yakmıştır).
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paylaşımı ile Kuzey Afrika ve son olarak Suriye’de görülen ve rejimlerin devrilmesine yol
açan ayaklanmaların ortaya çıkması, yeni medya araçlarının denetlenmesini devletler için
öncelikli konu başlıkları içine sokmuştur. Devletler, bir yandan bütünlüklerini tehdit altına
alabilecek sosyal medya üzerinden yapılanan oluşumları kamu güvenliğinin tehdit altında
olması gerekçesini sunarak sansüre tabi tutmak isterken, diğer yandan ise örneklerini hem
Türkiye’de hem başka ülkelerde de görebileceğimiz gibi, bu yeni medya araçlarını bireyleri
gözetlemek ve denetlemekte; ayrıca bu kişisel verilerin paylaşımıyla ekonomik kazançlar elde
etmekte kullanmaktadır.
Açıkça görülmektedir ki, sosyal medya araçlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
kapsamının korunması yetersiz kalmaktadır. Paylaşılan içeriğin sosyal çevre grupları içinde
kısıtlanması, genel olarak aktivizm veya demokratik görüş bildirimi amacına hizmet
etmemektedir. Kamu güvenliğini tehdit, oldukça geniş bir kavramdır. Devletlerin ise sırf bu
temele sığınarak, ifade özgürlüğü ile kamu güvenliği arasında çıkan ikileme aldıkları tavır ve
çözümler, en temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı sonuçlar doğurmaktadır. Devlet
tarafından çeşitli yollarla elde edilen online veriler kişiler üzerinde yaptırım doğurmakta,
bununla birlikte filtreleme yöntemleriyle bireyler üzerinde baskı kurulmaktadır. Her geçen gün
Bentham’ın Panoptikon’una sürüklenen toplum, bir yandan sosyal hayatın paylaşımı büyüsüne
kapılmakta, diğer yandan ise farkında olmadan hiyerarşinin tepesindekilerce gözetlenmektedir.

2. ANA BÖLÜM
2.1. DEVLET GÖZETİMİ VE SOSYAL MEDYA ARAÇLARINA GENEL BAKIŞ
2.1.1. GENEL OLARAK DEVLET GÖZETİMİ
Genel hukuki bakış açısıyla incelendiğinde gözetim, insanların cezai sonuçlar doğurabilecek
veya uygunsuz olarak görülebilecek fiil ve davranışları hakkında delil niteliği taşıyabilecek
bilgi elde etmek amacıyla, yoğun kontrol yöntemleri içeren soruşturma eylemidir. Gözetimin
en genel ve klasik örneklerinden biri, -yoğunluğu değişmekle birlikte- artık her ülke
vatandaşının hayatına girmiş olan MOBESE dediğimiz, Kapalı Devre Televizyon Sistemleri
(CCTV)’dir. Fakat, gözetleme her zaman en geleneksel yöntemle gerçekleşmez. Özellikle
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teknoloji araçlarının durmaksızın gelişmesi ve değişmesi üzerine bu yöntemler de değişme
göstermiştir. Seçkin üyelik listeleri (indirim kartları, puan kartları, avantajlı üyelikler vs.
listeleri), havaalanı uçuş listeleri, hastane ve sigorta kayıtları, internet siteleri üzerinden
kullanıcının bilgisayarına yerleşen çerezler v.b. gözetim kapsamında değerlendirilebilir. Bu
çeşit gelişmiş yöntemleri de göz önüne aldığımızda, daha geniş bir bakış açısıyla gözetimi
değerlendirirsek; devlet yönetim, düzenleme ve koruma amacı güden her türlü veri toplama işi
gözetim kapsamına sokulabilir (DP, 2010: 8).
Bahsedildiği üzere gelişen yöntemler; “gözetim toplumu” fenomenini doğurmuştur. Dünya
üzerinde

Kapalı

Devre

Televizyon

Sistemlerinin

en

yaygın

olduğu

İngiltere’de

Parlamento’nun reddettiği tanımıyla, “Bir gözetim toplumu, haklarında devlet hizmeti ağında
ve merkezinde bulunan her çeşit verinin toplanabildiği bireylerdir.”2
İsimlendirme her ne kadar oldukça güncel olsa da, bireyleri “gözetim toplumu” haline getirme
yöntemi yeni bulunmuş değildir. Ne var ki, gözetlenen ile gözetleyen arasında güç ve imkân
farkı hiçbir zaman bu kadar gözle görülür olmamıştır. Toplum üzerindeki gözetleme
profesyonel etik, hukuk ve ahlak ile birlikte değerlendirildiğinde, bizleri sosyal oluşum
üzerindeki etkileri ve insan hakları açısından düşünmeye yöneltmektedir. Örneğin, özel hayat
ve alan ihlalleri, ayrımcılık güven, mesuliyet, saydamlık, hizmetlere erişim, seyahat özgürlüğü
gibi temel hak ve beklentiler gözetleme metotlarının gelişmesi ve bunun bir sonucu olarak
devletin birey üzerindeki gözetiminin artmasıyla, bireyin hareketleri ve düşünceleri
kısıtlanabilmektedir (Doğan, 2012: 13).

2.1.2. SOSYAL MEDYANIN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİ
Önceki bölümde kısaca belirtildiği üzere, teknoloji araçlarının gelişmesi ile hem bireylerin
kendilerini ifade edebileceği platformlar artmış, bununla beraber bu durum devlet gözetimi
yöntemlerini de değiştirmiştir. Özellikle sosyal medya araçlarına eğildiğimizde, ilk başta
türünün belki de en popüler örneği olan Facebook’un bu durumdaki etkisini görebiliriz.
Facebook 2004 yılında Mark Zuckerberg tarafından kurulmakla birlikte 2010 yılında 500
2

The Government Reply to the fifth report from the home affairs committee session (Beşinci ve 2007-08 HC 58
No’lu İçişleri Komitesi Rapruna İngiliz Devleti’nin cevabıdır. A Surveillance Society?, Temmuz 2008)
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kullanıcıya ulaşmıştır. Bu kullanıcıların yarısı Facebook tarafından bildirildiği üzere her gün
Facebook hesaplarını açmakta ve aylık ortalama 700 bilyon dakikayı Facebook kullanarak
geçirmektedirler (Edwards, 2012). Bu denli geniş kitleye hitap eden araçların, bir süre sonra
pek çok kişisel bilgiye ev sahipliği ediyor olması kaçınılmaz hale gelmiştir. Nitekim, bir
öğrencinin sırasına yazdığı ismi, ağaçlara kazınan resimler, duvarlara yazılan sözler
sahiplerinin hususiyetini taşımakla birlikte, bu paylaşımların yapılması hep bir fark yaratmak,
söylemek, geliştirmek ve en basit haliyle aslında; yarınlara kalmak için yapılır.
Halen deneyimlediğimiz üzere, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal paylaşım siteleri ve
kişisel bloglar bireylerin paylaşma ihtiyaçlarını oldukça tatmin etmektedir. Bu süreçte, ciddi
anlamda kişisel veri- ve hatta hassas kişisel veri paylaşımı gerçekleşmektedir. Nitekim, hassas
kişisel veri kapsamında değerlendirilen ırk, cinsel tercih, dini inanç ve politik görüş bilgileri
değil yüksek otoriteler, herhangi bir internet kullanıcı tarafından rahatlıkla erişilebilmektedir.
Bu noktada sosyal medyanın gerçekten ifade özgürlüğünün kullanılmasındaki etkisinin niteliği
tartışmaya açılmalıdır.

2.2. SOSYAL MEDYA ARAÇLARI İLE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE AKTİVİZM
Söylenebilir ki, sosyal medya toplumsal bilinci gelişmesinde büyük bir rol oynamaktadır.
Bunun başlıca sebebi, bilginin hızlı, ucuz ve nispeten özgürce hareketinin diğer araçlara göre
daha etkili şekilde yapılabiliyor olmasıdır. Haiti’de depreminden sonraki

yardım

çalışmalarının ne denli etkili olduğu bu durumu açıkça özetlemektedir. Bir diğer husus ise,
sosyal medya araçlarının acil bireysel katkıya müsait yapısıdır. Bu itibarla, kritik bilgilerin
akışı ve yardım çağrıları amaçlanan hedeflere kolayca ulaşabilmektedir. En önemlisi de sosyal
medya bireylerin iletişim kanallarının psikolojik etkisini ve bireysel hareketin neleri
gerçekleştirebileceğinin farkına varmasını sağlamaktadır. En basitinden, İran seçimleriyle ilgili
bir “Tweet”in okunmasıyla dahi, birey kendini dahil olmuş hissetmekte ve de belki de
herhangi bir sosyal hareket oluşumuna dahil olma gereği duyabilmektedir.
Demokrasi ve özgürlükler açısından değerlendirdiğimizde ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika
örnekleri bireylerin baskıcı rejimlere karşı kendi haklarını dijital araçlar yardımı ile ne derece
etkili kullanabileceğini, örgütlenebileceğini göstermiştir. Totaliter rejimler bir nevi sosyal
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medya araçlarının kullanımıyla devrimci hareketlere boyun eğmek zorunda kalmıştır. Sosyal
medya siteleri adeta herkesin broşür dağıttığı ya da meydanlarda slogan attığı bir forum alanı
sağlamıştır.
Bireyler sosyal medyayı benimsedikçe hem kişisel verilerin korunması alanında önemli
tartışmalar ortaya çıkmış, hem de sosyal medyanın demokratikleşme ve bireysel ifade
özgürlüğüne sağladığı fayda ile aynı zamanda bu faydanın sağlanmasında kullanılan kanalların
gözetlenmesiyle amaçlananın aksine, devlet gözetimi sonucu hedeflenenlerin ters tepki
yaratması sonucu doğabilmektedir. Asıl ikilem ise, gerçekleşen devlet gözetiminin özellikle
terörist aktivitelerin tespiti ve engellenmesinde kullanılması ile bu amacın sınırlarının aşılarak
bireylerin özgürlüklerine müdahalede bulunulması sonucunun ortaya çıkmasında görülebilir
(Gaffin, 2012: 56).

2.3.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE DEVLET GÖZETİMİ

Başta Facebook, Twitter, Youtube olmak üzere kişisel blog’lar da dahil pek çok online
paylaşım yöntemi gayrı resmi olarak devler tarafından gözetim için kullanılmaktadır. Bu
durumun en güncel örneğini yine İngiltere’de 2011 yazında görülmüştür. Facebook
aracılığıyla örgütlenen bazı Londra isyancıları, kolluğun çeşitli aktivist gruplarda ileti giren
hesapları takip etmesiyle tespit edilmiş ve gözaltına alınmıştır (Dogan, 2013: 5).
Sosyal Medya araçları üzerinden paylaşılan iletiler için, kullanıcıların seçebileceği özel gizlilik
ayarları mevcuttur. Fakat, paylaşılan iletilerin amacı gereği bu tarz kullanıcı seçiminin
yapılması, gereksiz görülmektedir. Zira, amaç belli bir düşüncenin yayılmasını sağlamak ise
bunu bir grup insanla sınırlı tutmak belirlenmiş amaca hizmet etmemektedir. Dolayısıyla,
genele açık kullanıcı profillerinin ve gruplarının gözetlenmesinin herhangi bir hukuk
düzenlemesi altına alınması gerekliliğini sorgulatmaktadır.
Devlet otoritelerinin gözetimde genel olarak amacı bellidir. Özellikle 11 Eylül olayının
yarattığı etki ile, terörist eylemler ve örgütlü suçlar hakkında hassasiyetin artması, kamu
yararının ve güvenliğinin sağlanması amacıyla otoriteyi bu yöne itmiştir. Fakat şu da bir
gerçektir ki; bireylerin suç korkusu nedeniyle en temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması
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düşünülemez. Oldukça hassas olan bu hususun, bir bakıma Devleti Büyük Ağabey konumuna
getirmeden düzenlenmesi gerekmektedir.

2.4.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE HUKUKİ KORUMA ALANI

2.4.1. AÇIK PROFİLLER ÜZERİNDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN HUKUKEN
KORUNMASI
Öncelikle İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 19. maddesinde belirtildiği üzere;
Herkesin düşün ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır; bu özgürlük düşüncelerinden
dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın bilgi ve düşünceleri
her araçta arama, elde etme ve yayma hakkını içerir.
Bu düzenleme genel olarak yeni bilişim araçlarına uygundur. Dolayısıyla, ülkeden ülkeye
internet ağı üzerinde serbestçe dolaşan düşüncelerin, diğer bireylerce öğrenilmesi hem
düşünceleri ifade edenin, hem de bilgiye ulaşanın temel hakkıdır. Her ne kadar, düşün ve
anlatım özgürlüğüne beyanname kapsamında bir kısıtlama getirilmemiş olsa da; özellikle
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesi’nde ifade özgürlüğünün tanımı yapılmakla
birlikte, aynı zamanda bu hakkın kullanımının sınırı çizilmiştir. Şöyle ki;
1. Her fert ifade ve izhar hakkına maliktir. Bu hak içtihat hürriyetini ve resmî
makamların müdahalesi ve memleket sınırları mevzuubahis olmaksızın, haber veya
fikir almak veya vermek serbestisini ihtiva eder. Bu madde, devletlerin radyo, sinema
veya televizyon işletmelerini bir müsaade rejimine tabi kılmalarına mâni değildir.
2. Kullanılması vazife ve mesuliyeti tazammun eden bu hürriyetler, demokratik bir
toplulukta, zaruri tedbirler mahiyetinde olarak, millî güvenliğin, toprak bütünlüğünün
veya âmme emniyetinin, nizamı muhafazanın, suçun önlenmesinin, sağlığın veya
ahlâkın, başkalarının şöhret veya haklarının korunması, gizli haberlerin ifşasına
mâni olunması veya adalet kuvvetinin üstünlüğünün ve tarafsızlığının sağlanması için
ancak ve kanunla, muayyen merasime, şartlara, tahditlere veya müeyyidelere tabi
tutulabilir.
215

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Yeni Medya ve Demokrasi

Görüldüğü üzere ikinci maddenin içeriğine devletlerin sıklıkla bireyin gözetimini
meşrulaştırmak için gerekçe olarak sunduğu terörist aktivitelerin engellenmesi önlemlerini
sokabiliriz. Fakat önceki bölümlerde de belirtildiği üzere evrensel hukukla koruma altına
alınmış temel hak ve özgürlükler zedelenmeden, kimsenin fişlenmediği, elektronik
panoptisizme dahil edilmediği bir sistem oluşturulmalıdır (Dolgun, 2004: 1).

2.4.2. HERKESE AÇIK OLMAYAN PROFİLLERDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN
HUKUKEN KORUNMASI
İnternet kullanıcısı her sosyal medya aracının kendine özgü gizlilik politikalarına uygun olarak
paylaşımlarını belli bir kitleyle kısıtlayabilmektedir. Her ne kadar, aktivizm konsepti içinde bu
durum, amaç ile çok ilişkilendirilmese de belli bir grubun ilgisini çekecek paylaşımların
yapılmasının hedeflenmesi olağan karşılanabilir. Bu tarz paylaşımların Avrupa Hukukuna
baktığımızda kişisel verilerin korunmasının imtina ile düzenlendiği görülmektedir. Nitekim,
Avrupa Veri Koruma Direktifinin 2. Maddesinin h bendinde belirtildiği gibi verilerin
toplanmasında ve islenmesinde kullanıcı mutlaka bilgilendirilmeli ve kullanıcı bu kararında
özgür olmalıdır. E-Gizlilik Direktifi’nin Çerez Direktifi olarak da anılan ek düzenlemeleri de
verilerin toplanması ve islenmesi acısından kullanıcının açık bir şekilde rızasının alınması
gerektiğini düzenler. Diğer yandan Türk Hukukunu incelersek; anayasamızda kişisel verilerin
korunması temel hak ve özgürlükler kapsamında yer almamaktadır. Fakat, kişisel verilerin
korunması hukukumuzda, özel yasamın gizliliği hakkı ve kişinin maddi ve manevi bütünlüğü
kapsamında korunmaktadır. Anayasa’nın 20. maddesinin ek 3. fıkrasında görülebileceği üzere
Avrupa Birliği’nin 1995 tarihli 95/46/EC Veri Koruması Direktifine uygun düzenlemeler
getirilmiştir (Dogan, 2013: 4). Bu ek maddeye göre;
Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak;
kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme,
bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda
kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda
öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin
korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.
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Dolayısıyla vatandaşlar kendileri hakkında toplanan veriler hakkında bilgilendirilme ve bu
verilere erişme hakkına sahiptir. Fakat, sosyal medya araçlarının gün geçtikçe yenilendiği göz
önünde bulundurulduğunda, değişen ve gelişen bilişim ve iletişim araçları bu korumanın
etkinliğini zorlaştırmaktadır. (Küzeci, 2010: 261-265). Her ne kadar Anayasa’da
yapılan/yapılması planlanan değişikler kişisel verilerin korunması alanında olumlu yönde etki
doğursa da, kişisel verilerin korunmasına ilişkin 95/46/EC Veri Koruması Direktifine eş değer
ve ayrık bir yasanın olmaması, online mahremiyetin korunmasına engeldir. Bu itibarla,
yeknesak ve işler bir hukuk düzeniyle verilerinin korunmadığını bilen birey, düşün ve
anlatımlarını paylaşmaktan imtina etmektedir. Bu durum bireyin özgürce kendisini ifade etme
hakkını yaşamasına gölge düşürmektedir.

3. SONUÇ
Devletin düzeni ve gücü temsil eden, köklü bir otorite olmasından mütevellit kimileri bu güce
vakıf olarak toplumun görünmez piramidinin tepesinde durmak isteyebilirler (Tanılır, 2000:
17). Sosyal medya araçlarının gözetim amaçlı kullanımı yine Bentham’ın düşüncelerine
değinilirse "bir üst aklın, gücü elde etmesinin yeni bir modeli" haline gelebilir. Fakat Devlet
doğası gereği bireylerin üzerinde bulundurduğu bağlayıcılık gücünü kötüye kullanmamalı ve
özgürlükler ile kamu yararı arasındaki dengeyi etkili bir biçimde korumalıdır. Toplumun
ihtiyaçları göz ardı edilmemeli, topluma gerçekten fayda sağlayacak aktivitelerin hukuki
normlar kapsamında kitlelere yayılmasına engel olunmamalıdır. Ancak ve ancak, bu dengenin
sağlanmasıyla bireyler arasında faydalı işleyen bir teknolojik iletişim/paylaşım ağı oluşabilir.
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TOPLUMSAL ÖZGÜRLEŞME ve İNTERNET

Fatma Orhan Tahralı
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZET
Mark Poster’in “İkinci Medya Çağı” XXI’inci yüzyılın başlarında iletişim sistemlerindeki büyük çaplı
gelişmelerin toplumsal sistemi nasıl etkilediğini anlatır. Poster’a göre küresel etkileşime dayalı olan teknolojiler
özellikle internet, ileri kapitalist ülkelerdeki iletişim araçlarının doğasını değiştirmiştir. Bu dönüşümlerle birlikte
Poster’ın “İkinci Medya Çağı” olarak adlandırdığı bir döneme girilmiştir. Bu dönem internetin yükseldiği,
televizyon ve radyo gibi yayıncılık biçimlerinin değişime uğradığı bir dönemdir. Enformasyonun hızlıca kitlelere
iletildiği bu dönem kitlelerin zaman ve mekan sınırları olmaksızın bilgiye özgürce ulaşmalarını mümkün
kılmaktadır. İnternet dahil olmak üzere diğer digital gelişmeler gündelik hayatımızda önemli değişimleri de
beraberinde getirmiştir. Artık internetle birlikte sanal dünyada alışveriş yapabilir, dünyanın en büyük
kütüphanelerindeki kitaplara uluşabilir, hatta sanal bir üniversitede mekan ve zaman sınırlarını bir kenara
bırakarak dünyanın bir ucunda üniversite eğitiminize devam edebilirsiniz. Sanal müzelerin ve sanat galerilerinin
eşsiz parçalarına da bir internet sitesiyle ulaşmanız mümkündür. Bugün Louvre Müzesi’nin internet sitesi Milo
Venüsü gibi sanat eserlerinin 360 derecelik muazzam panoramalarıyla müzeyi gezebilirsiniz. İnternetin topluma
bilgiye ulaşma konusunda kolaylıklar sağladığı, bireylerin bloglar, sosyal medya aracılığıyla yaratılan
düşüncelerini özgürce ifade etme firsatı buldukları bir kamusal alan olarak toplumun demokratikleşmesine
katkıda bulunduğu düşünülse de, bunun yanında internette yaptığınız her işlemde attığınız mailden, üye
olduğunuz bloglara, e-fatura sistemiyle telefonda kimlerle konuştuğunuzun dökümüne, ülkemizde yeni başlayan
e-devlet sistemiyle nüfus kütüğünüze kadar her şeyin digital ortamda kayıt altına alındığını göz önüne alırsak
“denetlenme” ve “gözetlenme” eylemlerinin internette birey fark etmeden yapılarak onun istemediği bilgilerin
farklı kurumlar tarafından kullanıldığı, bu yönüyle de internetin bireylerin özgürlüklerinin kısıtlandığı bir alan
olduğu da söylenebilir. Burada bir paradoks karşımıza çıkmaktadır. İnternet bir yandan toplumu enformasyona
ulaşma konusunda demokratik bir zemin yaratırken diğer yandan gözetleme ve denetim eylemleriyle toplumu
geriye götürür. Bu bilgiler ışığında bu çalışmada internet gibi teknolojik gelişmelerin toplumun özgürleşmesinde
tek başına yeterli olup olmadığı bu parodaksal durum çerçevesinde açıklanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: birey, dijital gözetim, kamusal alan, özgürlük, enformasyon
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GİRİŞ
Hayatımıza iç içe geçen internetin modern toplumlarda bireyin günlük hayatına yönelik
etkileri üzerine araştırmalar devam etmektedir. “Ağ Toplumunun Yükselişi” adlı kitabında
Castells enformasyon teknoloji devriminin ve kapitalizmin yeni bir toplum modelini ortaya
çıkardığını söyler. Bu toplumun ağ toplumu olduğunu belirtir. Ağ toplumu da internetin
merkezi önemde olduğunu ifade eder. (Aktaran Aydoğan, 2011:27) İnternetin toplumsal
hayata olan etkisini araştıran Christian Fuchs ise internetin ve toplum arasında geleneksel
medyada olan tek boyutlu yapıdan farklı olarak çok boyutlu ve antagonistik bir ilişki
olduğuna dikkat çeker. İnternetin antagonist yapısı ile bir yandan bazılarını suça, ahlaksızlığa,
nefret söylemlerinin yayılmasına, bilginin değerinin düşürülmesine ve bilgilerin çalınmasına,
bireylerin iktidar tarafından gözetlenmesi ve denetlenmesine neden olurken, diğer yandan
bireyin düşüncelerini özgürce ifade ettiği bir alan, demokrasi, ekonomik büyüme için bir araç,
dil öğrenmek ve iyi bir eğitim almak için imkan sağlar. Bu yönüyle Fuchs’un ifade ettiği gibi
internet “antagonist eğilimlerimlerin alanıdır” ve mevcut risklerle birlikte bize fırsatlar da
sunmaktır. (Uçkan, 2010 ) Fuchs modern toplumlarda özgür irade ve heteronomi, içine alma
ve dışlama, rekabet ve iş birliği, dayanışma gibi zıtlıkların karşılıklı bağımlılığı, onun temel
özellikleri olduğunu vurgular (Fuchs, 2008). Bu yönüyle internette antogonizmlerin
birlikteliğinde de bu tarz zıtlıklar görülür. Bir yandan katılım, etkileşim, paylaşıma olanarak
sağlarken, bir yandan gözetim ve denetim aracı olabilir.
Castell’in enfomasyon çağı olarak nitelendirdiği bu dönem bilgi kapitalizminin etkisiyle
birey, yurttaş, bilgi, iktidar kavramlarında değişime uğrattığı bir dönem olarak da
görülmektedir. İnternet ile birlikte bireyin bilgiye özgürce ulaşabilmesi, bazı devletlerin
iktidarlarını tehlikeye sokar hale gelmiştir. İktidarlar bu tehlikenin önüne geçmek için yeni
yasaklarla bireyi engellemeye çalışır. Küresel ağa entegre olamamış bu tarz ulus devletlerin
bu zihniyet yapısıyla internetin sağladığı fırsatlardan da yararlanamayacakları açıktır (Uçkan,
2010). Diğer bir yandan da enformasyona hızlıca ulaşan bireyin özgürlük alanları, neoliberal
politikalar çerçevesinde bakıldığında da tehdit altındadır. Neoliberal politikalar bireyi müşteri
olarak görmektedir. İnternet aracılığıyla özel şirketler, bankalar bireylerin kişisel bilgilerine
onların rızaları olmadan ulaşmakta, bu bilgiler kendileri için veri tabanı oluşturmaktadır.
Bu bağlamda bu çalışmada internetin antagonist yapısıyla içinde fırsatlar ve risklerin bir arada
bulundurmasını göz önünde tutarak iktidarın enformasyonu kullanma biçimi, iktidarın
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bireyleri “gözetleme” ve “denetleme”sinin nedenleri, bireylerin internette kendilerini özgürce
ifade etmelerinin toplumun özgürleşmesi ve demokratikleşmesine katkı sağlayan bir kamusal
alan olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, bireyin mevcut yapılanma içinde
konumlandırılışı ile ilgili bir değerlendirme yapılacaktır.

GÖZETİM ve DENETİM ARACI OLARAK İNTERNET
Yeni teknolojiler üzerine yazan kuramcılar, enformasyon toplumunu açıklama ihtiyacı
hissetmişlerdir. XXI. yüzyılda yaşanılan gelişmeler internetin ve bilgi ekonomisinin
yükselişini göstermiştir. Jordan “Teknolojiye sahip olmak bir güçtür. Eğitim bir güçtür.
Digital çağın bireyleri bu üçüne de sahiptir.” der (Jordan,1999:191). Sanayi toplumu
fabrikalaşma ve mal üretimiyle tanımlanırken sanayi sonrası toplumda bilgi ve
enformasyonun ve enformasyonun yayılmasında araç olan internetin de stratejik bir önemi
vurgulanır. Kumar “Artık herkese, her yerde, istediği zaman açılabilen kütüphaneler ve
arşivler vardır” der (2004:23) ve internetin bilgiye ulaşma kolaylığını ve bunun
demokratikleşme gücünü anlatır.
Bunların dışında internetin insanları daha özgürleştirici, sınırsız hareket imkanı sağlamasının
aksine birey üzerindeki denetim ve gözetimi sağlayan bir araç olarak gören ve bu yanıyla da
eleştiren düşünürlerden de bahsetmek gerekir. Siyasal sistemler için ilgi çekici olan
enformasyon yoluyla bireylerin hemen her toplumdaki yönetici kesim tarafından toplumların
gözetlenmesi sağlanmıştır. “Eski Asurlardan itibaren hemen her imparatorluk kendi tebası
hakkında

enformasyon

toplama

ve

depolamayla

ilgilenmiştir.

Çünkü

iktidarlarını

sürdürebilmeleri için gereken enformasyonun depolanarak toplanması gereklidir.” (Aydoğan,
2011:29). Bilgi ve enformasyonun bilgisayarlar ve yeni iletişim teknolojileriyle kullanılması
modern toplumu iktidar tarafından bir gözetim toplumu haline getirmektedir. (Lyon: 1994: 4)
Modern toplum yaşamı ve modernitenin birey üzerindeki etkisini inceleyen İngiliz sosyal
bilimci Anthony Giddens, gözetim ve gözetlemenin iki farklı anlamı olduğunu söylemektedir.
Bunlardan ilki sifrelenmis bilgi birikimidir. Giddens, burada kisilerin nesneler haline
getirilerek kodlanmasından bahsetmektedir. Toplanan bilgiler, basit bir bilgi toplama
işleminin ötesindedir; depolanan bilgi, belli bir sınıflama ve ayırt etme, işleme de içerdigi için
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nitelikli bir bilgi depolama işlemidir (2008: 24).Gözetlemenin ikinci anlamı ise, otorite kuran
kişilerin diğerlerinin hareketlerini takip etmesidir. Modern toplumlarda, kişilerin hareketleri
sınırları daha belirgin alanlar (fabrika, büro, hapishane, akıl hastaneleri) içinde takip
edilmektedir. Modern toplumlarda toplumsal

yaşama egemen gruplar diğerlerinin

hareketlerini daha etkin bir şekilde izleme ve denetleme kapasitesine sahip olmuşlardır.
(2008:71) Modern toplumlumların modern olmayan toplumlara göre gözetim kapasitleri ve
gözetim aygıtlarının geliştiği görülmektedir (Giddens, 2010:55). Modern toplumlarda denetim
enformasyon kontrolü üzerine kurulmuştur. Bu da devletin yurttaşa olan bakışını ekonomik ve
sosyal gelişmeler çerçevesinde değiştirmiştir. Örneğin benimsenen neoliberal politikalar
sonucunda kamu yönetimindeki mevcut anlayış yerini özel sektörde egemen olan müşteri
odaklı yönetime bırakmıştır. Verimliliği temel hedef olarak alan yeni kamu yönetim anlayışı
ile devletler yurttaşlarını da birer müşteri olarak konumlandırmaktadır (Karakaya-Polat,
2011:5). Neoliberal toplumların karmaşık yapısı verimlilik, standartlaşma, şeffaflık gibi
birtakım unsurlarla beslenirken, diger yandan daha fazla gözetleme ve kontrol altına alma
ihtiyacındadırlar. Bilgi ve iletişim teknolojileri de böyle bir ihtiyacın giderilmesini
sağlamaktadır (Karakaya-Polat, 2011:2). İnternet devletin iktidar araçlarından biri haline
gelmiştir. Bir ağ ile birbirine bağlı sistemler aracılığıyla güvenlik, verimlilik, hızlılık, seffaflık
gibi neoliberalizmin temel unsurları üzerinden yurttaşlar sürekli kayıtlanmakta ve bu veriler
otomatik olarak güncellenmektedir.
Bu durumu açıklamaya çalışan yeni iletişim kuramları üzerine düşünen yazarlardan Foucault
interneti toplumun panoptik merkezleri olarak görmektedir. Foucault’un iktidarın genel
biçimini panoptikon düşüncesinden hareketle herkesin her an görülebileceği yapılar olarak
açıklamaktadır. Mark Poster interneti duvarların, pencerelerin kulelerin gardiyanların
olmadığı bir alan olarak, toplumsal denetimin tahayyül edilemeyen olanakları yaratması
açısından bir “süper-panaktikon” olarak değerlendirmiştir (Poster, 1990:93). Bauman ise
“Panaptikon insanları seyredilebilecekleri bir konuma getirmiştir. Günümüzde enformasyon
deposu olan siber mekanlarda gözetlenmekten kaçamayan bireyler için bu mekanlar etrafına
direniş hattı çekilebilecek sığınaklarda değildir. Çünkü bedenlerimiz bedenlerimiz, şebekeler,
veri tabanları, enformasyon koridorları içine çekilmektedir (2006 :62) der. Bundan on yıl önce
kütüphanelerde saatlerinizi ayırarak öğreneceğiniz bilgileri daha az zaman ayırarak
öğrenmemiz mümkündür artık. Gözetleme ve bilgi edinme bireyin içine öyle işler ki, birey
denetlendiğinin ve gözetlendiğinin farkına bile varmamaktadır. Ali Toprak, Ayşenur Yıldırım,
Eser Aygül, Mutlu Binark, Senem Börekçi ve Tuğrul Çomu da Foucault’un iktidar
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çözümlemesini izleyerek, Toplumsal Paylasım Ağı Facebook: “Görülüyorum Öyleyse
Varım!” adlı (2009) çalışmalarında, gözetlenmenin ve kayıtlanmanın bireyin yaşamının içine
nasıl dahil oldugunu şu şekilde açıklamaktadırlar: “Günümüz dünyasında iktidar çok daha
görünmez patikalara sahiptir. Mimari yapının yerini, elektronik mimari almıstır. Hemen her
köşe başına konulan kameralardan edinilen görüntü kayıtları, cep telefonlarının yaydıgı
sinyaller, bilgisayar IP numaraları, e-posta takip sistemleri, ilerisi, uzaya fırlatılan uydular
aracılığıyla tüm dünya gözetim altında tutulmaktadır. Birkaç yıl öncesinde piyasaya sürülen
Googleearth programı ile evinde, oturduğu yerde tüm dünyayı gözetleme olanağına erişebilen
“sıradan” bireyler için iktidarın ne denli kapsamlı sistemlere sahip oldugunu düşünmek
ürkütücüdür. Bugün teknolojinin ulaştığı bu korkunç nokta ile, bireyin gözetlenmekten
korunma olanağı yoktur. Cep telefonu, bilgisayar gibi görece daha yeni ve pahalı ürünler bir
yana, televizyon ve hatta radyo dâhil hiçbir teknolojik ürüne sahip olmayan, dahası evinden
dışarı adım atmayan bireyler dahi bu enternasyonal gözetim ağına yakalanmışlardır. Isıya
duyarlı takip sistemleri ile artık kapalı bir mekân içinde, sözgelimi evde dahi insanların tüm
hareketleri rahatlıkla gözetlenebilmektedirler (Toprak vd., 2009: 146-147).
Bu çerçeveden bakıldığından yazdığınız her şeyin bir kayıt altında tutulduğunu, bunun gerek
iktidar gerekse kapitalizmin tüketiciyi çekme kaygılarıyla yaptığı görülmektedir. İnternetin bir
çok marka ve pazarlama şirketleri için müşteri seçmek, yeni tüketici alışkanlıklarını
oluşturmak için de bir alan olduğu açıktır. Panaptikon ile günümüzün internet ortamında
tüketici alışkanlıkları süper panaptikonun veri tabanlarıyla kaydedilir. Artık tüm sosyal ve
özel hayatınız, aldığınız kitaplar okuduğunuz bloglar ve dergiler, yaptığınız yorumlar, doğum
günleriniz, banka hesabınız, borcunuz kısaca mahremiyetinizi süper panaptikonların veri
tabanlarına işlenir. İnternetin bilgiye ulaşmada sağladığı demokratikleşme zemininin yanında
onun tutsaklaştıran yanı olduğu görülmektedir.

KAMUSAL ALANI YENİDEN DÜŞÜNMEK
Jürgen Habermas, “The Structural Transformation of the Public Sphere”de kamusal alan diye
adlandırdığı kavramın doğuşunu 18.yy ortalarına yerleştirir. Dönemin basın ve kafelerinin,
siyasal tartışmanın yeni bir biçiminin mekânı olduğunu dile getirir. Bu yeni söylev alanı antik
şehir devlet veya cumhuriyetten köklü farklılıklar gösterir, modern kamusal alan siyasal
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gücün dışında olduğunun farkındadır. Bu siyaset dışı statü siyasal güç eksikliği olarak
tanımlanmamış ama olumlu olarak da değerlendirilmiştir. Çünkü kamuoyu siyasal gücün bir
uygulaması değildir ve her tür tarafgir zihniyetten sakınılmaktadır. Aydınlanma çağı
entellektüelleri kamusal alanı, içerdiği rasyonel tarafsız düşünce ile yönetime ve insan
hayatına yol göstermesi gereken, kurumsallaştırılabilir ve arındırılabilir bir alan olarak
görmüştür. Böylesine dallanıp budaklanmış bir tartışma, özgür toplumun başlıca
özelliklerinden biri olarak görülebilir (Dreyfus,2002: 101). Kamu tartışması, basın sayesinde
sıradan vatandaşların oluşturduğu çok geniş okuyucu topluluklarına yayılmaktadır. Bu
bağlamda internet, televizyon, radio ve gazete gibi medya araçlarında değişime uğrattığı bu
dönemde internette enformasyonun hızlaca kitlelere iletilmesiyle zaman ve mekan sınırı
olmaksızın hem bilgiye özgürce ulaşımları mümkün kılındığından internetin toplumun
özgürleşmesi ve demokratikleşmesi için bir kamusal alan olup olmadığı tartışılmaları devam
etmektedir.
İnternetin Habermas’ın tarif ettiği kamusal alan modeline uyacağını düşünenler varsa da buna
karşı duranlar da vardır. Kamusal alanda piyasa kapitalizminden tekelci kapitalizme geçiş ile
birlikte bazı değişiklikler olmuştur. Büyük şirketlerin kamusal alana girmesi, şirketlerin
çıkarlarını ön planda tutması nedeniyle bireyin yurttaşlık kimliğini elinden almış ve onu
medya gösterisinin bir parçası haline getirmiştir (Best-Kellner,1998:283). İnternet online
reklamlar ve görselleriyle de küresel kapitalizmin gelişmesine yardımcı olmaktadır. İnternette
reklam ve pazarlama stratejilerinde çok önemli bir yere sahiptir, bireyleri küresel tüketime
yönlendirici etkisi vardır. Şirket çıkarlarının ön planda olduğu kamusal çıkarların
gözetilmediği bir alan olarak görüleceğinden bu yönüyle de toplumun özgürleştirilmesinde
önemli bir alan olan kamusal alan olmadığı görülmektedir.
Marks Poster da interneti kamusal alan olarak görenleri eleştirenler arasındadır. İlk olarak
özellikle Usenet newsgroup’lara gönderme yaparak, her ne kadar insanların birbirlerine eşit
bireyler olarak seslenebilecekleri hiç

kuşkusuz doğru olsa da grupların pek öyle

rasyonel bir tartışma forumu olarak görülemeyeceğini (rasyonel bir haber alma ilkesi
Habermas’ın teorisinin merkezinde yer alır.) söyler ve bu yüzden konsensüs sağlamanın
genelde olanaksız olduğu kanısındadır. İkincisi yüz yüze tartışmalarda “kimlik fiziksel
bedende kök salar” oysa Ağ’da kimse sizin kim olduğunuzu fark etmez, istediğiniz kimliği
seçebilir ve kimliği her gün hatta her saat başı değiştirebilirsiniz. Böyle istikrarsız ve değişip
duran bir kimlik Poster’a göre herhangi bir türden istikrarlı bir cemaat oluşturamaz
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(Underwood,2002:133). Dreyfus ise net sörfçüsünün özelliklerini şöyle anlatır. Net sörfçüsü
bilgi toplamayı yaşam tarzı haline getirmiştir. Her şeye merak duyar, boş olan her dakikasını
internetteki en yeni popüler siteleri ziyaret ederek geçirmeye hazırdır. İlgi çekici olan siteleri
seyirci kalıp, bu tür eğilimi olan diğer insanlarla iletişim kurar. Böyle hayat postmodern
benlik dediğimiz tanımlayıcı hiçbir içeriği ve sürekliliği olmayan ancak bütün olasılıklara ve
devamlı yeni roller almaya açık benliği yaratır (2002:108). Dreyfus net sörfcüsü postmodern
benliğiyle yapacağı fikir tartışmalarının kamusal alanı yaratamayacağını ifade eder. Ona gore,
internette fikir alışverişinde bulunan insanların, sözleri dolayısıyla sorumluluk taşımadığı için,
söylediklerini eyleme dökmeleri gerekmemektedir (2002:103). Dreyfus ve Poster interneti
postmodern karaktere sahip bir mecra olarak görürler ve bu haliyle internetin kamusal alan
olamayacağını ifade ederler.
Zizi Papapcharissi ise internet ve kamusal alan tartışmalarını yürütülürken tartışmayı kamusal
alan ve kamusal mekân tartışmalarına dikkat çeker ve internetin Dreyfus ve Poster’ın aksine
internetin demokratikleşmeye olan katkısı ifade eder: “Şu netleştirilmelidir ki, yeni kamusal
mekân yeni kamusal alanla eş anlamlı değildir. Kamusal mekân olarak internet , siyasi
müzakere için bir forum sağlar. Kamusal alan olarak ise internet düşünce ve görüşlerin
demokratik alışverişini destekleyen tartışma ortamı yaratır. Sanal mekân tartışmayı geliştirir,
sanal alan ise demokrasiyi geliştirmektedir. ”(2002:11) sözleriyle interenette yapılan
tartışmaların demokratikleşmeye katkı sağlayacabileceğini belirtmektedir. Papacharrissi’ye
göre internet’in yeni bir kamusal alan potansiyeli; hızlı ve ucuz olması-coğrafi uzaklık
olgusunu ortadan kaldırması, ekonomik eşitsizlikleri yok etmesi, enformasyon taşıma ve
dağıtma kapasitesi ve farklı alanlardan insanları biraraya getirmesi, anonim kimlikler
yaratabilmesine olanak sağlamaktadır (Papacharissi, 2002:12). İnternetin kendi iç
örgütlenmesi ve bu anlamda iktidardan göreceli de olsa bağımsızlığı, yurttaşlara ifade
özgürlüğü konusunda önemli olanaklar sunması, siyasal katılımın artması sivil toplumun
genişleyerek küreselleşmesi türünden unsurlar internet’in dünya haklarına sağladığı önemli
katkılar olarak görülmektedir (Timisi, 2003: 93-209). Ancak internet erişimi olmayanlar için
bu potansiyelin nasıl gerçekleşeceği hala bir sorun olarak ortadadır. Tüm dünyada internete
erişim konusunda önemli eşitsizlikler olduğuna dikkat çeken Castells (2010:465), 1998-2000
döneminde değişik kaynaklardan gelen veriler değerlendirildiğinde, İnternet kullanıcılarının
%88’inin gezegen nüfusunun %15’ine sahip olan sanayileşmiş ülkelerde olduğu
belirtilmektedir. İnternetin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında kültür
emperyalizminin ve bilgi uçurumunun daha fazla artışına neden olduğu, toplumsal
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tabakalaşmayı (yani endüstri devriminin ve kapitalist ekonominin yarattığı sınıfsal
farklılıklara yeni toplumsal tabakalar eklediği) arttırdığı, internetin yaygınlaşmasıyla iktidarın
ve denetimin şekil değiştirdiği yöneltilen belli başlı eleştiri noktalarını oluşturmuştur (Tirmisi,
2003: 214-237).
Bunlarla birlikte internet bireylere ideal bir kamusal alan sağlamasa da, enformasyona dayalı
kitlesel hareketleri de beslediği de görülmektedir. Demokrasiyi tek başına ülkelere getirici
gücü yoktur ancak iktidarın baskılarına ragmen demokratik uygulamaların yaygınlaşması için
fırsat olduğu da görülür. Aslı Tunç’un (2006:140) çalışmasında ortaya koyduğu üzere küresel
düzeyde internet tek başına baskıcı hükümetlere demokrasi getirmekten çok uzaktır ancak
internet demokratik idealleri yaymada bir araç olarak kullanılabilir. İnternetin bir çok
toplumsal hareketin gerçekleşmesi için bir zemin oluşturduğunu ve bu toplumsal olaylarda
aktif rol oynadığını belirtmek gerekir. Özellikle 1990 ‘lı yılların sonlarından bu yana küresel
eylemlerde İnternetin yoğun kullanımını görülür. Yeni toplumsal hareketler için internet’in
merkeziyetçi olmayan yapısı ve mesajın hızla dünyanın her yanına eş zamanlı olarak ulaşması
eylem harekâtı için önemli bir özelliktir. (Tunç, 2006:152) İnternetin rol oynadığı toplumsal
hareketlerden bazıları; Çin Hükümeti’nin öğrencilerle 1989 yılında, Tiannanmen Meydan’ın
daki çatışma sırasında Çin’li öğrencilerin bilgisayar şebekeleri aracılığıyla uluslarası bir
kamuoyu yaratma çabaları, 1990 yılında Sovyetler’deki darbe girşiminde yeni medyanın
olanaklarından yararlanılması, Körfez savaşı sırasında internet teknolojisinden yaralanılarak
yaşanılan gerçekliğin dünyaya duyulması, Seattle- Küreselleşme Karşıtı Hareketler, Arap
Baharı’dır. Bu örnekler 1990’ların ortalarından bu yana dünyanın farklı mekanlarında
internetin yurttaşlık hareketindeki rolünü ve önemini ortaya koymaktadır. (Dağtaş, 2007:106)
Bu bilgiler doğrultusunda internetin demokrasiyi getirecek bir gücü olmasa da, demokrasinin
ve toplumsal özgürleşmenin gerçekleşmesinde önemli katkıları olduğu görülmektedir.

SONUÇ
Fuchs’un ifade ettiği gibi internet “antagonist eğilimlerimlerin alanıdır” ve mevcut risklerle
birlikte bize fırsatlar da sunmaktır (2008). İnternetin antagonist yapısı ile bir yandan katılım,
etkileşim, paylaşıma, özgürleşme olanakları sağlarken, bir yandan gözetim ve denetim aracı
olarak kullanılmaktadır. Günümüzde iktidarın bireyin kamusal çıkarlarını tartışabileceği
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yaşam alanının denetleniyor olması internetin birey için özgürleşme olanağı yaratacak bir
kamusal alan olmadığını ortaya koymaktadır. Ancak internetin demokrasi açısından olağan
üstü katkıları da mevcuttur. İnternet sayesinde insanlar eskiye kıyasla bilgiye daha çabuk
ulaşabilmektedirler. Kendilerini ifade etme, sınırları aşarak fikir alışverişinde bulunabilirler.
Geniş bir kitleye bilgi iletmek eloktronik posta ve web siteleri aracılığıyla gerçekleşmektedir.
Bu demokrasi için büyük bir adımdır.
İnternetinin yapısını dikkate alarak bundan sonra riskleri fırsatlara dönüştürücü yeni stratejiler
bulmak gerekmektedir. İnternet üzerinde bireylerin özgürlüğü dikkate alınarak kişisel
verilerinin korunması için yapılacak yasal düzenlemeler tartışılmalıdır Günümüzde kamusal
alan olmasa da kamusal bir mekân olarak internetin bireylerin kendilerini ifade etmelerine
olanak sağladığı, toplumsal hareketlerde önemli rol oynadığı görülmektedir bu demokratik
katılım ve demokrasi kültürünün gelişmesi açısından olumlu bir gelişmedir. İnternet
kullanıcıları için fikirlerini genişleten bu araca hem eleştirel hem de işlevsel bakmaları
halinde

toplumun

daha

özgürleşmesine,

demokratikleşmesine

katkı

sağlayacakları

düşünülmektedir.
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ÖZET
Bilgi toplumunun ortaya çıkışıyla birlikte, 19. ve 20. yüzyıllardaki Marksist sınıf teorisinin ortaya koyduğu sınıf
kavramında bir genişlemenin yanı sıra sınıfın örgütlenme biçimlerinde de mühim bir değişim meydana geldi.
Sınıf tanımı hizmet sektörüne ve kognitif emeğe paralel biçimde genişlerken, neoliberalizmin öngördüğü
güvencesiz emek rejimi kendisi için gerekli koşulları yaratmış oldu. Prekarya kavramı, bugün hem taşeronla hem
de kognitif emeğin sağladığı freelance olarak bilinen çalışma biçimleriyle, gayrimerkezi emeğin etrafında
şekillenen bir emek profili şeklinde tanımlanabilir. Bu emek profili, birbirlerinden uzakta yahut birbirlerine yakın
olarak, kanuni ve fiziki olarak erişimleri engellenmiş sınıfın örgütlenmesini geleneksel koşullarda
imkansızlaştırmaktadır. Bu bağlamda Türkiye özelinde sendikalaşması imkansızlaştırılan plaza işçileri ve taşeron
işçiler bu güvencesiz rejime karşı yeni medya üstünden mücadele örgütleyerek kazanım elde eden ya da etme
peşinde olan gruplar olarak çalışmanın temel örneklerini teşkil ediyorlar. Makale boyunca yeni medyada
güvencesiz emek sisteminde örgütlenmenin Türkiye’deki bu pratikleri ve geçmişte geleneksel sendika
çalışmalarına katılmayıp yeni medya aracılığıyla sürece dahil olanların tecrübelerinden hareketle yeni medyanın
prekarya mücadelesine sürecinde sağladığı avantajlar incelenmiştir ve görülmüştür ki yeni medya teknolojileri
hem yeni çalışma rejiminin enstrümanları olarak hem de güvencesiz emek karşıtı örgütlenmenin ana enstrümanı
olarak karşımıza çıkıyor ve bir değişim aracı niteliği taşıyor.
Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Prekarya, Çokluk, Kırılgan Emek, Hizmet Sektörü
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1- İşçi Hareketlerinin Doğuşu ve Geleneksel Sendikal Hareketler /Örgütlenmeler
Bugün dilimize yerleşmiş bir kavram olarak proleteryayı ya da işçi sınıfını tanımlamanın en
iyi yolu Komünist Manifesto’daki belirli tanım ve ayırt edici ifadelere dikkat etmektir. Marx
ve Engels Roma’da dahil olmak üzere sınıfsal durumun varlığına dikkat çekiyor. Ortaçağda
feodal beyler ve vasallar, lonca ustaları ile çıraklar, Roma’da pratisyenler, şövalyeler, plebler
ve köleler olarak kendini gösteren ayrımların feodal toplumun çöküşüyle ortaya çıkan burjuva
modern toplumuyla yeni ezme koşulları ve yeni mücadele biçimlerini de beraberinde getirdiği
ortamla evrildiğini dile getiriyorlar (Marx ve Engels: 1848).
Modern burjuvazinin gelişimi karşısında işçi sınıfının da gelişimini anlatan Komünist
Manifesto’nun elbette endüstri devrimi ile aynı döneme denk gelmesi tarihsel birer tesadüf
değil, değişen üretim pratiklerinin ve değişen istihdam ile mülkiyet anlayışının da bir
göstergesi oluyor. Tıpkı neoliberalizmin karakterinde bugün gördüğümüz gibi Engels ve Marx
burjuvazinin de kendi karakteri gereği ilerlemeci mantığın ve gelişimin motoru olduğunu
belirtmiş, ancak burjuva toplum içerisinde eski yerleşik sınıfsal düzenin idamesi ve üretim
araçlarını elinde bulunduranların hala sömürü yoluyla artı değeri kullanmaları üstünden
burjvuazi ile işçi sınıfı arasında yaptıkları ayrıma ermişlerdi. Serbest rekabet piyasasına uygun
siyasal ve toplumsal düzenin gelişi kendisiyle birlikte sömürülenlerin örgütlnemesine görece
imkanlar

sağlarken

öte

yandan

da

sömürü

mekanizmalarının

derinleşmesine

ve

yaygınlaşmasına eşlik etti.
Başta kentin kır üzerindeki belirleyiciliği olmak üzere gündelik yaşam kapitalist moderniteye
içkinleşmeye başladı. Burjvuazinin tekniği ve yöntemleri geliştikçe işçi sınıfı da hem nicel
hem nitel bakımdan gelişir diyen Marx ve Engels’in görüşleri, dönemleri için tamamıyla
doğru olmakla birlikte, gelişmeye yönelik tezlerde Marksistler’in özellikle de ‘işçi profili’ ve
işçi sınıfı estetiği ya da kimliği üstüne düştükleri fikir aykırılıkları olmakla birlikte,
hegemonik alanda iktidar her gün kendini yenilerken, kendine yenilenme amacı ile açtığı
demokratik kanallarda bir şekilde hegemonya içi mücadele amacıyla kurulan işçi odaklı ya da
sosyalist partiler ve sendikalar da gün geçtikçe sayıca artmıştır. Elbette bu gelişmelerin tüm
dünyada ‘eş zamanlı’ olduğunu söylemek çok güç. Keza ağ toplumuna geçiş aşamasına dek az
gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler arasındaki büyük finansal ve
sosyolojik farklılıklar ortak bir okuma yapmayı zorlaştırmaktadır. Yine de değişmekte olan
kavramlar içerisinde yorum yaparken başta kentleşmiş kitleyi göz önüne alarak davranılmalı,
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kentte %44 oranında internete haftanın her günü erişim sağlayan nüfusun tercih ve yaşam
biçimleri üstünden gidilerek, ortalama kullanıcının haftada 12 saatini internette geçirdiği
tespiti üstünden internetin artık bir orta ya da üst sınıf enstrümanı olmadığını söylenebilir. Bu
bağlamda da işçi hareketi ve interneti birbiriyle bambaşka alanlar olarak görmemek ve yeni
çalışma rejimine yeni medya rejiminin ve teknolojik ilerlemenin getirdiği değişimleri
yoksaymamak gerekmektedir. Tam da bu noktada plebyen, parya, proleterya gibi kavramların
yerine yeni yeni konulmakta olan ve tek başına günümüzde teorik açıdan sıkça tartışılmaya
devam eden prekarya kavramına başvurarak, proleterya mücadelesinin evrildiği bu yeni alanı
tanımlamakta fayda vardır.

2- Yeni Çalışma Rejimi ve Prekarya
Tanıl Bora (2010) Tekel Direnişi üstüne verdiği bir söyleşide prekaryayı şöyle tanımlıyordu:
‘’Prekarya, yani: Güvencesiz çalıştırılan, deyim yerindeyse kronik geçici işlere
mahkûm, bir işe sahip olmakla işsizlik (veya işsizlik tehdidi) arasındaki müphem
alanda bulunanlar… Bugün emek süreçlerinin esnekleşmesiyle her iş
güvencesizleşiyor, ‘prekerleşiyor’, böylece nesnel-potansiyel olarak bütün çalışanları
prekaryaya dahil eden bir eğilim var.1
Güvencesizliğin yükselişini tek başına sınıf mücadelesinin eksikliğine bağlamak da özellikle
liberal düşüncede önde gelen bir eğilim olsa da hatta Bell, Aron, Gorz, Giddens gibi isimler
başta olmak üzere kimi düşünürler kapitalist modernite içinde yaşanan radikal dönüşümlerin
işçi

sınıfını

metamorfoza

uğrattığını,

ideolojiyi

ve

siyaseti

sınıf

ilişkilerinden

bağımsızlaştırdığını düşünseler de işçi sınıfının genişlemesi ya da eş anlamlısı olarak
sömürünün genişlemesi daha ziyade kapitalizmin Taylorizm’den Fordizm’e oradan PostFordizm’e ve nihayet günümüze kadar aldığı yoldur. Zaten Marx (1973: 120) bu gelişmenin
potansiyelini görmüş, sermayenin tekno-bilimsel gücü yetişilemeyecek bir şekilde elde
edeceğini çok daha önce belirtmiştir.

1

http://www.birikimdergisi.com/birikim/makale.aspx?mid=639&makale=Tan%FDl%20Bora%20ile%20S%F6yle%
FEi:%20S%FDn%FDf,%20Kapitalizm%20ve%20T%FCrkiye
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İstihdam yapısı 1920 ile 1990’lar arasında küresel ekonominin temelini oluşturuyordu.
Örneğin Castells (2010: 217) G7 ülkelerine (o dönem bu şekilde anılan) dayanarak bu ülkeler
üstünden bir dünya sınıfsal analizi yapmıştı. Ancak Castells’in sınıfsal analizi sömürünün
boyutlarına her ne kadar dualist anlamda ağ toplumunda beceri sahibi olanlar ya da
olmayanlar şeklinde yapılmış olsa da ülkeler anlamında ortaya anlaşılabilir bir taslak
koymuştu. Yüksek değer üreten ülkeler, yüksek üretim niceliği üreten ülkeler, ham madde
üreten ülkeler ve gereksiz üretimi yapanlar. Castells’in bu tanımının bugünkü dünyada geçerli
olduğunu düşünmek klasik anlamda kolonyalizm ya da emperyalizm tanımlarının önüne
geçmeyen bir ekonomik perspektife denk gelmektedir. Bugün prekarya kapsamında ele
almamız gereken tıpkı ‘beyin göçü’ kavramının geride kalması gibi fiziksel anlamda göçün
emeğin ya da artı değerin göçü anlamına geldiği günlerin geride kalışıdır. Castells’in kendi ağ
toplumu teorisi ile de çelişen ve hala ulus devlet ekonomileri üstünden küresel sermaye
ağlarının önemini es geçen teorisindeki boşlukları dolduran, ucuz, esnek ve örgütsüz emek
kavramı kendisini en açık biçimde prekaryada bulabilmektedir.
Elbette yabancılaşma başta olmak üzere Marx’ın birçok tanımı prekarya içinde de sonsuz
karşılığını bulmaktadır. Tıpkı yabancılaşma gibi. Bir fabrika işçisi ile bir bilgisayar mühendisi
arasında emeğini sattığı kişiye karşı sorumlulukları bakımından fark yoktur. Maaş ve hayat
şartları bakımından aralarında oluşan fark yine de her halükarda yabancılaşmayı yok
etmeyecek, birçok anlamda bireyin ürettiği artı diğerin sömürüsü sürdükçe Marksist tezin
‘sömürü’ bağlamındaki gerçekliği görünürlüğünü sürdürecektir. Burada bedenin bağlılığı bir
tek bedenin ‘mekansallıktan’ kurtulması bakımından farklılaşmaktadır. ‘Evden çalışmak’
başta olmak üzere birçok kavramın hayatımıza girişinin, Blackberry ya da Iphone’lar
aracılığıyla şirketimizin işlerinin de günlük hayatımıza girişi olduğunu göz önüne alırsak,
kapitalizmin müdahaleciliğinin azalmadığını, aksine bu mekânsal ve zamansal özgürlüklerin
öte yandan her iki kategori bakımından da bağlayıcı ve yabancılaştırıcı faktörler olduğunu
görebiliriz.
Bu faktörler bizi yalnızca ‘sınıfsal’ olarak prekaryaya dahil kılmıyor elbette, kontratlı çalışma
biçimimiz, kadroların yok edilmesi ve özelleştirmeler dışında neoliberalizmin hayatımıza
soktuğu tüketim ideolojisi çerçevesinde kullandığımız ürünler ve onları kullanış biçimlerimize
bu ideolojinin etkisi de
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2- YENİ MEDYA ve GÜVENCESİZ EMEK ÖRGÜTLENMELERİ
Yeni medya, 21. yüzyıl için örgütlü bir toplumun en önemli araçlarından biri durumunda,
sadece politik değil, günlük yaşamda da organizasyon, iletişim ve eylem yeni medya üzerine
kurgulanmış durumda. Özellikle de sosyal ağların toplumsal anlamda yaygın bir kabul
görmesi, sosyal dinamikleri bu yeni ve devletçe denetlenmesi zor alana taşırken, bu yeni
alandan geleneksel medyayı, günlük pratiği ve dahi politik güncelliği değiştirmenin adımları
atılmaktadır.
Elbette yeni medyanın ortaya çıkışını sağlayan teknolojik koşullar kapitalizmin de kendi
üretim koşullarını yaratmasına, özellikle de neoliberal ekonomi evresi ile birlikte normları
olmayan denetlenemez bir üretim sürecine varılmasına sebep oldu.
Gibson Graham (2006: 46) yüksek teknolojinin ilerlemesi ve hizmet sektörünün ortaya
çıkışıyla birlikte emeğin merkezilikten uzaklaştığını ve endüstriyel toplumun alışıldık
dayanışmacı mantığının azaldığını söylemişti. Bu özellikle sınıf kavramının Castells tipi
mantıkla düşünüldüğünde genişlemesine bağlanabilecek olmakla birlikte bir yandan da sınıfa
dair bildiğimiz her şeyi temize çekerek tekrar düşünme gereksinimini de kucağımıza
bırakmaktadır.
Bu bağlamda öncelikli olarak “güvencesiz emek sistemine dahil olanlar” anlamına
gelebilecek “prekarya” kavramını açmakta fayda var. İngilizce “precarious” kelimesinden
gelen bu tanım aslına bakılırsa kelimenin kökenindeki belirsizlik, güçsüzlük ve kırılganlık
kavramlarını tam olarak karşılamaktadır. Emeğin güvencesiz formu, her türlü emniyetsiz,
güvencesiz, esnek sömürü biçimini ifade eder. Bunların örnekleri kayıt dışı, mevsimlik ve
geçici istihdam, ev işi, taşeron, esnek ve geçici işi, sözüm ona serbest meslek sahibi ya da
kendi işinde çalışan kişiler olarak sayılabilir.
Belirsizlik içerisinde olmalarının ardında bu kişilerin çalıştıkları kurumlarda kontrat karşılığı
çalışmaları, birçoğunun sosyal güvencesi olmaması, keyfi atama ve uygulamalarla her an
mesleklerinden olarak sosyal hayatlarında büyük bir değişim yaşayabilecek olmaları yatar.
Prekarya’nın EuroMayDay

2

geleneğinden çıkan, AB’nin neoliberal projelerinin onları

2

EuroMayDay, geleneksel 1 Mayıs’ın feminist, antikapitalist ve göçmen grupları da kapsayacak biçimde
‘kırılganlaşan emek’ (prekarya) karşısında örgütlenerek dönüştürüldüğü bir eylem birliğidir. Milano kökenli
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işleriyle tanımlayan ve sınırlayan gücüne karşı, göçmenler gibi grupların da eylemliliklerine
katıldığı gruplar, neoliberalizmin genişlemesi, Çin’den ABD’ye birçok ülkede genişleyen bu
ekonomik rejimin yarattığı emek gerçekliği üstüne kurulu ve “Globalizmin sonucu” olarak
adlandırabileceğimiz mücadele tarihini anlamamız gerekli. Bu da hem Engels’in sınıf
kavramına dair bakışındaki ‘çalışmanın kadınları daha da özgürleştireceği’ gibi tezlerin hem
de sosyalizmin temel sınıf anlayışının biraz dışına çıkmayı gerektiriyor. Prekarya, sınıfsal
mücadelelerin Marksist bağlamda tarihini
İşverenini ya da kaç iş arkadaşı olduğunu dahi bilemeyecek denli emeğin merkezinden uzak
olduğu bir alan söz konusu haline geliyor. (Standing 2011: 2-6) Özellikle taşeron işçilerinde
ve freelance çalışanlarda bu durum gözle görülür halde. Peki prekarya kimlerden oluşur?
Standing’e (2011: 59) göre her an herkes prekaryanın bir parçası haline gelebilir. Prekarya
herkesten oluşan bir topluluk değildir; ama prekaryanın bir parçası haline gelmek, olasılıkları
farklı olmakla birlikte, tüm çalışanlar için mümkün bir durumdur.
Berardi neoliberalizm konseptini açıklarken neoliberalizmin bir yandan rekabetçi dinamikleri
engelleyen tüm kanuni yükümlülükleri ve sosyal düzenlemeleri ortadan kaldırırken öte
yandan da toplumsal yaşamın her alanını (sağlık, eğitim, cinsellik, kültür vs.) tek geçerli
kuralın tüm hizmetlerin özelleştirildiği bir alanda arz talep ilişkisi olduğu ekonomik bir alana
dönüştürmeye çalıştığını belirmişti ( 2009: 189). Kognitif (bilişsel) emeğin örgütlenmesi bu
şartlar etrafında çok büyük bir sorunsal haline gelmiştir. Özellikle kognitif emeğin verildiği
alanın hizmet sektörü dediğimiz, eğitim ve sağlık gibi alanları da kapsayan büyük bir sektör
olduğu düşünüldüğünde, bilişsel bir toplumun şartlarının ülkemizde tam olarak oluşup
oluşmadığına bakmamız gerekmektedir. Türkiye’de hizmet sektörü’nün Ekim 2012 oranı
%49.3, inşaat sektörünün oranı %7.4, sanayi sektörü ise %18.6 olarak gözükmektedir.3 Sosyal
Güvenlik Kurumu verileri esas alınarak elde edilen bilgilere göre Türkiye’de en düşük
sendikalaşma oranları inşaat, sağlık ve sosyal hizmetler ile gazetecilik işkolunda
bulunmaktadır. Gazete, basın ve yayın sektöründekilerin sendikalaşma oranı yüzde 3.6 olarak
belirtilirken, iletişim %23,7, genel hizmetler %20,5, banka hizmetleri %22,8 olarak görülüyor.
En yüksek sendikalaşma oranı %28’ile tarım işçilerindeyken Türkiye’deki toplam oran
%9,2’ye denk düşüyor. Bu da önümüzde sendikal mücadelenin yeni medya üzerinden
hareket Avrupa prekaryasının sorunlarını dile getirmeyi amaçlar ve içinde klasik Marksist geleneğin gerekli
özenle yaklaşmadığı birçok grubu, göçmen işçiler, kadın işçiler vs. Barındıran bir nitelik taşır.
3

http://www.tuik.gov.tr/Gosterge.do?id=58984&metod=IlgiliGosterge
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yürütülmesinden ziyade sendikalaşma mücadelesinin de yeni medyadan yürütüldüğü bir
süreci getiriyor. Çünkü mevcut sendikalaşma oranları fazlasıyla düşük ve sendika çatısı altına
giremeyen emek örgütlenmeleri özellikle yeni medyada daha geniş yer tutuyorlar.
Medya halihazırrda işçi sıfınının örgütlenme tarihi boyunca farklı kıta ve zaman dilimlerinde
ciddi öncü roller oynamış durumdadır. Örneğin dünya ölçeğinde baktığımızda Dodge
Devrimci Sendika Hareketi, Afro-Amerikan otomobil işçileri hareketi, devrimci siyah işçiler
hareketi gibi hareketlerin gazeteler aracılığıyla başlattığı mücadelelerin ses getirme ve etki
konusunda önemli bir aşama kat ettiğini görüyoruz. (Downing 2010: 297). Bu tür hareketlerin
yanına Türkiye’de çıkan Evrensel, İşçinin Sesi gibi günlük ve haftalık gazeteleri de koymak
fazlasıyla mümkündür. Tabii ki Dodge Devrimci Sendika Hareketi ve Afro-Amerikan
otomobil işçileri hareketi kronolojik bakımdan aynı noktalara konamaz; ancak Türkiye’de şu
an yerleşmiş ‘işçi basını’ bu tür gazeteler etrafında sürdürülmektedir ve günlük işçi gazetesi
olarak adlandırabileceğimiz tek gazetenin de Evrensel gazetesi olduğu, bu kategorizasyonun
belki özgürlükçü sol kategorideki Birgün’le genişletilebileceğini söyleyebiliriz. Her ne kadar
her iki gazetenin de ‘online’ versiyonları olsa da işçilerin özellikle satın aldığı bir gazete
olarak Evrensel, sendikalarla bağları gereği de geleneksel anlamda işçi örgütlenmesi
üzerindeki etkisiyle bahsedeceğimiz örneklerle benzeşse de iletişimsel kökünü internetten
almadığı için temel konumuz olmamaktadır. Kökünü internetten almak elbette ki alan
tecrübesi sonucu doğan bir internet örgütlenmesi olmamak anlamına gelmemektedir; ancak
Evrensel yahut Birgün basılı formları olan yayınların internet siteleri şeklinde harekete
geçmişlerdir ve her ikisinin de web sitesinin kuruluş tarihi gazetenin kuruluşundan sonraki
döneme denk gelmektedir. Bu bağlamda asıl enstrüman olarak internet sayfalarını öne
koymak birçok açıdan hatalı olabilir. Bizim inceleyeceğimiz hareketler de günlük ya da
haftalık gazetenin internet sürümü olmayan, aksine internet içerisindeki dökümanları bir süre
sonra basılı hale getiren hareketlerdir. Bu bağlamda yeni medya üzerindeki kullanım
pratiklerinin yeni sendikal süreçlere yahut emek mücadelesine katkıları incelenmektedir.
Karşılaştırmadan kaçınarak yeni medyanın prekarya örgütlenmesinde hangi noktalarda
örgütleyici ve özgürleştirici fonksiyonlarını harekete geçirdiği bir karşılaştırmalı analize yeğ
tutularak, daha ziyade çalışmada yeni medyanın karakterinin örgütlenmenin karakterine etkisi
üzerinde durulmuştur.
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3- YENİ MEDYADA PREKARYA ÖRGÜTLENMELERİ
Castells, Kolombiya’da internetin yeni kullanım alanları başlığı altındaki haber ve içeriğinde
belirtilen “fidye isteklerinin e-posta ile iletilmesi” gerçeğine atıfla bunun toplumun olduğu
biçimiyle teknolojiyi kendi kullanım alanları ve değerleri doğrultusunda benimsediği
anlamına geldiğini söylüyor ve ekliyordu: “Yeni teknolojiler mevcut örgütlenmeleri yeniden
yapılandırılacaktır. Buradan çıkarılacak temel ders şudur: Teknoloji kendi başına toplumların
yararına ya da zararına olamaz. Ama toplumla ilgisiz de değildir. Öncelikle mevcut ya da
potansiyel eğilimleri güçlendirir.” (Castells, Ince 2006: 69) Bu bağlamda, örneklerde
bahsedeceğimiz örgütlenmelerin hiçbiri ayakları fiziksel evrene basmayan örgütlenmeler
değiller, alışılageldik öncü isimler ve örgütlülük mekanizmalarının halihazırda var olduğu bir
ortamdan bahsediyoruz. Makale boyunca incelenecek örneklerden birincisi kendini “beyaz
yakalıların dayanışma ağı” olarak tanımlayan ve internet üstünden yayıncılık da yaparak
örgütlenmeyi amaçlayan Plaza Eylem Platformu’dur (PEP).

4

PEP'i incelerken kullandığım

yöntem ise şöyleydi:
Bu yapılanmayı anlamak üzere ikincil kaynaklardan yararlanarak ve birincil kaynaklarla
mahremiyetlerini ve anonim kalma ihtiyçalarını gözeterek mail üstünden yarı yapılandırılmış
görüşmeler yapıldı. Ayrıca plazalarda çalışan ancak PEP'e üye olmayan kişilerle yapılan
görüşmeler de mail yoluyla ya yarı yapılandırılmış görüşme biçimiynde gerçekleştirildi. Bu
iki veri toplama yönteminin dışında, Plaza Eylem Platformu'nun mevcut eylem pratiğine dair
verdiği röportajları ve PEP adına çeşitli sitelerde yayınlanmış makale ve bildirileri çalışma
için temel alındı. Plaza Eylem Platformu üyeleri ve üye olmayanlar arasında sağlıklı bir
karşılaştırma yapmak ve yeni medyanın bu iki profilin karşılaşmasındaki rolünü açıklamak
adına da bir gruba yeni kitlelerle temasa geçme aracı olarak, bir diğer gruba da iletişime
geçilen taraf olarak hem bu örgütlenmenin yeni medya üstünden gerçekleşmesinin yararları
hem de efektifliğini ölçme amaçlı sorular soruldu.
İlk olarak görüldü ki platformun örgütlenme biçimi ve iletişimsel stratejisini, kognitif emek
üretenlerin ilişki kurma süreçlerini ve beyaz yakalılar arasında emek hareketinin dijital alan
üstünden yaygınlaşma taktiğini incelediğimizde platformu örgütleme aşamasında kullanılan
dil, taktikler ve grup içi iletişim bakımından ele alarak, olan geleneksel bir sendikal

4

http://plazaeylemplatformu.wordpress.com/
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örgütlenmeye nazaran yeni medya örgütlenmelerindeki esnek yapının cazipliğini tespit etmek
mümkün. Platform üyeleri, kendilerini kapitalist endüstride, yüksek pozisyonlarda çalıştığını
düşünen ve “Kariyer”, “takım çalışması”, “statü” gibi kavramlarla aslında rekabet, performans
baskısı, mobbing, kubik hapsi, rol yapmak ve rutinin kastedildiğini bilen bireyler olarak
tanımlıyorlar ve örnek meslekleri arasında yazılımcı, sigortacı, bankacı, araştırmacı ya da
grafikerliği gösteriyorlar. 5
İlk adımın beyaz yakalı değil, işçi olduklarını kabul etmek olduğunu söylemeleri bakımından
klasik işçi sınıfı örgütleme argüman ve taktikleri PEP için neredeyse geçersiz durumda. Şirket
tarzına uygun "happy hours" tarzı geceler düzenliyor, bildirilerinde asla sendikaların
kullandığı "ajitatif" dili kullanmıyorlar. 6Potansiyellerini genişletmek için insanlarla sosyal
medya üzerinden tanışıyorlar. Bunun için kullandıkları bir Facebook grupları da var. 7 Grubun
60’a yakın üyesi olduğu gözlenirken, üyelerin çoğunlukla büyük şehir üniversitelerinden
mezun olan bireyler olduğu tespit edilebiliyor. Platform’un ayrıca Facebook’ta bir “fan
sayfası” da bulunuyor.

8

624 kişinin takip ettiği bu sayfada plaza emekçilerinin günlük

sorunlarına dair köşe yazıları, eylem veya olay haberleri ile çeşitli bildiriler paylaşılıyor. Plaza
Eylem Platformu’nun yeni medya üzerinden genişlettiği bu yapılanma, yasal düzenlemelerle
imkansız

kılınmış

sendikal

mücadele

ve

onun

neoliberalizm

devlet

ekseninde

kısıştırılmışlığına karşı alternatif bir cephe işlevi görüyor.
Bir çağrı merkezinde çalışan ve PEP’le yeni medya üzerinden tanıştığını belirten EM “Biz her
an işimizden atılma korkusuyla yaşayan, gözü hep iş ilanlarında olan insanlarız” diyor.
“Birilerinin bize sürekli emir verdiği, telefonlarda sürekli olarak azarlandığımız bir hayat
yaşıyoruz,” diyen EM “toplantılarla olsaydı çalışmak daha zor olurdu” diyor.
Bir otomotiv firmasında çalışan DU günde aktif olarak 10 buçuk saatinin mesaide geçtiğini
söylüyor, ideal çalışma saatininse 8 saat olduğunu belirtiyor. Ücret konusundaki
eşitsizliklerden yakınırken, beyaz yaka mavi yaka ayrımı hakkında bilgi sahibi. Yine aynı
şirketin çalışanlarından ZÜ ise tıpkı DU gibi hiçbir zaman sendikalı olma girişiminde
bulunmamış. Çalıştığı iş yerinde de bir sendika çalışması yürütülmemiş. İdeal çalışma saatinin
5

http://plazaeylemplatformu.wordpress.com/pep-hakkinda/

6

http://bianet.org/bianet/diger/135678-turnikeleri-acin-plaza-iscileri-gececek

7

http://www.facebook.com/group.php?gid=487520210541

8

https://www.facebook.com/plazaeylem
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altı saat olduğunu belirtiyor. O da tıpkı DU gibi gelir eşitsizliğinden yakınıyor. PEP ile ilgili
bir tecrübesi ya da bilgisi yok.
Ortak şikayetler üstüne ve internet gibi bir ortamdan yürüyen bir örgütlenmenin karşılaması
gereken ihtiyaçlar bakımından röportaj yapılan her iki insanın da ihtiyaç ve taleplerine
karşılık vermesi birçok anlamda PEP’in yeni medya ve olumlu dile yaslanan stratejisini
doğruluyor.
Türkiye’de, dünyada “Undocumented Workers” olarak tanınan ve kendi web siteleri üstünden
yorumlar, yazılar ve eylem üreten çok ses getirmiş gruba benzer bir yapı da söz konusudur.
Bu da Soldefter.com adresinde bulunan, yazarları arasında kırılgan emek düzeni içerisinde
çalıştırılan bilişim emekçilerinden KESK'e bağlı memurlara, sağlık ve eğitim taşeronlarından
feminist emek oluşumlarına dek farklı temsilleri içeren oluşumdur. Oluşum, işçiler tarafından
kurulmuş olmakla birlikte, işçiler bu sitede direniş günlüklerini yayınlayabilmekte, güncel ve
küresel olaylara yönelik yorumlar getirip, tarihsel önem arz ettiği farz edilen kimi metinlere
ulaşabilmektedirler. Elbette kullanılan dil bakımından Sol Defter Undocumented Workers
hareketinden farklılaşmaktadır, keza etnik ayrışmadan çok emek bazlı bir ayrışma olduğu
aşikardır; ancak özellikle taşeronluk üstünden yapılan vurgu birçok noktada ortaklık anlamına
da gelebilir (Downing, 2010, s.525). Netice olarak kullanıcıyı yeni medya pratiğiyle içerik
üreten haline sokması bakımından işçi yeni medyası açısından çok mühim bir pratiktir. Sol
Defter bu noktada bir mecra olarak interneti 'bir araya gelme' değil bir arada durma
haberleşme ve örgütlenme aracı olarka kullanmaktadır. Çünkü PEP’den de farklı olarak
kullanıcıyı içerik üretmeye ve yeni medyanın tamamen içine çağırmaktadır. PEP'e nazaran
sitenin daha üretim odaklı bir site olması, doğrudan inisiyatif alan işçilerce yürütülmesi ve
onların yorumlarıyla günlük ziyaretçi sayılarının artıyor olması, özellikle emek mücadelesi
dönemlerinde sendikaların basın açıklamalarına alternatif fikirlerin bu portalda tartışılması
Sol Defter'in PEP'in doğrudan hitap ettiği kitleden ayrıştığı ve birçok anlamda sendikalizm
bakımından da daha sorgulayıcı bir noktada durduğu durumunu kanıtlamaktadır.
Sol Defter, bir sendikaya ait olmayan sayılı emek iletişim platformlarından biri
konumundadır. Sol Defter’de yazar yahut editör olarak yer alan kimselerin klasik örgütlenme
bağlamında eylem alanına giderek iletişimsel bağ kurmaları ile birlikte emekçinin dijital
platformun üyeleri ile bağı kurulmuş olur. Mücadelenin kendi mecrasından dijital mecraya
sıçraması ise bir çeşit yurttaş gazeteciliği ile bildirilerin yayınlanmasının bir arada gidişiyle
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mümkün oluyor. Ama Sol Defter’i yeni medyanın ruhuna “uygun” bir yer haline asıl getiren,
emekçiler tarafından yapılan yorumlar olmaktadır. Örneğin Sol Defter’in takip ettiği Çapa
Direnişi’nde TAŞİŞDER’in eski yönetiminin bilançolardaki hukuksuzluğuna ilişkin bir
haberin altında yapılan yoruma göz atalım:
TaşİşDer eski yönetiminde “mali sorumlu” konumunda bulunan ve 16 Ağustos tarihli
Olağanüstü Genel Kurul’da eski dernek başkanının mali raporu açıklamaktan
kaçınması karşısında sessiz kalıp, hesap vermesini isteyen dernek üyelerine tedirginlik
içinde bakan Cemal Bilgin 12 Ekim tarihli “çakma” genel kurulda -işveren
temsilcisinin divan başkanlığıyla- “ÇAKMA BAŞKAN” oldu… Şimdilik sadece şunu
söylemekle yetiniyoruz; Kış geliyor ve güvendikleri o dağlara karlar yağacak. 9
Çapa Tıp Fakültesi’ne hizmet veren şirketten bir “taşeron işçisi” tarafından yazılan bu
mesajdaki adanmış ve kararlı dil, mevcut sendikaların çoğundaki hiyerarşik yapının yerini
daha “başsız”, muhalefet ve sorgulama gücüne sahip bir yapının aldığının güzel bir örneği.
Dahası bu muhalefet basit bir kurum içi anlaşmazlığı fazlasıyla aşıyor. Sendikal bürokrasinin
kendisine yönelen eleştirilere sık sık rastlayabiliyoruz:
Sendika bürokrasisi parçalanmadan sınıf sesini yükseltemez,geleceğine sahip
çıkamaz..10
Sol Defter ve Taşeron işçileri direnişi konusundaki bir diğer önemli faktör ise alternatif bir
medya olarak tanımlayabileceğimiz bu çevrenin haber üretim süreçleridir. Downing (2010,
s.18) alternatif haberin değerini haberlerde incelenen konu değil aynı zamanda haberi elde
etme sürecine ilişkin yaklaşımlardan aldığını söylemişti. Burada değerli olan bir yandan yeni
medyada buluşan işçilerin Twitter gibi araçların aracılığıyla haber yapım sürecine iştirak
etmeleri, kısacası işçi temsilinin de bizzat işçilerce gerçekleştirilmesidir.

9

http://www.soldefter.com/2012/10/26/tas-is-der-eski-yonetiminde-saibeli-bilanco/

10

http://www.soldefter.com/2012/09/24/27925/#comment-8340
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4- YENİ MEDYADA POLİTİK ÖRGÜTLENME ORTAMI
Sendikalar ve emek örgütleri yahut antikapitalist organizasyonlar henüz fiziki bir temas
kuramamış, ortak bir yayın yapma başarısını gösterememişken, sermaye kendi iletişimini
örgütlemiş ve iletişiminin etrafında sömürüyü de örgütlemeyi başarmıştır. De Certau sıradan
günlerin bile her birinin sıradışı olduğunu söylemişti. (Highmore 2011: s.149) Bugün
sıradanlaşan ama gelişmekten de alıkonulamayan teknolojik buluşlar birçok alanda bireylerin
kısıtlanmış hak ve özgürlüklerini tekrar ele geçirmeleri konusunda araçsal bir destek
sağlıyorlar. Ancak kapitalist gözetim toplumu ve onun kendini koruyan ilkeleri iş saatlerinde
kişisel maillerini kontrol etmemeleri, facebook gibi sosyal ağlarda vakit harcamamaları için
kendi filtreleme ve gözetim sistemlerini oluşturuyor. Bilgisayarlarımızın modeme bağlanan
tüm kabloları aslında modern birer parmaklık haline dönüşüyor.
Bu çalışma modeli, proleteryayı her geçen gün kendine daha fazla bağlarken, Herbert
Marcuse’un da belirttiği üzere yurt içinde ve yurtdışında fark etmeksizin karşı devrimin dün
de bugün de devrimci bir durum göze batmasa da geliştirilmesi konusunda bugün sermaye
yeni bir aşamaya ulaşmıştır (Marcuse 1972: s.1-2) ve bu ulaşılan aşamada antikapitalist
hareketliliğin varlığına dair korkunun ta kendisi örgütleyici bir rol üstlenmiştir. Yine
Marcuse’a gore (Marcuse, 1972, s.4) zaten kapitalist teknoyapılanma yarattığı görece yüksek
yaşam standartlarıyla birlikte insanları etkisi altına almış ve değişim konusunda ümitsiz
kılmıştır.
Sınıf kavramının imaj bakımından da oldukça değişikliğe uğradığı bir dönemden geçiyoruz.
Beyaz yakalılar da aklımıza 1970’lerin sol parti afişlerindeki halleriyle kazınan işçi
figürlerinden farklı bir biçimde proleteryanın birer üyesi konumundalar. Oysa, çoğu
güvencesiz çalıştırılan ve seçmece olarak işe alınan inşaat işçilerinden farkları pek az. İsimsiz
olarak yer aldığı bir röportajda bir beyaz yakalı “Bir iş tanımınız, iş saati sınırlamanız var mı?
Günde kaç saat çalışıyorsunuz? Örneğin, mesai ücretiniz oluyor mu?” sorusuna şu yanıtı
veriyor:
Sondan başlayarak söyleyelim: Mesai ücreti diye bir şey yok. Olan yerler var, ama istisna.
Ancak yaratılan atmosfer böyle bir hakkınızın olduğunu aklınıza getirmiyor bile… İş
yoğunken ziyadesiyle insani sorunlar bile önceliğini kaybedebiliyor. ‘Önce iş’ ilkesi
geçerli…Sekiz saat çalışarak insan gibi çalışmak istiyorsun. Ancak böyle çalışınca şirketlerde
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barınamıyorsun. Şirketin belirlediği saatler kadar çalışıyorsun. Biz, bir ücretle üç kişilik iş
yapan insanlarız. 11
Beyaz yakalılar kendilerini “işçi” değil “çalışan” olarak tanımlıyorlar: “Toplumda işçilik,
okumamış insanların yaptığı bir iş gibi algılandığından okumuş insanların farkını gösterecek
bir sıfata ihtiyaç duyuluyor. Bu da ‘çalışan’ gibi bir şey oluyor.” (Mesele Dergisi: Temmuz
2011) Blackberry gibi iş insanlarını merkeze oturtan araçların en sıkı kullanıcıları
konumundalar. Onları işçilerden ayıran şeyler arasında yaşadıkları semtler, çalıştıkları ortam
ve işe giderken giydikleri şeyler var. Sosyal hayata iştirak edebilmeleri ise yakalarındaki
beyazın en önemli göstergesi.

SONUÇ
Prekarya, mavi ve beyaz yakalı işçilerin emek mücadelelerinin ortaklaşması bakımından
önemli bir terim olarak önümüzde duruyor. Hem klasik anlamda mavi yakalı diye hitap
edebileceğimiz taşeron işçilerinin mücadelesinde, hem de plazalarda farklı ücret skalalarında
kontratlara bağlı olarak çalışan ve kontratlarının biteceği günlere kadar “önlerini göremeyecek
biçimde” istihdamlarına devam edilen plaza emekçilerinin mücadelesinde, aslında prekarya
mücadelesinin alt kollarını görmek mümkün. Ancak elbette yeni medyanın ve yeni ekonomik
düzenin ortaya çıkardığı emek profilinin iki tür değerlendirmesi yapılabilir. Bazıları için
merkeziyetçilikten uzak, kişiyi memurlaştırmayan ve birden çok alanda üretimi sağlayan bir
çalışma rejimi olarak algılanabilecek bu sistem, aslında Castells’in ortaya koyduğu ve yeni
medya ve yeni dünyanın normlarına ayak uyduran herkesin üst sınıfında var olabileceği bir
sistem olarak kendini kanıtlıyor.
Örneğin bu bakış açısından hareketle, yüksek profil bir üniversiteden mezun, birkaç dil bilen
ve çeşitli konulara yatkınlığı bulunan bir “ideal çalışan” için freelance olarak hayatını
sürdürmek ihtimali yüksek, üstelik özgür çalışma ortamının sağlık güvencesinin yokluğu gibi
gerekçelerle sağladığı görece yüksek ücret rejimine dahil olarak yüksek eforla birikim elde
etmesi dahi olası. Ancak Castells’in çift kutuplu sınıfsal sisteminde yeni medya ile iç içe olup
çemberin içinde kalanların mevcut dünyanın koşulları etrafında düşünüldüğünde “çoğunluğu”
11

http://www.soldefter.com/2011/08/03/biz-beyaz-yakalilar-eyleme-haziriz/
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oluşturmadığı gerçeğiyle baş başayız. Bahsettiğimiz çalışan profilinin yoğunluklu olarak
büyük üniversitelerden mezun ve birçoğu da belirli gelir düzeylerinden gelen bir segmenti
temsil ettiğini görmeliyiz. Bu ise yeni medya teknolojileriyle doğrudan iç içe olan bir profile
denk geliyor; ama bu bireylerin “direniş” ile kurdukları ilginin düşüşü anlamına da geliyor.
İkinci ve esas mühim olan profil ise her iki direniş örneğinde de gözlemleyebildiğimiz
prekaryanın iki alt kategorisine dahil olan bireyler oluyor. Bu bireyler ofiste, evde ya da mobil
araçlarıyla bir şekilde Wordpress, Twitter, Facebook gibi uygulamalar aracılığıyla birbirleri
arasında iletişim kurabilme yetisine sahip olan, Facebook’u hem haberleşme, hem de kişisel
ifade bakımından özel ve kamusal ifadeleri için kullanma alışkanlığına sahip insanlar. PEP ve
Taşeron İşçileri Derneği (TİD) örnekleri bu kişilerin çoğunluklu olarak organik anlamda da
ilişkiye ihtiyaç duyan, sadece yeni medya üstünden meydana gelen örgütlenmelere sırtlarını
dayamayan, keza internete dair güven duyguları günlük ilişkilere nazaran çok daha düşük olan
bir profil sergiliyorlar.
Bu kişiler için örgütlenmede yeni medyamım araçsallığı söz konusu. Ve bu araçsal ilişkinin
kurulması yeni medyanın önemi konusunda teknolojik belirlenimci yaklaşımların yerine
teknolojinin sosyal bir olgu olarak destekleyici rolünü koyuyor. Her biri wordpress.com yahut
blogger.com gibi siteler üzerinden blog’lar açabilen, biraz daha geniş teknik bilgi ile kendi
domainlerini satın alarak haber sitesi dahi yürütebilen sıradan internet kullanıcıları içerik
yönetim sistemleri ile kendi istedikleri görsel ve iletişimsel karakteri sağlıyorlar.
Grupların katılımcıların karakterine geldiğimizde, aralarında kat kat maaş farkı olan insanların
aynı ekonomik sistemde ve aynı güvencesiz koşullar altında çalıştığı, üstelik mücadelelerinin
dış etmenlerle iktidar tarafından mağdur edilen kesimlerce desteklendiği (LGBT, kimlik
mücadeleleri vs.) düşünüldüğünde bu noktada Hardt ve Negri tarafından revize edilen çokluk
teorisinin etrafında prekarya mücadelesinin yeni medya ayağını ele almak gerekiyor. Çünkü
hem Sol Defter’de Kürt Ulusal Sorunu, Feminist hareket gibi başlıklar olması hem de PEP’in
ilgilendiği konular arasında yer alan mobbing’in bu tür sosyal alanlara değen başlıklar olması
vesilesiyle bu hareketleri klasik sendikal platformun dışında görmek gerekliliği ile baş başa
kalıyoruz. Dahası, devrimcileşebilme bu gibi konularda yakın dönemde yaşanan Türk Hava
Yolları grevi gibi grev hallerinde işçi sınıfının bu tür kimlik bunalımları ile ilgili olarak
değişim yanlısı konumlar alması için bu tür organizasyonların sayıca artması gerekliliği
görünür olmaktadır.
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Özellikle Plaza Eylem Platformu’nun alışıldık işçi sınıfı mücadelelerinin aksine, Marksist
değil “Operaismo” adı verilen “işçicilik” akımına yakın olduğu ve hayatın asıl meselesinin
kapitalist sömürüden öte hayatın “işe indirgenmesi” olduğu etrafında birleşiyor oluşu ve tıpkı
Sylvère Lotringer’in Virno’nun Grammar of the Multitude kitabının önsözünde değindiği
üzere (Virno 2004: 8) çalışma eyleminin ta kendisiyle problemleri olduğudur. Zaten çalışma
koşullarnın iyileştirilmesinin ötesinde çalışma saatlerinin düşürülmesi ve üretimci mantığın
dayattığı işe zorlayan anlayışı savunuyorlar. Onları “çokluk” kavramının bir parçası yapan ise
çoğunlukla farklı görüşlere sahip bireyler olması. AKP’den, MHP’ye, oradan CHP ve BDP’ye
uzanan geniş bir skalada partilere oy veriyorlar. Çokluk tanımına uygun bir biçimde birey
olarak kolektifin içerisinde var olabiliyorlar. (Virno 2004: 24) Zaten PEP’in de TİD’in de
takipçi ve eylemcilerinin bu genel profili bireysel olmakla kolektif olmak arasında bir noktada
seyrediyor. Kısa vadeli olarak kolektif eylemlere katılım göstermekten çekinmezlerken, uzun
vadede birey olarak sahip oldukları siyasal kimliklerinden ödün vermiyorlar. Onlar için “birlik
ve bütünlük çok şey anlamına gelmiyor”. (Virno 2004: 25)
Özetle, yeni medya birliktelikleri çoğunlukla çokluğun nitelikleriyle ortaklaşarak geleneksel
emek örgütlenmeleri, sendikalar, sivil toplum örgütleri gibi varlıklarını dar gruplarla
sınırlamıyor; ancak sürerliklerini garanti altına almadan devam ediyorlar. Bunun uzun vadeli
işçi mücadelesine kazanım olarak dönüp dönemeyeceği elbette şüpheli bir durumdur. Ancak
bilinmesi gereken yeni medya örgütlenmelerinin tamamının emek mücadelesinin şekli
konusunda değişim yarattığı, hem iç iletişimde hem dışarıya doğru iletişimde hiyerarşiye
dayanmayan, daha özgürlükçü bir perspektifin tutturulmasının mümkün olduğudur.
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ÖZET
Armağan kültürü, armağanlar aracılığıyla insanlar arasında ilişki kurma, statü, saygınlık edinme, barışı ve güveni
sağlama gibi işlevlere sahiptir. İnternetteki serbest enformasyon paylaşımıyla armağan kültürü tekrar canlanmış
ve farklı şekillerde çalışmasını sağlamıştır. Zaman Bankaları, 1980’lerde sosyal yardım amaçlı kurulmuş,
değişim birimi olarak para yerine saatlerin kullanıldığı bir hizmet takas servisidir ve internet üzerinden de
çalışmaktadır. Türkiye’nin ilk zaman bankası Zumbara’nın sürdürülebilir şekilde çalışabilmesi için sosyal
sermaye olarak güvenin, kullanıcıları arasında gelişmesi gerekmektedir. Bu bildiri kapsamında Zumbara’nın
kullanıcıları için güven ortamı oluşturup oluşturmadığı araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Zumbara
koordinatörleri ile derinlemesine görüşme ve altı kullanıcı ile odak grup çalışması gerçekleştirilmiştir. Görüşme
sonucunda Zumbara yönetiminin, güvenin topluluğun kendi içinde gelişmesi için, özgürlükçü bir politika
izlediği ortaya konulmuştur. Odak grup çalışması sonucunda, kullanıcıların Zumbara’da servis değişimleri
yaptıktan sonra güven duygularının arttığı ortaya çıkmıştır. Zumbara, kullanıcılarına güveni geliştirebilecekleri
bir ortam sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Armağan, Zaman Bankası, Güven, İnternet, Sosyal Sermaye

1

Çalışmamda bana destek ve katkılarını esirgemeyen değerli hocam Yrd. Doç.Dr. Selva Ersöz Karakulakoğlu’na
teşekkür ederim.
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GİRİŞ
Armağanlar, arkaik toplumlarda, topluluklar arasında ilişki kurmak, barışı, güveni sağlamak,
statü ve saygınlık kazanmak için kullanılmaktaydı. Armağan kültürü, toplulukların
sürmesinde önemli bir bağlam oluşturmaktadır. Çünkü armağanların temel prensibi
karşılıklılık olup, bir takıp yükümlülükler getirmekte ve bu şekilde insanlar arasında ilişki
kurulmasını sağlamaktadır. İnternet, serbest enformasyon paylaşımına olanak tanımasıyla
armağan kültürüne farklı bir boyut getirmiştir. İnternette, sadece enformasyon değil, para
bağışı, mal, hizmet değiş tokuş edilmesi gibi paylaşımlar da gerçekleşmekte ve kullanıcılar
arasında bir armağan kültürü yaratmaktadır. Armağanlar topluluklar arasında sosyal
sermayenin güçlenmesini sağlamaktadır. Sosyal sermaye insanlar arasında güven, ün, itibar
gibi ilişkiler ve bağları güçlendiren değerlerin birikimidir.
Zaman bankaları, 1980’lerde toplumda sosyal sermayeyi arttırmak amaçlı kurulmuş, para
yerine saat kredisi ile hizmet değişimi yapılan platformlardır. Günümüzde internet üzerinden
de çalışan zaman bankası sisteminin Türkiye’deki örneği, 2010 yılında Ayşegül Güzel’in
kurduğu Zumbara sitesidir. Zumbara, topluluğunda güveni arttırıp, sosyal değişim yaratmayı
hedeflemektedir. Bu çalışmanın amacı, Zumbara’nın kullanıcı için güven ortamı yaratıp
yaratmadığını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda Zumbara kurucuları ile derinlemesine
görüşme ve 6 Zumbara kullanıcısı ile odak grup çalışması yapılmıştır. Ayrıca bu çalışma,
Türkiye’de zaman bankası sisteminin güven yaratmasına dair yapılan ilk çalışma örneği
olmaktadır.

ARMAĞAN KÜLTÜRÜ VE İNTERNET
“Armağan vermek” denildiğinde aklımıza ilk gelenler, yılbaşı, doğum günleri, evlilik
yıldönümleri gibi özel günlerde sevdiklerimize aldığımız genelde maddi olan eşyalardır.
Armağanın günümüzde devam eden rolünün kökleri eski toplumlara ve geleneklere bağlı
olmaktadır. Lewis Hyde, Armağan isimli kitabında, armağan mübadelesinin meta
mübadelesinden farkını, ilkinde iki kişi arasında bağ kurulması sağlanıyorken, ikincisinde
böyle zorunlu bir bağa yer olmadığını ifade ederek açıklamaktadır (Hyde, 2008). Parayla
yaptığımız alışverişlerde, ihtiyacımızı karşılamak için aldığımız ürünün ücretini ödedikten
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sonrası ile ilgilenmemekteyiz. Oysa armağanlar insanlar arasında bağ kurmayı sağladığı için,
hem rastgele verilmezler, hem de parayla gerçekleştirilen alışverişten farklı yükümlülükler
içermektedirler.
Armağan verme, arkaik toplumlarda sosyal ve ekonomik ilişkilerin sürmesinde önemli bir
aracı konumundadır. Kabilelerde armağan değiş tokuşlarını inceleyip bu kavramı ilk kuramsal
olarak açıklayan kişi sosyolog Marcel Mauss’tur. Marcel Mauss, bizden önceki ekonomilerde
armağanın birey değil topluluklar arasında mübadele edildiğini ve mübadele edilen şeylerin
sadece ekonomik mal ve zenginlikler olmadığını ifade etmektedir (Mauss, 2006). Aynı
zamanda armağanların isteğe bağlı verilse de aslında zorunlu olduğunu, yükümlülükler
içerdiğini ifade etmekte ve bu sebeple bu döngüyü “toplam yükümlülükler sistemi” olarak
adlandırmaktadır (Mauss, 2006) Armağanlar, bereketin sürmesi için, bağ kurulması için, barış
için, itibar, saygınlık ve statü kazanmak için verilmektedir. (Hyde, 2008) İnsanlar arasında
sosyal ağların oluşması ve topluluk inşasında önemli bir role sahip olmaktadır (Chakrabarti &
Berthon, 2012).
Armağan kültürünün, internet ve sosyal ağların yaygınlaşmasıyla tekrar güçlendiği ve
harekete geçtiği ifade edilmektedir. İnternette enformasyonun dolaşımı parasız olmakta ve
kullanıcılar gönüllü olarak katkıda bulunmaktadırlar. Dolayısıyla internet üretici ve tüketici
arasında ayrımın bulunmadığı kişiden kişiye bir ağ olup armağan ekonomisi prensiplerine
sahiptir (Eisentein, 2012). İnternette armağan dolaşımı, yabancılar arasında da gerçekleşmekte
ve karşılıkları daha belirsiz olmaktadır (Chakrabarti & Berthon, 2012).
İnternette armağanların değiş tokuşu üç şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan birincisi sosyal
ağlarda kullanıcıların, doğrudan karşılık beklemeden enformasyon paylaşmasıdır. Örneğin
müzik dosyaları paylaşım sitesi Napster sayesinde, kullanıcılar birbirlerinin bilgisayarından
ücretsiz müzik dosyaları indirebilmişlerdir. Müzik alanındaki serbest paylaşım, dijital dosya
değişiminin ötesinde, armağan kültürüne benzer etkiler içermektedir. Benzer şekilde yazılım
geliştirenlerin kodlarını birbiriyle paylaştığı açık kaynak hareketi hem sosyal ilişkiler hem de
topluluk üyelerini birbirine bağlayan sosyal normlar yaratmaktadır (Chakrabarti & Berthon,
2012). Crowdsourcing olarak adlandırılan bu verme şeklinin bir diğer tipik örneği
gönüllülerin katkılarıyla oluşan dijital ansiklopedi Wikipedia’dır.
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İnternette armağan vermenin bir diğer şekli, çevrimiçi bağış olarak adlandırılabilecek kitle
fonlamadır (crowdfunding). Kickstarter, Projemefon gibi örneklerinin bulunduğu kitle
fonlama sitelerinde kişi ve topluluklar projelerini maddi destek almak için açıklamaktadırlar.
Projeleri beğenenler ise istedikleri ölçüde bağış yapmakta ve proje gerekli fonu aldığında
yaptıkları bağış ölçüsünde bazı armağanlar almaktadırlar.
İnternette armağan mübadelesinin üçüncü çeşidi, ortak kullanım ağlarıdır (collaborative
consumption networks). Ortak kullanım ağları, mal ve hizmetlerin internet aracılığıyla fiziksel
olarak takas edilmesini sağlayan web siteleridir. Araba paylaşımı, kişiden kişiye ev kiralama,
seyahat paylaşımı, eşya takası, alternatif para birimleri gibi örnekleri vardır. Bu sosyal ağ
türünün parasız gerçekleşen türleri armağan kültürü yaratabilmektedir. Örneğin seyahat eden
kişilerin birbirinin evinde misafir olmasını sağlayan Couchsurfing sitesinde, gezi ağına
katılmak ve kullanıcılar tarafından tercih edilmek için aktif olmak ve başkalarını misafir
etmek gerekmektedir. Dolayısıyla sosyal ve kültürel ilişkileri güçlendirme amacına yönelik,
misafirperverliğe dayalı bir armağan döngüsü gerçekleşmektedir.

ZAMAN BANKASI VE ZUMBARA
Dünyada hâkim para sistemine alternatif çok sayıda değişim birimleri bulunmakta ve bunlar
genelde

yerel

ekonomileri

canlandırma

ve

sosyal

sermayeyi

güçlendirmek

için

kullanılmaktadır. Zaman bankaları da, değişim birimi olarak saat kullanılan alternatif bir
ekonomi biçimidir. Zaman bankalarının aktif kullanımı ve yayılması 1980’li yıllardan itibaren
olmuştur. Edgar Cahn ABD’de günümüzdeki haliyle zaman bankasını ilk kuran kişidir. İlk
başarılı zaman bankası ise Ithaca Saatleri olarak bilinen Paul Glover’ın 1991 yılında Ithaca,
New York’ta başlattığı zaman bankasıdır (Aranda & Vidokle). Zaman birimine ABD’de
“Zaman Doları”, İngiltere’de “Zaman Kredisi” denilmektedir (Zaman Bankacılığı, 2013).
ABD’de ilk kurulmuş olsa da dünyanın çeşitli yerlerinde zaman bankası örnekleri
bulunmaktadır. Japonya’da, yaşlılara bakarak geçirilen zaman karşılığında zaman kredisi
veren fureai kippu para birimi bir örnektir (Eisenstein).
Zaman bankalarının temel çalışma prensibi, herkesin zamanının değerli ve birbirine eşit
sayılmasıdır. Zaman birimiyle bir hizmet alınacaksa, hizmeti aldıktan sonra kişi, hizmeti
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verene bir saat ödeme yapmaktadır. Saat kazanan kişi ise, saatleriyle başkasından dilediği bir
hizmeti alabilmektedir. Zaman bankası sistemi beş temel değere dayanmaktadır:


Değerler: Hepimiz bir değeriz.



İşin tekrar tanımlanması: Bazı işlerin karşılığı paranın ötesindedir.



Karşılıklılık: Yardımlaşma, karşılıklı yürürse daha başarılı olur.



Sosyal ağlar: Birbirimize ihtiyacımız var.



Saygı: Her insan önemlidir. (About, 2012)

İnternet ve sosyal ağların gelişmesi ile zaman bankaları da çevrimiçi ortamda çalışmaya
başlamış ve çalışma alanı fiziksel yakınlığa dayalı bir yerel çevreden daha geniş bir çevreye
yayılmıştır. Türkiye’de ilk açılan zaman bankası, internet temelli olarak Ayşegül Güzel
tarafından 2010 yılından kurulan Zumbara sitesidir.
Sosyal girişimcilik örneği olan Zumbara, kendini “para yerine zamanın kullanıldığı, yetenek
ve tecrübelerin paylaşıldığı bir topluluk” olarak tanımlamaktadır (Zumbara Nedir?, 2013).
Amaçlarının, insanların arasında karşılıklılığı ve güveni arttırıp, sosyal değişim yaratmak
olduğu vurgulamışlardır. Zumbara sitesinde, üyeler vermek ve almak istedikleri hizmetleri
servis olarak açmaktadırlar. Bu servisler ana sayfada listelenmektedir. Bir servis değişimi için
anlaşan kişiler yüz yüze görüşmekte ve değişimden sonra siteden birbirine saat kredisi
yollamaktadırlar. Sitede şu anda 12 bini aşkın üye bulunmaktadır. Üyeler ağırlıklı olarak
İstanbul’da yer alsa da diğer şehirlerde de çok sayıda üye bulunmaktadır.

SOSYAL SERMAYE VE GÜVEN
Sosyal sermayenin önemsenmesi ve kavramsallaştırılması 20. Yüzyıl içerisinde olmuştur.
Pierre Bourdieu’ya göre sosyal sermaye, “uzun süreli iletişim ağlarına sahip olmaya bağlı
gerçek ve potansiyel kaynakların bütününü” temsil etmektedir (Field, 2008: 23). Dolayısıyla
sosyal sermaye, sosyal ilişkilerin yarattığı kişiye dayanışma ve güven anlamında geri dönüşü
olabilecek kaynakların yatırımıdır. Amerikalı sosyolog James Coleman’a göre, “sosyal
sermaye bir kaynağı temsil eder, çünkü sosyal sermaye karşılıklılık beklentilerini de içerir ve
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ilişkilerin yüksek derecede güvenle ve ortak değerlerle yönetildiği, daha geniş iletişim ağlarını
kapsamak için herhangi bir bireyin ötesine geçer.” (Field, 2008: 28).
Sosyal ilişkilerin sağlıklı bir biçimde kurulması ve sürdürülmesi için insanlar arasında güven
oluşması çok önemlidir. Francis Fukuyama bir toplumda sosyal sermayenin oluşması için,
güven duygusunun hâkim olması gerektiğini belirtmekte, güvenin ise ortak ahlaki değerlere
ve normlara sahip bir toplumda ortaya çıkacağını ifade etmektedir (Fukuyama, 2000). Ortak
amaçların yarattığı kişisel çıkarlar güvenin yerine geçebilmekte ve güven duygusunun
eksikliğini telafi edip ve yabancılar arasında ortak amaç için bir organizasyon
yaratabilmektedir (Fukuyama, 2000).
Armağan kültürü çerçevesinde yaratılacak bir topluluğun, mal ve hizmetleri değiş tokuş
edebilmesi için birbirine asgari bir güven ilişkisi kurması gerekmekte; bu da bir kişinin
diğerine söz verdiğinde, iyi bir neden olmadıkça sözünü geri almayacağı anlamını
taşımaktadır (Godbout, 2003). Güvenin oluşması için; “a) iki tarafın olması, b) bu iki tarafın
tutum ve davranışları karşılıklı bağımlılık, yarar koşullarının oluşması gerekmektedir.” (Polat,
2009: 6).
Güvenin temel karakteristikleri, uzmanlık, güvenilirlik, yardımseverlik, açıklık, dürüstlük ve
riske karşı savunmasızlıktır (Polat, 2009). Bir konuda yetkin olmak, diğer insanların o konuya
dair yetkin kişiye güven duymasını sağlamaktadır. Güvenilirlik derken kastedilen, kişilerin
davranış tutarlılığı, yani ne yapabileceklerinin tahmin edilebilirliğidir (Polat, 2009).
Yardımseverlik, başkalarına açık olmayı ve onların iyiliğini düşünmeyi ifade etmektedir.
Açıklık, bilgilerin şeffaf bir şekilde paylaşılması, gizliliğin olmamasıdır. Dürüst olunması,
niyetlerin açık olması ve davranışlarla tutarlılık içinde olması ifade etmektedir. Son olarak
ortamda savunmasızlık durumunun olması, yani belirsiz ihtimallerin ve risklerin bulunması,
güvenin oluşmasını zorunlu kılmaktadır
İnsanlar internette her saniye paylaşım yapmaktalar ve bu paylaşımlar sadece tanıdıkları
kişilerle gerçekleşmemektedir. eBay ve Amazon gibi alışveriş siteleri ile dünyanın dört bir
yanından kişiden kişiye alışverişler gerçekleşmektedir ve insanlar birbirlerine güvenmek
zorunda kalmaktadırlar. Carbonview Research’ün ABD’de 2012’de yaptığı anket çalışmasına
göre tüketicilerin %67’sine göre paylaşımda bulunmalarının önündeki bariyer güven olarak
belirlenmiştir (Olson, 2012). Latitude Research’ün araştırmasında ise, katılımcıların %78’i,
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internet üzerinden paylaşım yaptıkça, diğer insanlara duydukları güvenin arttığını belirtmiştir
(Gorenflo, 2010). BlaBlaCar isimli Fransız bir araba paylaşımı sitesi, 2012’de kullanıcıları
üzerinde çevrimiçi anket çalışması yürütmüştür. Anket sonuçlarına göre, kullanıcılar profil
bilgileri tam olan üyelere, komşularından daha çok güvenmektedir (Leonard, 2013).
İnternette güvenin yaratılabilmesi için çeşitli sistemler geliştirilmiştir. Örneğin alışverişten
sonra tarafların birbirine oy verip, yorum bırakmasını sağlayan geri besleme sistemleri
bulunmaktadır. Topluluğun yorum ve oyları kullanıcının davranışı üzerinde bir baskı unsuru
olmaktadır. Rachel Botsman bu durumu “Yeni çevrimiçi ve çevrimdışı pazaryerleri,
insanların tekrar küresel bir köyde “buluşabildiği” ve yerel olmayan güven oluşturabildiği bir
yerde oluşuyor. Yanlış veya utanç verici bir şey yaptığında, tüm topluluğun bileceği bir
zaman döndük” diye tanımlamaktadır (Botsman ve Rogers, 2011: 92).

ZUMBARA’DA GÜVEN İNŞASI
Zumbara sitesinin sürdürülebilir olması, sahip olduğu kullanıcı topluluğunun içinde güvenin
oluşabilmesine bağlı olmaktadır. Çünkü Zumbara, armağan kültürü prensipleriyle
çalışmaktadır. Bu sebeple Zumbara’nın, üyelerine güven ortamı sağlaması gerekmektedir.
Zumbara’da güven ortamı oluşup oluşmadığının anlaşılması için öncelikle koordinatörleri
Ayşegül Güzel ve Meltem Şendağ ile derinlemesine görüşme yapılmıştır.
Zumbara’da güveni oluşturmaya dair teknik olarak bazı sistemler bulunmaktadır. Üyelik,
üyelerin yolladığı davetiyelerle gerçekleşmekte, kişisel profil doldurma ve fotoğraf koyma
alanı bulunmaktadır. Sitede kullanıcılara yol gösterici tavsiyeler bulunmaktadır. Aynı
zamanda servis değişimi yapanlar, birbirini oylayıp, yorum bırakabilmektedir. Şikâyet etmek
için de raporlama sistemi bulunmaktadır. Ayrıca Zumbara ekibi, her hafta etkinlikler
düzenleyerek, topluluğundaki insanları bir araya getirip, kaynaştırmaya çalışarak güven
ortamı yaratmaya çalışmaktadır.
Zumbara koordinatörleri, kendilerini topluluğun bir parçası olarak gördüklerini ve güven
oluşturmanın da aslında topluluğun sorumluluğu olduğunu belirtmektedir. Örneğin Ayşegül
Güzel, kötü bir olay olabileceğini ama bunların da güvenin içinde olması gerektiğini
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söylemiştir. Görüşmede amaçlarının paylaşıma dayalı bir topluluğun var olabileceğine dair
güven oluşturmak olduğunu söylemekte ve bunun bir süreç olduğunu eklemektedirler.
Toplulukta güveni desteklemek için, her maile yanıt verdiklerini, bazen telefonla aradıklarını
ve anlaşmazlık yaşayanlar arasında arabuluculuk yaptıklarını ifade etmektedirler. Buna göre
en önemli şeyin, yapıcı dil olduğunu ve esas isteklerinin insanların onlar müdahale etmeden
kendi aralarında sorunlarını çözmesini sağlamak olduğunu belirtmektedirler. Buna göre
Zumbara, topluluğu sıkıca denetleyen bir üst kurul olmaktan çok onları biraz serbest bırakıp,
kendi içlerinde güven yaratmalarını sağlamak istemektedir. Görüşmede ayrıca, şikâyet
maillerinin yüzde 90’ının yanlış anlamaya dayandığını, şu ana kadar sadece iki kişiyi siteden
uzaklaştırdıklarını eklemişlerdir.
Derinlemesine görüşme sonrasında Zumbara kullanıcısı olan 6 kişi ile odak grup çalışması
gerçekleştirilmiştir. Odak grup çalışmasının yöntem olarak seçilmesinin sebebi, güvenin
ölçülmesinin zorluğudur ve kullanıcıların odak grupta birbiriyle tartışarak, duygularını daha
rahat ortaya koymasını sağlamaktır. Odak grup çalışmasının gerçekleşme süreci Zumbara
sitesi üzerinden, servis açılarak yapılmıştır. Çalışmanın 8 kişi ile yapılması planlanmış ancak,
geleceğini bildirdiği halde 2 kişinin gelmemesi sebebiyle 6 kişiyle yapılmak zorunda
kalınmıştır. Kabul edilen kişiler, servise teklif veren kişilerdir. Dolayısıyla katılımcılar
rastgele seçilmiştir. Çalışma bittikten sonra katılanlara site üzerinden saat ödemesi
yapılmıştır. Görüşme kayda alınmış ve 2 saat sürmüştür. Çalışmada önce kullanıcılara,
kendileri için güvenin ne anlam ifade ettiği sorulmuştur. Sonrasında, Zumbara’da servis
değişimi tercihlerini neye göre belirledikleri, güven sarsıcı deneyimleri olup olmadığı ve üye
olduktan sonra güven duygularında değişim olup olmadığına dair temel sorular çerçevesinde,
kullanıcılar deneyimlerini paylaşıp, tartışmışlardır.
Odak grup çalışması yapılan 6 kullanıcı, Zumbara’yı arkadaş çevresinden görüp üye olmuştur.
Üyelerin hepsi, Zumbara’nın özellikle yardımseverliği destekleyen yanını önemsemekte ve
hizmet değişimi yaparken saat ödemesini, para gibi algılayıp, hesaplayan kişilerin güvensizlik
yarattığını belirtmişler ve buna dair olumsuz anılarını paylaşmışlardır. Üyelerin hepsi siteden
bir kişiyle ilk görüşmede evde buluşmayacaklarını, ama tanıdıktan sonra evlerine
çağırabileceklerini belirtmişlerdir. Üyeler güveni fiziksel bir güvenlikten çok, haksızlığa
uğramama olarak tanımlamaktadırlar. Üyelerden ikisi, daha önce bir Zumbara etkinliğinde
tanışmış olup, bu çalışmada tesadüfen tekrar karşılaşmışlardır.
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1. Kullanıcı, 24 yaşında, kadın ve öğrencidir. Zumbara’da kişilerin profillerinin detaylı
görülme olanağı olmasının güven verdiğini ve servis değişimi öncesinde kişinin geçmiş
deneyimlerini ve ona yapılan yorumları inceleyerek karar verdiği söylemiştir. Özellikle
kişilerin profillerinde kullandığı üslup ve sesleniş biçimine göre güven duyduğunu
belirtmiştir. Zumbara sitesinin güven duymasında pozitif etkisi olduğunu söylemiştir.
2. Kullanıcı, 28 yaşında, erkek ve marka iletişim uzmanıdır. Zumbara’nın kurucularının böyle
bir girişim fikrini düşünmüş olmalarının iyi niyet göstergesi olduğunu söylemekte ve onlara
bu sebeple güven duyduğunu eklemektedir. Kime güveneceğine profiller ve profillerdeki
yorumlara, üsluba göre karar verdiği belirtmiştir. Kişinin vereceği servisteki yetkinliği ve
kendisinden servis isteyenin amacını sorguladığını ifade etmiştir. İnternette bu tür
deneyimlere alışkın olduğu için zaten olumlu baktığını ve Zumbara’nın güven duygusuna yeni
bir şey katmadığını söylemiştir.
3. Kullanıcı, 35 yaşında, erkek ve tiyatrocudur. Servis değişimlerinde kişilerle ortak paydalara
sahip olmanın güven getirdiğini ve bunu da profiller ve mesajlaşmalar sayesinde anladığını
söylemiştir. Özellikle görüşme öncesindeki yazışmalarda kişilerin kullandığı dil ve
samimiyete göre güvenmeye karar vermektedir. Aynı zamanda servisle ilgili yetkinliğin
önemli olduğunu eklemiştir. Zumbara’da güven duygusuna dair olumlu bir değişim
yaşadığını, kişilerin birlikte harekete geçmesinin güven yarattığını düşünmektedir. Güvene
dair bir deneyimini de şöyle aktarmıştır:
“3 aydır düzenli aldığım servis var yaşam koçluğu, hayatıma yansıması da oluyor. Güven
paylaşıma da yansıyor, onun yanında sesli düşünebiliyorum. Burada daha çabuk oluşuyor
çünkü biliyorum ki o bunu gönüllü olarak vermek ve yapmak istiyor, paradan farkı bu.”
4. Kullanıcı, 37 yaşında, kadın ve öğretmendir. Servis değişiminden önce kişilerin önceki
yazışmalarına ve vereceği servisteki yetkinliğine baktığını belirtmiştir. Sitede garip tekliflerin
açılmaması, açılırsa silinmesi gerektiğini düşünmektedir. Zumbara deneyiminin kendisine
olumlu yansıdığını ve insanlarla görüşürken daha rahat hissettiğini söylemiştir. Profilleri
incelemenin önemini şöyle ifade etmiştir:
“Çok can sıkıcı bir iletişime girebilirsin ve o 1 saat sana zehir olabilir. Hiç beraber oturmak ve
konuşmak istemediğin bir insan olabilir. Öyle bir şeyle karşılaşmamak için bakıyorsun.”
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5. Kullanıcı, 21 yaşında, kadın ve öğrencidir. Servislerin niteliğini sorguladığını ve mutlaka
kişinin servisin içeriğine dair detaylı açıklama yapması gerektiğini söylemiştir. İnternetteki
önceki deneyimlerinden zaten bir güven duygusuna sahip olduğunu ve Zumbara’nın ekstra bir
şey katmadığını belirtmiştir. Güvenmek için neden servis içeriklerine baktığını şöyle
açıklamıştır:
“Çok güzel bir hizmet açmış. Diğer açtıklarına bakınca içlerinde beraber sinemaya gitme
hizmeti vermek istiyorum var. Bir insan neden internetten biriyle sinemaya gitmek ister ki. Bu
mantığa aykırı… İnsan sorguluyor bunu.”
6. Kullanıcı, 26 yaşında, erkek ve elektrik mühendisidir. İlk üye olduğunda olumsuz
düşündüğünü ve güven duymadığını fakat deneyimledikten sonra duygularının olumlu yönde
değişip, daha güvenli hareket ettiğini söylemiştir. Bu şekilde çok sayıda servis değişimi
gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Servis değişimi yapmadan önce profilleri inceleyip, kullanılan
dil ve samimiyete baktığını ifade etmiştir. Bir arkadaşının sitede yaşadığı olumsuz olayda,
kurucuların ona sahip çıkmadığını ve en işe yarar üyelerinden birini kaybettiklerini
belirtmiştir.

SONUÇ
Odak grup çalışması yapılan Zumbara kullanıcılarının güvene dair tutumları, güvenin
karakteristikleriyle uyuşmaktadır. Üyeler için, servis alacakları kişinin, o konudaki uzmanlık
derecesi, profilinde şeffaf olması, mesajlarındaki tutarlılık, samimiyet, saat hesabından önce
yardımsever yaklaşımda olması, güven duymaları için en önemli kriterler olmaktadır.
Zumbara sitesi, üyelerin birbirlerinin profili ve mesajlaşmaları aracılığıyla, bu kriterleri
anlamalarını sağlamaktadır. Üyelerin iki tanesi, Zumbara’nın güvene dair kendilerine ekstra
bir şey katmadığını, üç tanesi daha güvenli hissettiklerini, bir tanesi ise başta negatif
olduğunu, sonrasında güven duygusu kazandığını belirtmiştir. Güvenlerinin Zumbara ile
arttığını belirtenler, servis değişimi yaptıkça bu değişimin olduğunu belirtmişlerdir.
Dolayısıyla, Zumbara sitesi, üyelerin eyleme geçmeden asgari bir güven hissetmelerine
yardımcı olmaktadır. Servislerin yüz yüze gerçekleşmesi ise, zaman içerisinde bu güveni
pekiştirmektedir. Üyeler yaşadıkları bazı olumsuz deneyimlere rağmen, güven hissetmeye ve
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Zumbara’yı kullanmaya devam etmektedir. Bu da Zumbara koordinatörlerinin uyguladığı
“topluluğu serbest bırakarak güvenin yerleşmesi” stratejisine uymaktadır. Bu sebeple
Zumbara, kullanıcıları için güven ortamı sağlamaktadır ancak odak grup çalışması nitel bir
araştırmadır ve az sayıda kullanıcı ile gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla araştırma sonuçları tüm
Zumbara kullanıcılarına genellenemez. İleri araştırmalar, kullanıcıların güven duygusunu
farklı değişkenler doğrultusunda, daha uzun zamana yayılarak, daha fazla kullanıcı ile
inceleyecek şekilde yapılabilir.
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ÖZET
Bireylerin-toplumların enformasyona erişim düzeyindeki farklılaşmanın sayısal uçurama (digital divide) neden
olabileceğini ön gören yaklaşım, temel sorunun dünya üzerindeki belirli bölgelerde ve belirli zaman aralıklarında
yaşanan enformasyona erişim engelleri olduğunu kabul etmektedir. Sayısal uçuruma dikkat çeken araştırmalarda
ayrıcalıkların erişim farklılığından kaynaklandığına vurgu yapılarak, mülkiyet, enformasyon temelinde açığa
çıkan yeni örgütlenme biçimi, bölüşüm ilişkileri ve enformasyon sahipliğinin beraberinde getirdiği etik kodlar
dışlanmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, sayısal uçurumun ötesinde sayısal hizmetlerin mülkiyetinin eleştirel
paradigma içerisinden tartışılarak literatüre katkı sağlanması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sayısal Uçurum, Erişilebilirlik, Mülkiyet, Eleştirel Paradigma

GİRİŞ
Enformasyonu tükenmeyen, çoğaltılabilir ve herkesin paylaşımına açık bir kaynak olarak
değerlendiren medya teorisinin başat yorumuna göre, bir enformasyonun değerini belirsizliği
ortadan kaldırma ve rasyonel tercihler yapabilme becerisine katkı düzeyleri tanımlamaktadır.
Teoriye göre enformasyona erişimin kolaylaşmasıyla birlikte, elektrosayısal otomasyon
sistemlerinin insan emeğinin yerini alacağı ve insan zihninin sorun çözme, fırsat geliştirme ve
yenilikler tasarlama alanlarına yöneleceği varsayılmaktadır. Sayısal teknolojiler temelinde
örgütlenen bu yeni toplumsal işbölümünün, ‘erişilebilirlik’ düzeyinin artmasına koşut olarak
uluslararası

ilişkileri

dönüştüreceği

ve

dünya

genelinde

küresel

refah

sürecinin

deneyimlenmesini sağlayacağı genellemesi de diğer olası sonuçlar şeklinde okunabilecektir.
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Bireylerin-toplumların enformasyona erişim düzeyindeki farklılaşmanın sayısal uçurama
(digital divide) neden olabileceğini ön gören yaklaşım, küresel-sayısal ütopyaların önündeki
tek engelin dünya üzerindeki belirli bölgelerde ve belirli zaman aralıklarında yaşanan
enformasyona erişim kıtlığı olduğunu kabul etmektedir. Medya teorisinin hâkim paradigması,
ayrıcalıkların erişim farklılığından kaynaklandığına vurgu yaparak; mülkiyeti, enformasyon
temelinde açığa çıkan yeni örgütlenme biçimini, bölüşüm ilişkilerini ve enformasyon
sahipliğinin beraberinde getirdiği etik kodları dışlayan bir yapı sergilemektedir. Eleştirel
paradigma

ise

enformasyonu,

dışsal

unsurlardan

soyutlamanın

aksine,

teknolojik

gelişmelerdeki ivmenin ve ekonomideki yapısal dönüşüm sonucu ve egemen mülkiyet
ilişkilerinin uzantısı olarak tanımlamaktadır. Eşitsizliği gidereceği varsayılan bilişim
teknolojilerine sahip olan ülkelerin global ekonomik uçurumu hizmetler bağlamında
derinleştirdiği gözlemlenen bir olgudur. Bilişim hizmetlerindeki dengesizliğin giderilmesi için
mülkiyet ilişkilerinin sorgulanması gerektiğinin varsayıldığı bu çalışmada, sayısal ekonomiye
ilişkin alternatif teorik çözümlemelerin tartışılması amaçlanmıştır.

İLETİŞİM POLİTİKALARININ SONUCU OLARAK SAYISAL UÇURUM
II. Dünya Savaşı sonrasında, başta ABD olmak üzere, Batı dünyasında, askeri-sınai bileşke
(military-industry complex) tarafından geliştirilen teknolojilerin pazarda nihai tüketicilerin
kullanımına sunulmaya başladığı görülmektedir. Telekomünikasyon, uydu teknolojileri,
haberleşme ve takip sistemlerindeki keşifler, yanmazlık-sızdırmazlık-kırılmazlık gibi
malzeme dayanıklılığı esaslı buluşlar ile kara-deniz-hava ulaşımını daha güvenilir ve konforlu
hale getiren icatların nihai tüketicilerin kullanımına sunulmaya başlamasıyla birlikte, bir
taraftan teknoloji geliştirme maliyetinin salt kamu kaynakları eliyle karşılanması ve böylelikle
teknoloji üzerinde devlet kontrolünün mutlaklaştırılması yöntemi terk edilmiş; diğer taraftan
da pazara sunulan tüketim malları arzında bir bolluk ve çeşitlilik dönemi yaşanmaya
başlamıştır. Teknoloji üretim maliyetlerini uluslararası şirketlere yüklemeye başlayan Batı
dünyasında, şirketler yenilikçilik (innovation) becerileri ile savunma-saldırı amacıyla
geliştirilmiş yenilikleri kısa sürede tüketim maddelerine uygulayarak piyasaya sunmakta;
yenilenmiş ve geliştirilmiş bu nihai mal ve hizmetlere yönelen tüketicilerin talebi ekonomik
büyümenin motor gücü haline gelmekte; XX. yüzyılın ilk yarısındaki savaş ve kriz
koşullarında büyük sorunlar yaşayan kapitalist piyasalar ise Soğuk Savaş koşullarında sosyal
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refahı yaygınlaştırarak (talep hızına yetişemeyen arz koşullarında) şirketlerin güçlenmesini ve
kârlarını maksimize etmesini sağlamaktadır. Ulusal kalkınma stratejilerinin ‘teknolojik
gelişim ve yenilenme’ üzerinde kurgulandığı bu dönemde, uluslararası ölçekte faaliyet
göstermeye başlayan şirketler açısından pazar hedefi ‘dünyanın her köşesi’ şeklinde
tanımlanmaya başlamıştır. Dünya geneline mal ve hizmet sunma hedefinin ise ancak gelişmiş
bir iletişim (haberleşme) ve ulaşım (taşımacılık ve lojistik) altyapısı ile mümkün olacağını
gören uluslararası girişimciler, IMF, Dünya Bankası, OECD, AET, GATT Müzakereleri gibi
uluslararası ekonomik yapıları devreye sokarak, kapitalist pazarlarla ilişkideki hemen her
ülkede kamu kaynaklarının teknolojik altyapı yatırımlarına yöneltilmesini sağlamışlardır.
Teknolojik altyapının gelişimi ve iletişim-ulaşım-bankacılık ve finans gibi hizmetlerin dünya
genelinde hızla yaygınlaşması, yaşananların teorik-akademik düzeyde sorgulanmasını da
beraberinde getirmiştir. Teknolojilerin kitleselleştiği ve kullanımının basitleştirildiği bu yeni
dönemi ‘bilgi ekonomisi’, ‘postfordist toplum’, ‘postkapitalist toplum’, ‘sanayi ötesi toplum’,
‘küresel köy’, ‘hizmetler sınıfı toplumu’, ‘neokapitalizm’, ‘telematik toplum’, ‘üçüncü dalga’
gibi kavramlarla nitelemeye ve açıklamaya çalışan farklı kuramcılar bulunmakla birlikte
(Geray, 2002); 1970’lerin ortalarından itibaren literatüre hâkim olmaya başlayan ve günlük
hayatta en yaygın biçimde kullanılan kavram ‘enformasyon toplumu’ olmuştur. 1960’larda
Japon araştırmacı Yoneji Masuda’nın hükümet için hazırladığı raporlarda ilk olarak kullandığı
‘enformasyon toplumu’ kavramı, Marc Uri Porat’ın 1977 yılında yayımlanan ‘Enformasyon
Ekonomisi’ çalışmasından William J. Martin’in 1988 yılında yayımlanan ‘Enformasyon
Toplumu’ başlıklı çalışmasına değin geçen zaman diliminde literatüre egemen olmuştur.
Enformasyon toplumu konusunda gerçekleştirilen çalışmalar, toplumsal kurumları farklı
boyutlarıyla ele almalarına karşın, toplumsal yapının birey-teknoloji ilişkisi üzerinden inşa
edileceği ortak paydasına sahip çıkmışlardır. “1980’li yıllardan başlayarak bilgi ve iletişim
teknolojileri

alanında

yaşanan

dönüşümlerin

etkisi

ile

enformasyon

toplumu

kavramsallaştırması, konuyla ilgili kaynakların çoğunda toplumsal sorunlardan çok (insanlığı
nasıl bir gelecek bekliyor? gibi kaygılar), bilgi ve iletişim teknolojileri ve bu teknolojilere
odaklanan ekonomik modeller (enformasyon tabanlı ekonomi) üzerine yoğunlaşmıştır”
(Törenli, 2004: 26). Literatürde enformasyon toplumunun, kavram olarak açıklanmak yerine
özelliklerine vurgu yapılarak nitelendiği ve ekonomik ilişkilerdeki dönüşümün ön plana
çıkarıldığı görülmektedir. Bu çerçevede enformasyon toplumu, (i) tüketildiğinde dahi
eksilmeyen bir kaynak olan enformasyona erişimin kolay ve serbest olduğu; (ii) sosyal
ilişkilerde eşitlikçiliğin ve sınıfsızlığın egemenlik kurduğu; (iii) örgütlenmede âdem-i
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merkeziyetçiliğin ve katılımcılığın esas alındığı toplum biçimini nitelemek için kullanılan bir
kavram haline gelmiştir.
II. Dünya Savaşı sonrasına egemen olan modernleşme politikalarının ‘sanayileşmiş ülkeler’
ile ‘gelişmekte olan ülkeler’ arasındaki farkı kapatacağı varsayılmışsa da, mekanizmanın
beklentiler doğrultusunda işlemediği görülmüştür. Gelişmekte olan ülkelerin enformasyon
altyapısına yatırımlar yoluyla, sanayileşme sürecini tamamlamaksızın doğrudan hizmetler
sektörü aşamasına geçeceklerini ve küresel refahtan pay alacaklarını öngören kalkınma
mekanizması, 1970’li yıllarda yaşanan Petrol Şokları ve Uluslararası Bankacılık Krizi’yle
birlikte işlemez hale gelmiş ve yerini neoliberal yapısal uyum programlarına bırakmıştır.
Neoliberal programların ülkeden ülkeye değişen farklılıklarına rağmen ortak paydası kamu
kurumlarının özelleştirilmesi, ücretli çalışanların gelir düzeylerinin –ve de doğal olarak
taleplerinin– baskı altına alınması ile telekomünikasyon ve ulaştırma altyapısına yatırım
yapılması (enformatik hizmetlerini yaygınlaştıran sektörlere kaynak transferi) şeklinde
biçimlenmiştir. 1980’lerle birlikte, enformasyona erişimin hızı ve yaygınlığı ile gelişmişlik
düzeyi adeta özdeş kılınmaya başlamış; 1990’larda ise bu yapıya yeni iletişim teknolojilerini
kullanma düzeyi eklenmiştir. “Enformasyon toplumu yaklaşımında, çevre ülkelerin eksiği
değişmiştir. Modernleşme kuramlarında, geleneksel toplum değerlerinin bireylerin zihinsel
şemalarındaki egemenliği eksiklik olarak sunulurken; enformasyon toplumu yaklaşımlarında,
enformasyon eksikliği geri kalmanın nedeni olarak gösterilmektedir” (Geray, 2002:134).
Enformasyon toplumu tartışmaları, başlangıcından itibaren uluslararası politik ve ekonomik
kuruluşlarda da kendine yer bulmuştur. Henüz sanayileşme aşamasının başında olan ve
kalkınma hamlesine tarım ürünleri ile bu ürünlerin sınai işlemlerden geçirilerek mamul
mallara dönüştürüldüğü korumacı (ithal ikameci) pazar stratejisiyle dahil olmaya çalışan
çevre ülkeleri ile sanayileşmiş ve hizmetler sektörünün güçlenmeye başladığı kapitalist
ülkeler arasındaki ekonomik-ticari ilişkilerin eşitsizlik esaslı (kaynak transferine dayalı,
dengesiz ve dengesizliği artırıcı) olduğuna dikkat çeken uluslararası kurum ve kuruluşlar,
sorunu çözecek politika arayışına girmişlerdir. Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO), UNCTAD ve UNESCO gibi farklı kurumsal örgütlenmelerde alınan kararlar
‘Yeni Dünya Ekonomi Düzeni’ (NWEO) ve ‘Yeni Dünya Enformasyon ve İletişim Düzeni’
(NWICO) adı altında toplanmıştır. Mallar ticaretinde olduğu üzere enformasyon trafiğinde de
dengesizlik olduğunu ve kapitalist pazarlardan kendilerine yoğun bir enformasyon akışı
yaşandığını vurgulayan çevre ülkeleri, işbirliği girişimleri yoluyla alternatifler geliştirmeye
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çalışmışlardır. “Yeni Dünya Enformasyon ve İletişim Düzeni tezi en özlü biçimiyle
dünyadaki iletişim düzeninin dengesiz olduğunu, enformasyon akımının tek yönlü olarak
çalıştığını, bunun ekonomik ve kültürel egemenlik ile birlikte gittiğini ve buna karşı yeni bir
dünya ekonomik ve iletişim düzeninin geliştirilmesinin zorunluluğu görüşü etrafında
toplanmıştır” (Erdoğan, 1997:332).
ABD’de 1990’ların başında uygulamaya konulan NII ve GII (National-Global Information
Infrastructure) programları ile Avrupa Birliği’nin 2000 yılında uygulamaya koyduğu Lizbon
Stratejisi

enformasyon

toplumunun

hukuki dayanaklarını

oluşturmuştur. Ekonomik

faaliyetlerde mamul malların üretiminden hizmetler ticaretine doğru yaşanan yönelmenin
sonuçları çerçevesinde anlam kazanan bu stratejiler, temelde bölgesel rekabet edebilirlikte
bilişlim altyapısının rolüne dikkat çekmektedir. Ekonomik faaliyetlerin yürütülmesi, kontrolü
ve tüketicilerden geribildirim alınması için kullanılmaya başlanan etkileşimli sayısal ağlardan,
ekonomik artı değer üretiminde de yararlanmanın mümkün olduğunun farkına varılmasıyla
birlikte elektronik ticaret, uzaktan eğitim, devlet-vatandaş ilişkisinin yürütüldüğü kamu
portalı, lojistik hizmetlerinin yönetimi gibi pek çok farklı alanda internet üzerinden sayısal
enformasyon alışverişi yapılmaya başlamıştır. 1990’larla birlikte internet hızla üniversitelerin,
hükümetlerin ve asker-polis güvenlik güçlerinin kontrolündeki bir ağ-ortam olmaktan
çıkmaya başlamış ve iş dünyasının ticari çıkarlarına hizmet eder hale gelmiştir. Artık sayısal
kodlar metalara erişimin aracı değil, metanın ta kendisidir!
Sayısal iletişimin iş dünyası açısından belirleyici olmasına paralel, toplumun belli bir
kesiminin bu yeni ağlara\internet ortamına\sayısal platformlara eriştiği, çoğunluğun ise sayısal
hizmetlerden yararlanamadığı yeni bir yapı açığa çıkmıştır. Başlangıçta kapitalist pazarlar
içerisinde de geçerli olan bu durum, enformatik altyapının yaygınlaşmasıyla birlikte Soğuk
Savaş sonrası döneminde Avrupa genelinde, NAFTA Anlaşması’nın uygulamaya girdiği
Kuzey Amerika’da ve Asya-Pasifik İşbirliği Bölgesi’nde sayısal hizmetlerden yararlanan
toplum kesimini hızla genişletmiştir. Günümüzde kapitalist pazarlar içinde geçerliliği olan
‘enformasyon zenginliği-enformasyon yoksulluğu’ ayrımının, enformasyona erişimde
bölgesel farklılıklardan, sosyo-kültürel dinamiklerden, gelir dağılımı adaletsizliğinden ve
kişisel tercihlerden kaynaklandığı söylenebilecektir. Sayısal uçurum kavramı ise bu durumun
ötesinde, kapitalist pazarların bir bütün olarak enformasyona erişim ve kullanım düzeyi ile
çevre ülkelerinin enformasyona erişim ve kullanım düzeyi arasındaki farklılaşmaya işaret
etmektedir.
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Sayısal uçurum kavramı –ya da Türkçe literatürde kullanılan sayısal bölünme, sayısal ayrım,
sayısal kopma gibi diğer kavramlar– temelde, ülkeler arasındaki refah düzeyi farklılıklarına,
altyapı sorunlarına ve bilişim hizmetleriyle ilişkili eğitim eksikliğine işaret etmektedir.
Toplumların enformasyon hizmetlerine erişimde karşı karşıya kaldıkları sorunlar iki boyutta
ele alınabilecektir. İlki fiziksel erişim problemi yani çeşitli altyapı ve donanım sorunları ile
bilişim yazılımları eksikliği nedeniyle kullanıcıların bu hizmetlere ulaşamaması; ikincisi ise
kullanım için gerekli şartlar bulunmasına karşın yeterli şartların oluşmaması, yani bireylerin
kullanım yeteneklerinin olmamasıdır. Enformasyonu üretme, kullanma ve yayma yeteneğinin
uluslararası rekabet gücünün kritik belirleyicisi haline gelmesi, ‘yeni ekonomi’ olarak
adlandırılan ve imaj, görsel tasarım, imge, sembol gibi hizmetlere eklemlenen değer
kaynaklarını sınai değerin önüne koyan bir yapı açığa çıkarmaktadır. Bu yeni yapıda pazarın
büyümesi ve şirket kârlılıklarının artması mal ve hizmet üretiminde enformasyon kullanımı
yoğunluğuna bağlanmıştır. Global işbölümünde enformatik içerik yoğunluğu düşük mal ve
hizmet üretimi çevre ülkelerine bırakılırken, enformasyon yoğun mal ve hizmetlerin üretimi
kapitalist piyasa ekonomilerine devredilmiştir.
Genel olarak sayısal uçurumun tanımı, iletişim ağlarının, gerek donanım gerekse yazılım
olarak gelişimine ve enformasyona erişimi kolaylaştırmasına gönderme yapan bir içerikte,
teknolojilerden yararlananlar ile yararlanamayanlar arasında derin bir farklılık olduğuna işaret
eder. Soğuk Savaş sonrası dönemde küreselleşmenin iletişim teknolojileri aracılığıyla
biçimleneceğini ifade eden teorisyenler açısından, başlangıçta özellikle bilgiişlem ve internete
erişim noktasında bireyler ve toplumlar arasındaki farklılığı vurgulamak üzere kullanılan
kavram, zamanla bilişim teknolojilerine erişim ve bu teknolojilerin getirilerinden yararlanmak
üzere onları kullanabilme niteliğindeki ayrışmayı tanımlamak için başvurulan bir içeriğe
bürünmüştür. “Bunun anlamı, sayısal teknolojilere erişim ve kullanım konusunda ortaya çıkan
farklılaşmanın donanım, yazılım, internet bağlantısının türü, erişilebilir içeriğin miktarı gibi
bir dizi unsur yanında yetenek, beceri, okuryazarlık ve kullanım türüne bağlı olabileceği, yani
iletişim ağına dair olanlar yanında iletişim ağının ötesine geçen unsurlarla da ilişkili
olduğudur” (Başaran Özdemir, 2011).
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UÇURUMUN DERİNLEŞMESİ: ERİŞİLEBİLİRLİĞE KARŞI SAHİPLİK
Pek çok kamu araştırmasının ortak sonucu göstermektedir ki, sayısal uçuruma neden olan
temel engel ağa erişmenin maliyetidir (Geray, 1994). Özellikle Avrupa Birliği, evrensel
hizmet ilkesinin internet için uygulanmasını, enformasyon ve iletişim teknolojilerine sahip
olmanın kamu kaynaklarıyla sübvanse edilmesini, az gelişmiş bölgelere enformasyon ve
iletişim altyapısı kurulmasını destekleyen öneriler getirmekte; ayrıca yerel abone hatlarının
rekabete açılmasının da internet hizmetlerinin ödenebilirliğini artırma noktasına katkı
sağlayacağını belirtmektedir. İnterneti ödenebilir kılmanın en önemli aracı olarak ise
‘Kamusal

İnternet

Erişim

Noktaları’

(Public

Internet

Access

Points)

kurulması

önerilmektedir. Kamusal internet erişim noktaları, kamu ve özel sektör işbirliği ile
kurulabileceği gibi, ‘internet cafe’ tarzında tamamen özel girişim olarak da kurulabilecektir
(Başaran Özdemir, 2011). Ancak tüm bu stratejik önerilere rağmen sayısal hizmetlerin
mülkiyetinin piyasa güçlerinin denetiminde tutulması ilkesi esas alınmaktadır. Erişim
tartışmalarının örttüğü en önemli konu, sayısal teknolojilere kimin sahip olduğudur. Sayısal
teknolojilerin, mal ve hizmet üretimi sektörlerini destekleyen ekonomik katma değerin çok
daha fazlasını ekonomik artı değer olarak pazara sunması, bu teknolojilerin mülkiyetinin
kimin elinde olduğunun incelenmesini gerektirmektedir. Örneğin enformasyon toplumunun
omurgasını oluşturduğu varsayılan internetin hangi ekonomik güç odaklarının ve hiyerarşik
yapıların parçası olduğunun irdelenmesi halinde, sayısal uçurumun erişilebilirlik boyutunda
kapanırken sahiplik düzleminde neden derinleştiği çok daha iyi anlaşılacaktır.
Başat sayısal ağ konumundaki internetin temelde iki boyuttan oluştuğu ifade edilebilir:
Sunucuları ve bilgisayarları birbirine bağlayan kablolu ve kablosuz ağlar ile ağlar üzerinde
çalışan yazılım ve uygulamalar. Günümüzde internet ağları yüksek hızlı veri iletimine uygun
fiber optik kablolardan oluşmakta ve kablo altyapısı UUNet, AT&T, GTE Internetworking,
Global Crossing, Qwest Communications, Level (3) Communications ve PSINet gibi birkaç
şirketin elinde şekillenmektedir. Bu şirketlerle iş yapan internet hizmet sağlayıcısı şirketler
(ISP) ise router ve kablolama yoluyla sisteme destek vermektedirler. İnterneti işler kılan
TCP/IP protokolü ve IP adreslemesinde söz sahibi olan tekel ise ABD’nin ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers) adlı kuruluştur. Kurulduğu 1998 yılından
itibaren ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı Telekomünikasyon ve Bilişim İdaresi’nin
gözetiminde faaliyet yürüten ve kar amacı gütmeyen, ancak ABD ulusal güvenlik politikaları
çerçevesinde örgütlenen ve kar amacı gütmediğini belirtmekle birlikte 2011 sonu itibariyle
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15.44 milyar ABD Doları net kazanç elde eden ICAAN, internet hizmetlerinde tüm dünyayı
kapsayan kararlar alabildiği gibi, bu kararları bütün ülkelere uygulatma yetkisine de sahip
konumdadır. ICANN alan adları yapısının kontrolünden ülkelerin sahip olabilecekleri IP
numarası sayısına kadar pek çok konuda kesin karar vericidir (TBD, 2012: 16-17).
Sayısal uçurumun erişilebilirlik kısmının kapanmasında sahipliğin ne derece önemli rol
oynadığı da açıktır. Bireylerin sayısal hizmetlere erişim taleplerinin yoğunlaşması, dünya
genelinde internete bağlanan kullanıcı sayısı ile internette geçirilen zaman aralığının artması
altyapı işletmecilerinin yeni transmisyon teknolojilerine yatırım yapmalarını zorunlu hale
getirmektedir. 2005 yılında ABD’deki hane halkı tüketicilerinin aylık ortalama IP trafik
hacmi 1.2 Exabayt (1018) iken 2011 yılında 8.95 Exabayt (1018) düzeyine çıkmıştır. Bu denli
yoğun bir düzeye ulaşan sayısal enformasyon akışını karşılamada xDSL teknolojilerinin
yetersiz kalması, saniyede 100-1000 Mbit veri akışına imkan tanıyan FTTH (fiber to the
home–eve kadar fiber) genişbant hizmetlerine yatırımı da beraberinde getirmektedir. FTTH
temelde, bir içerik sağlama işi olmayıp; herhangi bir IP noktasından teslim alınan verilerin,
toplu ve birbirinden bağımsız bir alanda, her bir kullanıcıya, istenilen bant genişliğinde teslim
edilmesi için oluşturulan fiber optik ortamdır. Araştırma kuruluşu Arthur D. Little’ın 2011
yılında yayımlanan “Super Fast Broadband: catch up if you can” başlıklı araştırmasında 16
Avrupa ülkesinde evlerin % 21’ine FTTH (ortalama 100 Mbit/s hızında fiber kablo) % 79’una
da VDSL (ortalama 40 Mbit/s hızında kablo) ile genişbant erişim bedeli yatırım maliyetinin
hane başına 460 Euro; evlerin % 100’üne FTTH ile genişbant erişim gerçekleştirmenin
yatırım maliyeti bedelinin ise hane başına 750 Euro olduğu ifade edilmiştir. Avrupa Birliği
üyesi 27 ülkedeki tüm hanelere en az 30 Mbit/s hızında genişbant erişimi yatırım maliyetinin
270 milyar Euro tutarında olacağı düşünüldüğünde, altyapı yatırımları için kaynağın nereden
bulunacağı sorusu akla gelen ilk gündem maddesidir (Çankaya, 2011).
İnternet hiyerarşisinde yer tutan bir diğer güç odağı ise arama motorlarıdır. Sayısal hizmetlere
erişime yön veren arama motorları, internetteki milyonlarca web sayfası içerisinde aranılan
bir bilginin bulunmasından ticari şirketlerin sunucularına erişmeye ya da sayısal reklam
platformlarından online anket ve araştırma sorgulamalarına değin geniş bir yelpazeye hizmet
vermektedirler. İnternetteki hedefi bulmak için çok hızlı ve çok yüksek kapasiteli sunucularla
web sayfalarındaki metinleri endeksleyen servisler/web siteleri bulunmaktadır. Bunların
‘arama dizini’ (directory), ‘arama motoru’ (search engine) veya ‘metasearch’ gibi farklı
türleri bulunmaktadır. Arama dizini bilgileri kategoriler halinde sıralamakta, seçme bilgilere
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ulaşmakta, site sahiplerinin gönderdiği özet bilgiler içinde veri ifadeyi taramakta; arama
motoru aranılan kavram veya sözcükleri içermesi koşuluyla her türden siteyi kullanıcının
önüne getirmekte; metasearch ise birden fazla arama motorunda eşzamanlı olarak arama
yapmaktadır. Sayısal hizmetlere erişimde başat konumda olan arama motorlarının Aralık 2012
itibariyle pazar paylarına bakıldığında, dünya genelinde 114.7 milyar sorgu ile Google (%
65.2)’ın ilk sırada yer aldığı, 14.5 milyar sorgu ile Baidu’nun (% 8.2), 8.6 milyar sorgu ile
Yahoo’nun (% 4.9), 4.84 milyar sorgu ile Yandex’in (% 2.8), 4.48 milyar sorgu ile de Bing’in
(% 2.5) diğer büyük şirketler olduğu açığa çıkmaktadır. Yıllık 28.8 milyar sorgunun (% 16.4)
ise diğer arama motorları üzerinden gerçekleştirildiği bu pazarda, şirketler açısından
belirleyici olan arama motorunun tavsiye ettiği adresler arasına girebilmek, veri tabanına
erişim ve reklam etkililiğinde üst sıralarda yer almaktır. Arama motoru şirketlerinden Google
10.74 milyar [2012 yılı], Çin merkezli Baidu 14.5 milyar [2011 yılı], Yahoo 4.98 milyar
[2012 yılı], Bing (Microsoft MSN-Windows Live-Hotmail grubu) 2.52 milyar [2011 yılı] ve
Rusya merkezli Yandex de 0.65 milyar [2011 yılı] ABD Doları tutarında net kazanç elde
etmekte ve gerek satın alma gerekse ortaklıklar yoluyla bilişim hizmetleri sektörünün
oligopolistik yapısını kuvvetlendirmektedirler.

SONUÇ
Sosyal ilişkileri açıklamada egemen paradigmanın enformasyon toplumu yaklaşımı haline
gelmesiyle birlikte, ekonomik gelişmelerin birincil kaynağı bilişim altyapısı ve teknolojik
inovasyon olarak görülmeye başlamıştır. Teknolojinin bu denli baskın bir pozisyon kazandığı
günümüz koşullarında ülkeler-bölgeler-kültürler arasındaki sayısal uçurumun giderilmesi için
politikalar üretilmesinin bir zorunluluk olarak algılandığı kolayca tahmin edilebilecektir.
Geleneksel yaşam tarzını aşmada, iletişim ve bilgi işlem teknolojilerine –ve de bu
teknolojilerin doğurduğu kültürel ortamlara– başvurmayı bir zorunluluk olarak gören
postmodern teorisyenler için yaşamın anlamı iletişen insanlar olup (connecting people);
‘hangi bedeller karşılığında iletişime girildiği’ ve ‘baskın iletişim tarzının ne olduğu’ soruları
önemsiz (!?) tartışmalardır.
Sayısal uçurumun giderilmesi için geliştirilen stratejilerin özünde iki boyutu olduğundan söz
edilebilir. Ekonomik rasyonelliğin ön plana çıktığı boyutta, şirketler ve devletler hem sorunun
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kaynağı hem de çözüm geliştiriciler olarak ifade edilirlerken, politik rasyonelliğe vurgu yapan
boyutta ise toplumsal içerme ve eşitsizliğin giderilmesine vurgu yapılmaktadır. Başlangıçta,
uluslararası kuruluşların ve bölgesel birliklerin raporlarında sayısal uçurum, iletişim teknoloji
ve hizmetleri piyasasının yapısı ile ilişkili olarak ele alınmış; piyasanın deregülasyonunun ve
iletişim sektöründeki kamu işletmelerinin özelleştirilmesinin rekabeti doğuracağı, böylelikle
de bir yandan hizmet fiyatları düşerken diğer yandan da herkesin teknolojilere ve hizmetlere
erişiminin, dolayısıyla da enformasyon toplumunun sunduğu fırsatlardan yararlanmasının
mümkün hale geleceği varsayılmıştır. Ekonomik rasyonelliğe dayalı bu stratejinin
uygulamadaki sonucu, piyasa güçlerinin temel aktör durumuna geldiği ve neredeyse sosyalDarwinist olarak adlandırılabilecek bir model çerçevesinde hizmetlere sadece parası olanların
erişebildiği daha derin bir ilişki düzeyi olmuştur (Başaran Özdemir, 2011). 1990’lar boyunca
sayısal uçurumun hemen her uluslararası toplantının gündem maddesi haline gelmesi bu
türden bir ekonomik işleyişe bağlanabilecektir.
Serbest piyasa koşullarının ülkeler arasındaki uçurumu giderecek köprüler kuramaması,
politik rasyonelliğe vurgu yapan çözüm stratejilerinin güç kazanmasını sağlamıştır. Bu
noktada ortaya çıkan, ihtiyaç sahibi kesimlerin kollanması; yaşlılar, kadınlar ya da engelliler
gibi dezavantajlı kesimlerin iletişim ağına erişiminin kolaylaştırılması ve iletişim teknolojileri
ile hizmetlerinin kullanımını kolaylaştıracak farklı uygulama setleri oluşturulmasıdır. Politik
rasyonelliğe dayanan çözüm stratejilerinde, öncelikle internet kullanım becerilerinin
artırılması için eğitim süreçleri yeniden ele alınmış ve yetişkinlerin bilişim okuryazarlığı
eğitimi için kaynak ayrılmıştır. Bu tarz eğitimler bir yandan giderek daha fazla sayıda iş için
önemli bir gereksinime dönüşen internet kullanma becerisinin kazandırılması yoluyla
istihdamı düzeltmeyi hedeflerken, diğer yandan özellikle dezavantajlı kesimlerin bilişim
okuryazarlığı ve internet kullanımı konusunda desteklenmesini de sağlamaya çalışmaktadır.
Özetle politik rasyonelliğin hedefi, ülkelerin enformasyon toplumuna eşit katılımını sağlamak
ve her geçen gün niceliksel olarak artan-niteliksel olarak çeşitlenen internete erişen birey
sayısını çoğaltarak, küresel dışlanmışlık duygusunu ortadan kaldırılmaktır (Başaran Özdemir,
2011). Politikalar geliştirilmesi ve uygulanması yoluyla sorunun giderileceğini savunanlar
açısından, sayısal platformların içeriğinin kişisel gelişimden çok tecimsel kârlılık amaçlı
olmasının ne tür sonuçlar doğurduğu ve çokuluslu şirketlerin kaynak transferine hangi
mekanizmalar aracılığıyla zorlanabileceği konuları gündem dışı maddelerdir.
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Sayısal hizmetlerin gelişimi göstermektedir ki, iletişim ağlarının özel mülkiyet temelinde
örgütlendiği, iletişim hizmetlerinin bütünüyle serbest piyasa sistemine tabi kılındığı ve
enformasyonun metalaştığı koşullarda, sorunun tüm ülkelerin ürettikleri içerikleri sayısal
ağlara dahil etmesi ve herkesin erişiminin mümkün hale gelmesiyle giderileceğini ummak
ham bir hayaldir! Sahipliğin değil erişimin gündeme alındığı bir yapıda, ticarileşmiş
altyapının ve içeriğin kullanıcı sayısındaki artış, ancak büyüyen bir pazara, artan çokuluslu
şirket kârlılığına ve içerik fetişleşmesine işaret edecektir. Uçurumun dibinde açığa çıkan
gerçek ise ekonomik eşitsizliğin devam ettiğidir.
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‘BEĞEN’ VE ‘PAYLAŞ’:
YENİ MEDYAYA MİKRO-SOSYOLOJİK
VE EKONOMİ-PSİKOLOJİK BİR BAKIŞ

Ebru Yetişkin
İstanbul Teknik Üniversitesi, Öğr. Gör. Dr.
yetiskin@itu.edu.tr

ÖZET
Bu bildiri, yeni medyayı sosyoloji disiplinin kurucularından biri olan Gabriel Tarde’ın mikro-sosyolojik ve
ekonomi-psikolojik yaklaşımıyla irdelemeyi amaçlamaktadır. Bildiriye konu olan araştırma, Türkiye’de en geniş
kullanım ağına sahip yeni medya alanlarından biri olan Facebook’un ‘Beğen’ ve ‘Paylaş’ uygulamalarına
yönelecektir. Bu uygulamalara odaklanarak yeni medya teknolojisinin nasıl işlediğini ve örgütlendiğini
incelemek suretiyle teknolojik ve toplumsal değişim arasındaki karşılıklı etkileşim tartışılacaktır. Çalışmanın
temel varsayımı, beğenmenin ve paylaşmanın görünür kılınması ile toplumsal etkileşimlerin kimlik ve
kimliksizleşme süreçlerini sürekli bir dönüşüme tabi tutabilmesidir. Bu ise gayrı maddi emek yoğun güncel
toplumsal etkileşimleri ortaya çıkarmaktadır. Çalışmada irdelenen temel sorun, gayrı maddi emek yoğun güncel
etkileşimler içinde gerçekleşen ve mikro başkalaşmalara dayanan toplumsal değişimin okunmasında ve ifade
edilebilmesinde çekilen güçlüktür. 2010-2013 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki 300 öğrenci ile
yürütülen araştırmada öğrencilerin Facebook’taki ‘Beğen’ ve ‘Paylaş’ uygulamaları ile etkileşimi incelenmiştir.
Bildiri, üç yıldır bu kapsamda yürütülen araştırmanın güncel sonuçlarını kavramsal açıdan paylaşacak ve
tartışmaya açacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tarde, duygulanımsal emek, teknolojik determinizm, sosyal ağ, Facebook
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GİRİŞ
Toplumsal etkileşim dendiğinde bugün, fiziksel ve dijital dünyaların yeni medya teknolojileri
ile birbirine kayabilmesinden ve birbirinin yerine geçebilmesinden bahsedilebilir.1 Bu
araştırmada sosyolojinin kurucularından biri sayılan Gabriel Tarde’ın toplumsal etkileşim
ilişkileri kavrayışından yola çıkarak dijital ve fiziksel arasındaki gerçeklik alanlarından biri
olan Facebook’un ‘Beğen’ ve ‘Paylaş’ uygulamalarına odaklanılacaktır. Toplumsal etkileşim
ilişkilerinde birey-toplum, parça-bütün, insan-doğa gibi kartezyen ayrımlar yerine sonsuz
küçük birimler olarak nitelendirilen Leibniz’in monadlarını materyalist sayılabilecek bir
yönden yeniden sunan Tarde’ın 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın ilk yıllarında yaptığı
tespitler şaşırtıcı derecede güncel olarak değerlendirilmektedir (Barry ve Thrift, 2008).
‘Beğen’ uygulaması, ‘Paylaş’ın bir türevi olarak değerlendirilebilir ve 2009 yılında üretilen
her iki uygulama da önceden tanımlanmış birer hesaplama etkinliği olarak kullanıcının bir
içerikle ve diğer kullanıcılarla kısa, olumlu, etkilenimsel ve geribildirim yaparak etkileşimini
sağlar. Kısacası ‘Beğen’ ve ‘Paylaş’ uygulamalarıyla Facebook kullanıcılarının hem belirli bir
içeriği ne kadar beğendiği ve paylaştığı görünür kılınmakta hem de etkileşim sağlanmaktadır.
‘Paylaş’ butonuna basan bir kullanıcı paylaşılan içerik ile birlikte yorum da yapabilirken
‘Beğen’ ile –içeriği- beğenilen kullanıcıya geribildirim yapılabilmektedir.
Bu araştırmada Facebook’taki ‘Beğen’ ve ‘Paylaş’ uygulamalarına odaklanarak hem bu
uygulamaları kullananlar arasındaki etkileşim ilişkileri irdelenmekte, hem kullanıcıların bu
uygulamaları nasıl kullandığı sorgulanmakta, hem de yeni medya teknolojisinin nasıl
işlediğinden yola çıkarak teknolojik ve toplumsal değişim arasındaki karşılıklı ilişki
tartışılmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan bildiride 2010-2013 yılları arasında İstanbul Teknik
Üniversitesi’ndeki 300 öğrenci ile yürütülen araştırmada öğrencilerin ‘Beğen’ ve ‘Paylaş’
uygulamalarını nasıl kullandıklarına dair veriler ile yarı-yapılandırılmış mülakatlardan yola
çıkarak araştırmanın güncel sonuçları kavramsal açıdan paylaşılacak ve tartışmaya açılacaktır.
Çalışmanın temel varsayımı, beğenmenin ve paylaşmanın belirli bir teknolojik formla görünür
kılınması yoluyla gerçekleştirilen toplumsal etkileşimlerin kimlik ve kimliksizleşme
süreçlerini sürekli bir dinamik dönüşüme tabi tutabilmesidir. Kuşkusuz bu toplumsal
etkileşimlerin tekrar edilmesi koşuluyla farklılaşmalar da oluşmaktadır. Ne var ki bu
1

Candaş Şişman’nın ‘Isofield’ (2012) adlı işi de bu meseleyle uğraşan güncel araştırmalardan biridir. Sanatçı,
kendi deyişiyle, fiziksel bir yüzey üzerine dijital bir katman giydirerek, fiziksel olan ile dijital olan arasındaki
gerçeklik kavramını homojenleştirebilmenin yollarını araştırmaktadır. http://www.csismn.com/Isofield
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varsayımdan hareketle araştırmada uğraşılan temel sorun, bu mikro başkalaşmaların
okunmasında ve ifade edilebilmesinde çekilen güçlüktür.

GAYRI-MADDİ EMEK YOĞUN GÜNCEL TOPLUMSAL ETKİLEŞİMLER
Boyd ve Ellison (2007) sosyal ağ sitelerini “bireylerin (1) sınırlandırılmış bir sistem içinde
kamusal ya da yarı-kamusal bir profil inşa etmelerine, (2) bir bağlantı paylaştıkları diğer
kullanıcılarla eklemlenmelerine, ve (3) onların yanı sıra diğerlerinin sistem içinde yaptıkları
bağlantıları görmelerine ve kat etmelerine izin veren web-temelli hizmetler” olarak
tanımlamışlardır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi –seq, -sequi yani izlemek, takip etmek
kökünden gelen sosyal, yani toplumsal sözcüğü internet ile birlikte diğeriyle kurulan etkileşim
ilişkisiyle paylaşılan dinamik bir kimlik yapıbozum çalışmasını gündeme getirir.
Yaygın sosyal ağlar değerlendirildiğinde, 2011 verilerine göre 73.639.596 olan Türkiye
nüfusunun %44’nün, yani 32.438.200 kişinin Facebook kullanıcısı olduğu yapılan
araştırmalarda ortaya çıkmaktadır2. Buna göre Türkiye’deki internet kullanıcılarının %76 gibi
bir çoğunluğunun kullanmış olduğu bu sosyal ağda %35 ile en yüksek oranı ise 18-24 yaş
aralığındaki 11.207.740 genç oluşturmaktadır. Şener’e (2009) göre Türkiye, internette ve
sosyal ağlarla geçirilen süre açısından ayda ortalama 30 saat ile Avrupa’da birinci konumda
yer almaktadır. Yapılan araştırmada da benzer sonucu ortaya koyan bu ortalama, akıllı
telefonlar aracılığıyla bir uygulama haline gelen Facebook’a erişimin artmasıyla birlikte bir
oturumda geçirilen toplam zaman süresinin daha parçalı bir toplama dağılmasını da ortaya
çıkarmıştır. Bu sonuç, ‘Beğen’ ve ‘Paylaş’ uygulamalarının anın koşullarına göre kullanılma
yollarını çeşitlendirdiğini de ortaya koymaktadır. Örneğin masa başı oturum haricinde
Facebook’un en yaygın kullanım zaman aralığı, ayda ortalama 6 saat ile, birini ya da bir şeyi
bekleme sürecinde ortaya çıkmaktadır. Ayda ortalama 4 saat ile öne çıkan trafikteki bekleme
aralığı ise fiziksel olarak durmaya yakın ancak aynı zamanda son derece dinamik bir şekilde
akan toplumsal etkileşim ilişkilerinin bir başka yönünü açığa çıkarmaktadır.
Türkiye’de gençlerin ve özellikle üniversite öğrencilerinin Facebook ile ilişkisini inceleyen
araştırmalara (Koçak ve Özcan, 2002; Balcı ve Ayhan, 2007; Şener, 2009; Biçen ve Çavuş,
2

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/turkey
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2010; Akçay, 2011) bakıldığında insan ile insan olmayan arasındaki modern ikili ayrımın
sürdürüldüğü yaklaşımlar dikkat çekmektedir. Tarde’ın mikro-sosyolojik ve ekonomi
psikoloji yaklaşımı açısından değerlendirildiğinde ise Facebook gibi bir sosyal ağ, insan ve
insan-olmayan unsurlar, ya da monadlar arasındaki tekrar, taklit, zıtlık, uyum ve adaptasyona
dayalı etkileşim ilişkilerini açığa çıkarmaktadır. Monadlar, “kendisi yoluyla evrenin
oluşmasını sağlayan (Latour, 2008, s.36) sonsuz küçük birimlerdir. Buna göre Facebook
kullanıcıları birer monad olabileceği gibi, Facebook’un işlemesini sağlayan uygulamalar,
tuşlar, duygikonlar (emoticons), klavyedeki harfler, beğenilen ve paylaşılan içerikler, modem,
bilgisayar, bitler, pikseller de birer monad sayılır. Monadlara odaklanan bu mikro-sosyolojik
yaklaşımda insan ile insan-olmayan arasındaki ayrım geçilir. Buna göre Facebook
kullanıcılarının eylemleri işte bu monadlar arasındaki etkileşim ilişkileri ile birlikte ortaya
çıkmaktadır.
Facebook kullanıcılarının bu etkileşim ilişkileri sonucu dinamik bir profil yapıbozum eylemi
ile geçirdikleri ayda 30 saat kadar bir zaman dikkate alındığında ise Hardt ve Negri (1999,
2000, 2003) ile Lazzarato’nun (1996) vurguladığı ‘gayrı-maddi emek’ ve ‘etkilenimsel
(affective) emek’ sürecinin yoğunluğu dikkat çekmektedir. Bu emek elle tutulur maddi bir
emek değildir. Araştırmada Facebook kullanmayı bırakanların (%5,5) neredeyse tamamının
‘zaman kaybı’nı neden olarak vurgulaması da bu emek süreciyle ilintilidir. Gayrı-maddi
emeğin bir türü olarak nitelendirilebilecek etkilenimsel emek, güven, mutluluk, karşılıklı
anlayış, samimiyet, bağlılık gibi “duygunun yaratılması ve manipülasyonudur” (Hardt ve
Negri, 2003, s. 307). Morini'nin (2007, s. 40) de ifade ettiği gibi “bilişsel kapitalizm ilişkisel
ve duygusal özelliklerden değer yaratmaya öncelik tanıma eğilimindedir”. Facebook’un bu
uygulamalarla ilgili açıklaması bu tespiti açıkça onaylar: ‘‘Kullanıcılar birbiriyle paylaşır ve
etkileşime geçerler çünkü kendini ifade etmek iyi ve değerli hissettirir. Bir uygulama içinde
bir kimlik yaratmak ve onun kürasyonunu yapmak, o uygulama ile giderek daha güçlü bir
duygusal bağ kurmaya neden olan bir temel ilkedir. Kullanıcının kimliğini temsil eden bir
profil yapması kullanıcılar için motivasyon ve kişisel değer sağlamaktadır’’3.
Şunu belirtmek gerekir ki gayrı-maddi ve etkilenimsel emek yeni bir olgu değildir, ancak
‘‘yeni olan onun sermayenin doğrudan bir üretim aracı haline gelmesi ve günümüzün
enformasyona dayalı ekonomilerinde geniş bir sektörel alanda en yüksek değer yaratma

3

https://developers.facebook.com/socialdesign/Identity/
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kapasitesidir’’ (Hardt, 1999, s. 97). Bu emek pratiğinin görünmez olmasının nedeni emeğin
niteliğine (kol emeği/zihin emeği) ve vasfına (yüksek/orta/düşük vasıflı) ait farklılıkları
giderek bulanıklaştırması ve benzeşme eğilimine yol açmasıdır. Dijital ve fiziksel dünyalar
arasındaki kaymayı ve ikameyi de hızlandıran bu sonuç, aynı zamanda yeni medya alanında
teknolojik determinizmin bilgi üretim süreci içinde tekrar etme potansiyelini etkinleştiren bir
kavrayış olması nedeniyle de önemli durmaktadır. İşte bu nedenlerden dolayı Facebook’taki
‘Beğen’ ve ‘Paylaş’ uygulamaları ile etkileşim ilişkileri içinde görünür kılınanlar mercek
altına alınmak suretiyle bu emek sürecinin işlemesini sağlayan koşullar sorgulanmıştır.

‘BEĞEN’ VE ‘PAYLAŞ’ EKONOMİSİ
‘Beğen’ ve ‘Paylaş’ gibi kullanıcı odaklı büyük veri hesaplama uygulamalarına Tarde
açısından bakıldığında taklit ve sahip olma üzerinden kurulan etkileşim ilişkileri açığa çıkar.
Tarde tarafından tekrarın unsurlarından biri sayılan taklit, toplumsal etkileşim ilişkilerinin
temellerinden biridir. ‘bağlantı (link) ekonomisi’ ve ‘tık (hit) ekonomisinden’ sonra ortaya
çıkan ‘beğen ekonomisi’ (Gerlitz ve Helmond, 2011, s. 3-5) ile ‘paylaş ekonomisi’nin
yaygınlaştığı günümüzde içeriği seçen ve düzenleyen bir yönetici (webmaster) yerine sıradan
internet kullanıcıları manuel kopyalama ve yapıştırma işlemleri yapmadan bir aracı sayesinde
eyleme geçmektedir. Denetim ve yönetim işlevinin görünür tek bir iktidar ve otorite
figüründen teknoloji aracılığıyla dinamik ve çok merkezli bir görünmeyene dönüşmesiyle
kullanıcı, diğerinin paylaştığı içeriği beğendiğini görünür kılmak suretiyle kendi profilini ve
belirli bir var olma halini, yani kimliğini, inşa etmeyi sürdürmeye çalışır. Bir içeriği kaç
kişinin ve kimlerin beğendiği ile paylaştığının da görünür kılınmasıyla güncel bir ‘veriiktidar’ hegemonyası üzerinden dinamik etkileşim alanları oluşturulmaktadır. Açık kaynak ve
bulut teknolojisiyle birlikte işleyen bu yaygın yönetim anlayışı, aynı zamanda bir diğerindeki
değere sahip olarak, bu değeri paylaşarak ve yayarak göreli bir şekilde güçlü olmayı istemek
ve güçlü olduğuna inanmakla da ilgilidir. Örneğin o anda yalnızlık hisseden birinin paylaştığı
içeriğin beğenildiğini ve paylaşıldığını görmek içinde bulunulan anın koşullarına göre sahip
olunmak istenen bir güç olarak değerlendirilebilmektedir.
Bu meselenin bir diğer yönü ise görünen ve doğrudan etki eden bir yaptırımcı, zorlamacı ve
baskıcı yönetici figürü olmaması nedeniyle teknolojinin ve teknolojinin işleyişine gömülü
274

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Yeni Medya Ekonomisi

olan gayri maddi emek yoğun toplumsal etkileşim ilişkilerinin kendiliğinden ya da herhangi
bir yaptırım olmaksızın işlediğine dair algıdır. Burada Tarde’ın (1962, s. 87) toplumun taklit
ve taklitin de bir uyurgezerlik olduğuna dair vurgusunu hatırlamak gerekir. Bu uyurgezerliğin
altında ise farklılaşmak ve sahip olmak koşuluyla varlığı hissetmek ve buna dair etkilenimsel
etkileşimler vardır. O halde var olmanın farklılaşmak ve sahip olmak olduğunu belirten Tarde
(2004, s. 64, 90) açısından ‘Beğen’ ve ‘Paylaş’ uygulamaları incelendiğinde acaba taklit,
sahip olma ve farklılaşma koşuluyla var olmak arasında nasıl b(ağ)lar kurulabilir?

BEĞENİ(Lİ)YORUM VE PAYLAŞI(LI)YORUM, O HALDE VARIM!
‘Beğen’ ve ‘Paylaş’ uygulamaları yakından incelendiğinde günümüzde hakim olan var olma
kavrayışı ve uğraşı da açığa çıkmaktadır. Bu uygulamalar ile tekrar ve taklit arasındaki
ilişkiler bu bakımdan önemlidir. Tarde’ın yaklaşımına göre taklit bir sorunun çözümü
hakkında bir fikre sahip olan diğerinin yanıtının benimsenmesi aracılığıyla ortaya çıkar. Bu
sorun, her monadın kendisinde olmadığına inandığı ve sahip olmak istediği bir değer ve bu
değere sahip olmakla kazanacağı yaşamsal güçle ilgilidir. Bu yönüyle taklit aynı zamanda
birinden diğerine akan arzu ve inançların diğeri tarafından sahiplenilmesidir. ‘Beğen’ ve
‘Paylaş’ uygulamalarındaki karşılıklı etkileşim ilişkilerinde beğenilen, takdir edilen ve
paylaşılan unsurların tekrar ve taklit edildiğinin görünür kılınması, yayılma arzusu ve
inancıyla sahip olunacak değerler ve varoluşsal güçle ilgilidir.
Sosyal ağ içeriğini üretme ve tüketme bakımından incelendiğinde gençlerin eğlence, boş
zaman geçirme, bilgilenme ve enformasyon edinme, rahatlama, stresten uzaklaşma ve
sosyalleşme nedeniyle Facebook uygulamalarına yöneldikleri ortaya çıkmıştır. (Charney,
1996; Kaye, 1998; Armstrong, 1999; Koçak ve Özcan, 2002; Şeker, 2005; Balcı ve Ayhan,
2005; Balcı ve Tarhan, 2007; Işık, 2007; Toruk, 2008; Balcı ve Ayhan, 2007) Buna göre biri
için örneğin eğlenme isteği ve inancı, diğerinin sahip olmak ve yaygınlaştırmak istediği bir
değer olabilmektedir. Yalnızlıktan kurtulma ve diğerleriyle kurulan etkileşim ilişkileriyle
sosyalleşme yollarını öğrenme de takdir edilme, itibar görme, onaylanma, başarıya kendine
motive etme gibi değerlere sahip olarak içinde bulunulan anın koşullarına göre belirli bir güç
kazanmayı ve de kendisiyle birlikte diğerlerini de yeniden konumlandırmayı beraberinde
getirmektedir. Araştırmaya katılan gençlerin Facebook içeriğini beğenenleri ve paylaşanları
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takip ettikleri ve buna önem verdikleri, beğenilmeyi ve paylaşılmayı arzu ettikleri, ve
özellikle takdir edilerek itibar görmeyi öncelikli değer (%57) saydıkları görülmüştür. Bu
değere sahip olmanın diğeri tarafından onaylanmasıyla varoluşsal güce sahip olmak ve bu
gücü görünür kılmak ise öncelikli bulunmaktadır. Dolayısıyla bu unsurlar, ‘Beğen’ ve
‘Paylaş’ uygulamalarının işleyiş ve örgütlenme ilkelerinin de bir tekrarı ve taklidi sayılarak
uygulamalar ve kullanıcılar arasındaki etkileşim ağlarının da nasıl çalıştığını imlemektedir.
Tarde (1903, s. 140 - 344; 2010, s. 177 - 189) yenilik sayılanın taklit yoluyla yayılmasını
mantıksal (logical) ve mantık-dışı (extra-logical) yasalar ile iki koldan inceler. Taklidin
mantıksal yasalarına göre yenilik sayılanın taklitle yayılımı eskinin işlevini yeninin ikame
etmesiyle gerçekleşmektedir. Megalopol yaşam koşullarının yayılmasıyla birlikte yüz yüze
etkileşimin sınırlı kalmasıyla sosyal ağlar bu işlevi ikame etmiştir. Örneğin araştırmaya
katılan gençler arasında Facebook kullanımının yaygınlaşmasına neden olan en yaygın (%26)
söylemlerden biri ilkokul arkadaşlarını bulmak, yani zaman ve değişen yaşam koşullarıyla
zayıflayan bağları güçlendirmek ve erişim ağını genişletmektir.
Mantık-dışı yollara göre yenilik olarak sayılanın taklitle yayılması ise yukarıdan aşağıya
doğru olduğu için birinin paylaştığı içeriği beğenmek ve paylaşmak suretiyle bir değerin
sahiplenilmesi yoluyla aynı zamanda taklit edilmeye uygun, üst bir konuma geçilebilmektedir.
Homojen, yani benzer şeyleri beğenen ve paylaşan gruplar ve cemaatler arasında popüler
olanın daha hızlı yayılması ise değerin dolaşıma sokularak yayılma sürecini hızlandıran bir
diğer unsurdur. Taklidin içeriden dışarıya doğru yayılmasında ise fikirler ve amaçların, araçlar
ile ifade biçimlerinden daha önce yayıldığı varsayımı vardır. Yani benzer ifade biçimlerini ve
araçlarını beğenen, paylaşan ve kullananların her şeyden önce fikirsel ve ereksel olarak
paylaştığı bir ortaklık var sayılmaktadır.
‘Beğen’ ve ‘Paylaş’ uygulamalarının toplumsal yönü işte bu paylaşıldığı var sayılan fikirsel
ve amaçsal ortaklık ve bu ortaklık aracılığıyla sahip olunmaya çalışılan değerler ile ilgilidir.
Bu nedenle Facebook gibi yaygın bir sosyal ağdaki ‘Beğen’ ve ‘Paylaş’ uygulamalarının
gençler arasında ortak mekân ve amaç birlikteliğini sağlaması değerlerin mübadelesi,
kullanımı, dönüşmesi ve dolaşımı açısından önemli durmaktadır. Elbette bu, aynı zamanda
geniş bir dinamik hareket alanıdır.
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Göreli, belirsiz, müphem ve ucu açık içeriklerin ‘Beğen’ ve ‘Paylaş’ uygulamalarının
kullanılmasına ilişkin karar verme sürecini etkilemesi de araştırmada ulaşılan bir diğer
sonuçtur. Polemik ve spekülatif enformasyona dayalı belirsiz içeriğin sohbete dayalı etkileşim
ilişkilerini artıran bir dinamik sosyalleşme mekanizması olması, Facebook kullanıcılarının
‘Beğen’

ve

‘Paylaş’

uygulamaları

sayesinde

kurdukları

etkileşim

ilişkilerini

ve

toplumsallaşmanın hangi unsur üzerinden arttığını imlemesi bakımından önemli durmaktadır.
Örneğin doğrudan siyasi görüşünü ifade etmeyenler, bir güncel gelişmeyle ilgili bir diğerinin
paylaştığı içeriği beğenerek ve paylaşarak kendi konumunu belirlemekte ve taklit edilesi bir
değeri görünür kılmaktadır. Burada yalnızca bireyler arasında kurulan etkileşim ilişkileri
yoktur. Beğenilen ve paylaşılan içeriğin kendisi de aktif bir b(ağ) olarak dönüştürücü işlev
oynamaktadır. Bunun tam tersi de geçerlidir. Yani belirsiz, müphem ve ucu açık bir içeriğe
sahip olmasına rağmen tek bir köken ile güçlü bir şekilde b(ağ)lanarak belirli bir kodlama
yapılabilmektedir. Özellikle suçu ya da sorumluluğu bir başkasına ve bir başka şeye atfetme
ve devretme hususunda yaygın olarak tekrarlandığı görülen bu kodlama ile kurulan b(ağ)lar,
eylemi sürekli ertelemeyi ve temsile dayalı düzenlerin ve otoritelerin sürdürülmesini
sağlayabilmektedir. Bir cemaatin, camianın ve grubun ağına dâhil olmak ve bu b(ağ)la
ilişkilendirilen yakınlık, onaylanma, arkadaşlık gibi değerlere sahip olmak amacıyla beğenilen
ve paylaşılan belirli ve benzer içerikler taklit yoluyla hızla yaygınlaşabilmektedir.
Araştırma sonuçları, gençlerin son gelişmeleri takip ederek yeniliğin paylaşılmasını bir değer
olarak görmeleri ve Facebook’u bu işlevi sağlayan bir medya olarak değerlendirmelerini
ortaya çıkarmaktadır. Örneğin benzer siyasi görüşte olanlar arasında güncel bir gelişmeye
karşı verilen tepkinin ‘Beğen’ ve ‘Paylaş’ uygulamaları ile taklit edilerek hızla yayılması,
paylaşılan ortak ilkenin ve fikrin güçlenmesini sağlamaktadır. Ancak burada bir hususa dikkat
çekmek gerekir. Facebook’taki ‘Beğen’ ve ‘Paylaş’ uygulamalarını kullananların görünür
kıldıkları

nitelikler

ile

eylemleri

uyuşmayabilmekte

ve

bu

bir

sorun

olarak

değerlendirilmemektedir. Örneğin bir etkinliği beğenen, paylaşan ve katılacağını görünür
kılan kullanıcı için o etkinliğe gerçekten katılmaktan çok, o etkinliğe katıldığını görünür
kılmak suretiyle etkinliğe atfedilmiş olan herhangi bir değere sahip olmak, o değere sahip
olmak koşuluyla etkinliğe katılan diğerleriyle paylaşılan fikirsel ve ereksel bir ortaklığa dâhil
olmak mümkün olabilmektedir. Ne de olsa ‘‘kişi kendi enformasyonunu kendi yaratır’’
(Erdoğan ve Alemdar, 2005, s. 209).
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Taklit eylemini gerçekleştiren için taklit edilen, kopya edilen bir model ön varsayımı
oluşturarak telkinde bulunmaktadır. Telkini ortaya çıkaran ise her zaman telkin edenin kendisi
olmayabilir. Yani bir diğerinin onu taklit ederek bir şekilde etkinleştirmesi söz konusu
olabilir. ‘Beğen’ ve ‘Paylaş’ uygulamaları ile var olanlar arasında şimdiki zamanın arzu ve
inançlarına uygun bir denge sağlama eylemi gerçekleştirilir. Paylaşılan içeriğin içinde
bulunulan anın koşullarına göre kullanıcı için nasıl bir güç oluşturma potansiyeline sahip
olduğu dinamik etkileşimsellik açısından önem kazanmaktadır. Örneğin ailesiyle ya da diğer
kişilerle yaşayan gençlerin Facebook kullanma zamanları değerlendirildiğinde, bu gençlerin
hem yalnız yaşayanlardan farkı hem de yalnız kalma hallerindeki farklılıklar ortaya
çıkmaktadır. ‘Beğen’ ve ‘Paylaş’ uygulamaları başkalarıyla birlikte yaşarken uzaklaşma ve
rahatlama amacıyla daha sık kullanılırken, yalnız kalınan durumlarda bilgi ve enformasyon
kazanma, eğlenme ve sosyalleşme arzusu öne çıkmaktadır.
Bunun yanı sıra taklit edilen insan ya da insan-olmayan her unsurun kopya edilen bir model
olarak bir medyaya dönüştüğüne dikkat çekmek gerekir. Yani hem enformasyonu yaratma
hem de ona sahip olmak suretiyle kurulan ve bozulan etkileşim ilişkileri sayesinde kendini
dinamik bir şekilde sürekli işleme sokma ve işlemci olma olanaklarına erişilebilmektedir.
Burada edilgen değil, etken bir faillik söz konusudur.

SONUÇ
Verinin üretilmesine, mübadelesine ve tüketimine aracı olan failler bulaşma, salgın ve nöropazarlama teknikleriyle veri akışlarının arzu ve inanç akışlarıyla birlikte denetimini de
mümkün kılmaktadır. Bu noktada beğenmek ve paylaşmak gibi olumlu nitelikler atfedilmiş
unsurların gayrı-maddi emek yoğun güncel toplumsal etkileşimdeki işlevi daha da önem
kazanmaktadır. Sürekli değişen ve fragmanlardan oluşan bir toplumsal yaşamda kimlik,
dinamik etkileşim ilişkilerine tabi kılınmaktadır. Gayrı-maddi emek yoğun toplumsal
etkileşim ilişkilerinde güven, sadakat ve karşılıklı bağlılık aşınmakta ve toplumsal etkileşimin
dönüşmesine neden olmaktadır. Duyguların manipülasyonu, Sennett’ın ifadesiyle, iradeyle
davranışı birbirinden koparmaktadır (Sennett, 2005, s. 30). Tarde’ın yaklaşımından yola çıkan
Sampson’ın (2012) da vurguladığı üzere sevgi, beğenme ve arkadaşlık gibi olumlu değerlerin
yayılması korku, kaygı, nefret ve düşmanlık ile kıyaslandığında daha hızlı, bulaşıcı ve
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kalıcıdır. Bu nedenle arkadaşlık gibi olumlu bir değer üzerine inşa edilmiş bir sosyal ağdaki
‘Beğen’ ve ‘Paylaş’ uygulamalarını kullananlar ve kendi aralarında bu uygulamalar ile birlikte
etkileşime geçenlerin bir hususa dair yargıda bulunma ve o hususla ilgili karar verme
süreçlerindeki etkilenimsel ve etkileşimsel unsurlar günümüzde giderek daha çok önem
kazanmaktadır.
Siyasi ve ekonomik bakımdan değerlendirildiğinde ise yargıda bulunma ve karar verme
süreçleri, gayrı-maddi emek yoğun güncel toplumsal etkileşimlerde sosyal ağlar, bu sosyal
ağların çalışmasını sağlayan uygulamalar ve bu uygulamalar aracılığıyla birbiriyle etkileşime
geçenler arasında giderek daha fazla etkilenim ve taklitle yayılmaya yaslanmaktadır.
Beğenme, paylaşma ve arkadaşlık gibi olumlu sayılan unsurlarla birlikte ortaya çıkan bu
durum tahakküm edenin otoritesi ile varlığını sürdürmeye yönelik koşulların görünmeyen
ancak dolaylı olarak işleyen yönetim zihniyetini de açığa çıkarmaktadır. Buna göre ‘Beğen’
ve ‘Paylaş’ uygulamaları ya da bu uygulamaları kullanan bireylerden çok bu unsurlar
arasındaki dinamik etkileşim ilişkileri sayesinde akan arzu, inanç ve değerlerin yönetimi,
mübadelesi ve dönüşümünün nasıl gerçekleştiğini incelemek bugün esas meselelerden biri
gibi durmaktadır.
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YENİ MEDYA KULLANIMININ VE İÇERİKLERİNİN
KONVANSİYONEL MEDYA İÇERİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Erdem Alper Turan
Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

ÖZET
Yeni medyayı konvansiyonel medyadan ayıran önemli özelliklerden birisi arayüzeyin sağladığı etkileşimsellik
olanağıdır. Yeni medyanın eş zamanlılık, yüksek hızda aktarım ve çok katmanlılık gibi diğer özellikleri de,
izleyici/ okur/ dinleyici/ tüketici kitlelerin konvansiyonel medya içerikleri ile ilişkisinin niteliğini değiştirmiş, ve
konvansiyonel medya izleyicisi/ tüketicisi, yeni mecraların sağladığı bu olanaklar ile konvansiyonel medya
sistemi içerisinde konumlandırıldığı pasif izleyici konumundan farklı biçimde yeni medya ortamlarına özgü
“kullanıcı türevli içerik”ler dolayımıyla artık konvansiyonel medyada da etkinlik göstermeye başlamıştır.
İzleyicinin bu yeni konumu ve konvansiyonel medya içeriklerinin üretimine ve belirlenmesine etkisi bu
çalışmanın da temel sorunsalını oluşturmaktadır. İzlerkitlenin yeni medya araçları dolayımıyla geleneksel medya
metninin biçim ve içeriğini belirlemede bir değişken olarak etkisini ele alan bu çalışmada öncelikle bildiri
kapsamında konvansiyonel medya ile ilişkisi ele alınan yeni medya ortam ve araçlarının kısaca tanıtımı ve
kullanım amaçlarına yer verilecektir. Daha sonra televizyon örneği temelinde yeni medya dolayımlı üretilen
içeriklerin belirli türlere yönelik (eğlence, talkshow) kullanım örnekleri ele alınacak, son bölümde ise yeni
medya dolayımlı içerik üretiminin konvansiyonel medya içerikleri üzerindeki etkileri örnekler üzerinden
sergilenecek ve tartışılacaktır.
Sonuç olarak çalışmanın amacı, erişim ve kullanım olanaklarının büyük bir hızla artış gösterdiği yeni medyanın,
kullanıcıyı dönüştürdüğü yeni konum itibariyle konvansiyonel medya içerikleri üzerindeki etkilerini ortaya
çıkartmak ve kullanıcının bu yeni konumunun önemine dikkat çekmektir.
Anahtar Kelimeler: etkileşim, üre-tüketici, yeni medya, televizyon.
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GİRİŞ
Temelinde, 1980 sonrasında yaşanan deregülasyon ve bilgi-iletişim teknolojilerinde yaşanan
hızlı değişimlerin yer aldığı araç ve mecra çeşitliliğindeki artış, günümüzde izleyicinin
konumunun kavramsallaştırılması konusunda da farklı yaklaşımlar oluşmasına zemin
hazırlamıştır. Yeni medya teknolojilerinin üretici (medya endüstrisi) ve tüketici (izleyici/
okur/ dinlerkitle) taraflara sağladığı olanaklar, arada keskin bir biçimde var olduğu düşünülen
sınırın da ortadan kalkarak üre-tüketici (prosumer) kavramının ortaya çıkmasına yol açmış;
medya içeriklerinin de farklı bir nitelik kazanmasına neden olmuştur. Yaşanan bu
gelişmelerden hareketle, tüketici/kullanıcının yeni konumu ve bu konumun konvansiyonel
medya içeriklerinin TV örneği üzerinden üretimine ve belirlenmesine etkisinin ne şekilde
olduğu ve ne tür görünümler sergilediği de önem kazanmıştır.
Buradan hareketle, televizyon izleme pratiği ile sosyal medya dolayımlı program tür ve
içerikleri hakkında içerik üretiminin eş zamanlı gerçekleştiğinin ortaya konması ve Web 2.0
teknolojisi ile olanaklı hale gelen etkileşimin eğlence-talk show türünde içeriklere ne şekilde
etki ettiğinin gözlemlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında Okan Bayülgen’in 20112012 yayın döneminde Tv8’de yayınlanmış olan “kavramsal bir eğlence programı” olarak
tanımladığı Muhallebi Kralı programında bir katılımcı/interaktif sözlük olan Ekşi Sözlük
(http://eksisozluk.com) ve mikro blog sitesi olarak tanımlanan Twitter (http://twitter.com)
kullanımları üzerinden bu mecralar dolayımıyla gerçekleşen etkileşim ve bu etkileşimin
program içerikleri üzerindeki etkileri tartışılacaktır.

YENİ MEDYA
2000 yılı sonrasında bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişme ve artan çeşitlilik yeni
medyanın kavramsallaştırılması sürecinde farklı değişkenlerin rol oynamaya başlamasına yol
açmıştır. Önceleri, İnternet teknolojileri ve dijitalleşme merkezli tanımlar, araçların çeşitlilik
kazanması ve yöndeşme1 kavramının daha çok özelliği/fonksiyonu bir arada toplaması
sonucunda yeni medya’nın “dijitallik, etkileşimsellik, multimedya biçemselliği ve kullanıcı
1

Yöndeşme (Convergence): “Yöndeşme, telekomünikasyon, veri iletimi ve kitle iletişiminin İnternet, II. veya III.
kuşak cep telefonları, etkileşimli yayıncılık (DAB- Digital audio Broadcasting) dolayımıyla tek bir iletişim
altyapısında buluşmasıdır” (van Dijk’ten akt. Binark, 2007: 22).

284

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Yeni Medya Ekonomisi

türevli içerik üretimi, hipermetinsellik, yayılım ve sanallık” (Binark ve Löker, 2011: 9)
özellikleri çerçevesinde şekillenmesi ile günümüze ulaşmıştır. Yöndeşme (Convergence):
“Yöndeşme, telekomünikasyon, veri iletimi ve kitle iletişiminin İnternet, II. veya III. kuşak
cep telefonları, etkileşimli yayıncılık (DAB- Digital audio Broadcasting) dolayımıyla tek bir
iletişim altyapısında buluşmasıdır” (van Dijk’ten akt. Binark, 2007: 22
Bugünkü teknolojik olanaklar kapsamında “yeni medya dolayımlı iletişim denildiğinde ise
dijital oyunlar, İnternet ortamı, İnternet’te sunulan tüm yazılım hizmetleri, cep telefonları,
iPod, PDA ve benzeri cihazlar üzerinden gerçekleşen iletişim etkinliği kastedilmektedir”
(Binark ve Löker, 2011: 9).

EKŞİ SÖZLÜK
Web 1.0’ın olanaklarıyla katılıma imkân tanıyan ve bugün “etkileşimli sözlük, elektronik
sözlük, katılımcı sözlük, çevrimiçi sözlük ve interaktif sözlük” olarak nitelendirilen basit ve
sade bir arayüze sahip olan platformlar, giderek artan kullanıcı ve kayıtlı yazar sayıları ile
siber uzamda işlevsel/yoğun/aktif olarak kullanılan ağlar haline gelmişlerdir. Gürel ve Yakın
çalışmalarında e-sözlük kavramını “İnternet üzerinde faaliyet gösteren ve kelime ya da
deyimleri alfabetik bir açılımla sunan platform” olarak tanımlamışlardır (2007: 203). Bir
başka çalışmada ise sözlükler, “kullanıcı katkısına dayalı web sitesi kavramı üzerinde
temellenmiş ortaklaşa üretilen bir hiper-metinsel sözlük” (Uçkan, 2012: 23) olarak
nitelendirilmiştir.
Ekşi Sözlük için ise, “sözcük, terim, kavram ve kişilere ilişkin bilgi, deneyim, gözlem, espri,
yorum, anket, link ile kaynak içeren interaktif bir platform ve veri tabanı” (Gürel ve Yakın,
2007:203) ifadeleri kullanılmıştır. Sedat Kapanoğlu tarafından, 15 Şubat 1999 tarihinde
oluşturulmuş olan Ekşi Sözlük 48131 onaylı yazar tarafından girilmiş/yazılmış/gönderilmiş
17.744.478 entry’yi veritabanında barındırmaktadır (16 Mart 2013 tarihindeki verilerdir.
http://eksisozluk.com/muhallebi-krali--2990375). Bu içerikler arasında farklı televizyon
programlarına/formatlara yönelik içerikler de bulunmaktadır. Araştırma kapsamında yer alan
Muhallebi Kralı programına yönelik Ekşi Sözlük veritabanında toplam 23 sayfada 230 adet
entry bulunmaktadır.
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TWITTER
Birçok kaynakta mikroblog örneği olarak tanımlanan Twitter, Ağustos 2006’da San
Fransico’da kamuoyuna sunulmuştur ve ücretsiz bir sosyal ağdır. “Twitter kullanıcılarına
metin, ses ve video bağlantılarını kolayca dâhil eden 140 karakter sağlar. Hareket sırasında
cep telefonlarından kolayca gönderilebilen tweetler’in alıcılar için kısalık ve anlık kavrayış
gibi faydaları vardır. Twitter birden fazla avantaja sahip bir bloglama platformu olarak ortaya
çıkmıştır” (Couldry, 2012: 41).
Her ne kadar bir mikroblog sitesi olarak tanımlansa da Deller bu tanımın Twitter’ı ifade
etmek için yeterli olmadığını savunmaktadır. Deller’a göre Twitter “gerçek zamanlı sosyal
ağ”,

durağan

bloglama

yerine

“hareketli/yenilenen

haberler”

platformu

olarak

adlandırılmaktadır” (2011: 217). Twitter günümüzde anaakım medyada yer alan birçok tür ve
içerik içinde bir iletişim aracı olarak kullanılmakta, eşzamanlı katılıma çok katmanlı bir
iletişim olanağı sunması dolayısıyla etkin olarak aracılık etmektedir.

ETKİLEŞİMSELLİK
Yeni medyayı, geleneksel olandan farklılaştıran özelliklerden biri olan “etkileşim”, Web 2.0
teknolojisinin kullanıcının konumunu dönüştüren en önemli niteliklerden biridir. “Web 1.0
internette yayınlanmış olan bilgilerin pasif ve sadece tek yönlü olarak yayınlanmasına olanak
sağlayan bir teknolojik altyapıydı. Web 2.0 ise interaktif iletişim biçimini beraberinde
getirerek sosyal medyanın oluşmasına neden olmuştur” (Uraltaş ve Bahadırlı, 2012: 36).
Bu tanımdan yola çıkarak etkileşimin sadece sosyal medya dolayımıyla sağlandığı sonucuna
ulaşmak yanlış olacaktır. Günümüzde etkileşim, araç çeşitliliği sayesinde sadece sosyal
ağlarda değil çevrimiçi ortamlarda farklı arayüzeyler dolayımıyla gerçekleşebilmektedir. Bu
nedenle etkileşimselliği “önceden tanımlanmış ve birbirine bağlanmış linkler ve yazılımlar
arasında ve içindeki seçeneklerde gerçekleşir; etkileşimsellik, arayüzeyde birçok kişinin
karşılıklı eylemesine ve katılımına olanak tanır” (Dewdney ve Ride’dan akt. Binark ve Löker,
2011: 10) şeklinde tanımlamak daha anlamlı olacaktır.
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Günümüzde, televizyon yapımcıları ve program sunucuları sosyal ağlar ve internet
aracılığıyla yayınlar hakkında eşzamanlı geribildirim alabilmekte, izleyiciyle iki yönlü
iletişime

geçebilmekteyken;

izleyici/tüketici

ise

fikir

ve

yorumlarını

program

yapımcılarına/moderatörlere yeni medya araç ve ortamları dolayımıyla ileterek etkileşimde
bulunabilmektedir.

ÜRE-TÜKETİCİ/PRO-SUMER
İlk olarak Alvin Toffler tarafından “üretici ile tüketici arasındaki sınırların silikleştiği ve
yavaş yavaş bu iki kavramın birleşeceği” (Özata, 2006) öngörüsü ile ortaya atılan pro-sumer
yani üreten tüketici/üre-tüketici kavramı pasif birer izleyici ve tüketici rolünden aktif bir
üretici rolüne geçişi karşılamaktadır. Artık “her kullanıcı birer içerik üreticisi haline gelmiş,
özgür bir biçimde kendi içeriğini oluşturabilmekte ve bu içeriği istediği şekilde istediği
kişilere sosyal medyada yayınlayarak paylaşabilmektedir” (Uraltaş ve Bahadırlı, 2012: 36).
Erkan Saka’nın yeni medyayı yeni yapan nedir sorusuna “...siber medyanın/yeni medyanın,
özellikle internetin Web 2.0 denilen döneminden itibaren her medya tüketicisinin aynı
zamanda üretici haline getiren özellikleridir” (2012: 35) cevabı yeni medya ile üre-tüketici
kavramlarının bütünleştiğini ifade etmek açısından önemlidir.
OKAN BAYÜLGEN VE KRALİYET AİLESİ PROGRAMLARI
2011-2012 yayın döneminde haftada beş gün yayınlanmaya başlayan ve “Kraliyet Ailesi” adı
altında sunulan programlar Salı-Cumartesi günleri Tv8’de saat 23.00’de yayınlanmaya
başlanmaktadır. Bu programlardan Salı günleri yayınlanan Muhallebi Kralı’nın bu çalışma
kapsamına dahil edilmiş olması bu programlarda tartışılan konuların katılım/yoruma daha
açık ve magazinel içerikten daha uzak olması nedeniyle görece bilinçli ve seçici bir katılımcı
gruba hitap ediyor olmasıdır. Salı günleri yayınlanan Muhallebi Kralı programın ilk yayın
tarihi olan 04.10.2011 salı günkü yayının başlangıcında Okan Bayülgen tarafından “felsefe
içerikli kavramsal bir eğlence programı” olarak tanımlanmıştır.
Sosyal ağlar ile eşzamanlı izleme pratiğinin ele alınmasına ilişkin dizileri inceleme konusu
olarak ele alan akademik çalışmalar bulunmaktatır. Karmaşık bir anlatı formu olarak
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tanımlanan Uçurum dizisinin Ekşi Sözlük ve Twitter ile izlenmesine yönelik çalışmasında
Feyza Akınerdem “izleyici katılımı araştırmaları, sadece tek bir tür, form ya da formatı değil,
bütün bir televizyon izleme deneyimini içerecek şekilde genişletilmelidir” (Akınerdem, 2012:
88) ifadeleriyle tamamladığı çalışmasında bu tür araştırmaların farklı türlerde devam
etmesinin önemini vurgulamıştır. Ayrıca, dizilerin canlı bir televizyon formatı olmaması
katılım ve etkileşim pratikleri açısından sınırlılık teşkil etmesinden dolayı, bir canlı yayın
formatında bu tür bir araştırma yapmak televizyon içerikleri açısından yeni medya araç ve
ortamlarının/ kullanımlarının etkisini göz önüne sermek açısından önem taşımaktadır.
Muhallebi Kralı programının başlangıcında iletişim bilgileri olarak info@kingodisco.com
adresi izleyicilerle paylaşılmaktadır. Daha sonra izleyicilerin programa katılımı için
programın telefon numaraları verilmekte; fakat ağırlıklı olarak programın yapımcısı ve
sunucusu olan Okan Bayülgen’in http://twitter.com/okanbayulgen olan Twitter hesabı
izleyicilere iletilmektedir. Bu ileti, programda konukların bilgilerinin, telefon numaralarının
ya da herhangi bir bilgilendirme amaçlı kj (karakter jeneratörü) olmadığı zamanlarda sürekli
ekranın alt kısmında yer almaktadır. Bu durum, Twitter dolayımlı iletişimin diğer mecralara
göre öncelendiğinin de bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Program içerisinde telefon
bağlantıları yer alsa da muhtelif zamanlarda izleyicilerin Twitter üzerinden gönderdikleri
Tweet’ler program içerisinde paylaşılmakta, zaman zaman Ekşi Sözlük verilerine programda
yer verilmekte, YouTube’da yer alan bir video ya da belgeselden söz edilmekte ya da bu
içerikler birebir ekranda paylaşılmaktadır. Katılan konukların web siteleri hakkında bilgi
verilmekte bu web sitelerinde yer alan içerikler de konu ile ilgili olması durumunda program
içeriğinde paylaşılmaktadır.
Programa yollanmış olan Tweet’lere sadece programın moderatörü olan Okan Bayülgen’e ait
olan hesaptan ulaşılabileceği için tweet akışı konusunda net bir veri elde edilmesi olanaksız
olsa da program hakkında Ekşi Sözlük’te yer alan entry’ler incelenmiştir. Burada göze çarpan
önemli nokta Twitter’ın eş anlı yapısına karşı sözlüklerin daha zamandan bağımsız işlemesi
beklenirken Muhallebi Kralı için 19.08.2011 tarihinde giriş yapılmış olan ilk entry’den
27.06.2012 tarihinde girilen son entry’ye kadar olan toplam 230 adet entry’nin 187’si
yani %81,30’u programın yayında olduğu saatlerde yani programla eş anlı olarak girilmiştir.
Ayrıca, bazı entryler’de program günü yayınlanan ve program sırasında da belirli bir süre
devam eden anketlerin linklerine yer verilmektedir.
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Okan Bayülgen, kullandığı Twitter hesabından ve programa ait Burak Güzel tarafından
yönetilmekte olan kurumsal Twitter hesabı http://twitter.com/kingodisco adresinden her
programın sonunda sonuçları yayınlanan anketlerin linkleri paylaşılmaktadır. Program
yapımcılarının, moderatörlerinin ya da yapım ekibinden kişilerin sosyal ağlarda hesaplarının
olmasının izlenmeye teşvik edici bir özelliği olduğu Deller tarafından şu şekilde ifade
edilmiştir:
''Twitter aracılığıyla izleyicilerle etkileşim içinde olmak bazı televizyon ve radyo
programlarının bir parçasıdır. Bu ortamlarda sunucu Krishnan Guru Murthy, Philip
Schofield, Holly Willoughby ve Fearne Cotton gibi ünlü Twitter kullanıcıları vardır. Bu
tarz kişiler programın nasıl gittiği hakkında tweetler atarak katılımı çoğaltırlar. Tabi ki
kullanılan tweetler üstünden bu programları kontrollü bir şekilde yöneten, bunu telefon ve
mesaj yoluyla sağlayarak katılımı 'etkileşim' duygusu vererek çoğaltan kişileri hatırlamak
önemlidir'' (Deller, 2011: 229-230).

Burada sözü edilen etkileşim duygusunu Nick Couldry’nin de ifade ettiği gibi “canlılık”
kavramı ile bağdaştırmak yerinde olacaktır. Couldry’ye göre, “canlılık, medya aracılığıyla
bizim için önemli olan gerçeklere ulaşma fikrini ortaya çıkarır. Bu, toplumun ortak bir
noktada odaklandığı “paylaşılan” fikrinin altında yatar. Bu, “canlı” bir şey fark yaratır
düşüncesidir. Yoksa diğerlerinin bizimle aynı şeyi izlediğini neden önemseyelim?”
(Couldry’den akt. Deller, 2011: 223). Kısaca ifade etmek gerekirse, günümüzde geleneksel
mecralarda yer alan içerikler, gerekli medya okuryazarlığına sahip olunması ve sayısal
eşitsizlikler gözardı edildiğinde izleyici/tüketiciler tarafından yeni medya/sosyal medya araç
ve ortamları ile eşzamanlı olarak kullanılmakta/ takip edilmektedir. Bunu karşılıklı olarak
teşvik eden bir yapının olmasının yanı sıra, mevcut ekonomik yapının da bu gereksinimi
tetiklemesi ise ancak başlı başına bir çalışma konusu olacak kadar önemli ve geniş
kapsamlıdır.

SONUÇ
Yaşanan çeşitlilik ve yöndeşme sonucunda, yeni medya araç ve ortamları dolayımıyla
gerçekleşen etkileşim televizyon izleme alışkanlığına katılımcı bir pratiğin yerleşmesine
zemin hazırlamıştır. Televizyon ve radyo programlarına izleyicinin dahil olabilmesi,
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izleyici/tüketicinin takip ettiği içerik hakkındaki düşünce ve önerilerini eş zamanlı olarak
paylaşmasına, özellikle canlı yayınlarda içeriğe katılabilir konuma gelmesine imkân
tanımaktadır. İzleyicinin bu yeni konumu sadece izleyici/tüketici açısından değil
üreticiler/yapımcılar açısından da önem taşımaktadır. Neredeyse bir izlenme oranı
belirleyicisi olarak bu verilerden faydalanmanın mümkün olduğu bir dönemde gerçekleşen
katılımın/etkileşimin göz ardı edilmesi olanaksızdır.
Bu çalışma kapsamında incelenen Muhallebi Kralı programında, yeni medya araç ve ortamları
aktif olarak kullanılmaktadır. Bu mecralardan elde edilen içerikler, program içeriğinde dolaylı
ve doğrudan gözlemlenebilmekte, bu durum hem program içeriklerinden hem de başta Ekşi
Sözlük olmak üzere incelenen mecralardan somut bir biçimde ortaya konabilmektedir. Bu
durum Deller’ın da ifade ettiği gibi “Twitter medya akademisyenlerine ve üreticilerine
televizyona tanık olma olanağını sağlamakla birlikte, sadece popüler olanın belirlenmesi değil
aynı zamanda izleyicileri konuşturan şeyinde belirlenmesi olanağını sağlar” (Deller, 2011:
228). Dolayısıyla, yeni medya araç ve ortamları dolayımıyla izleyicinin içeriğe üretici olarak
da dahil olabilmesinin yanı sıra bu üretim sürecinin geleneksel medya içerikleri üzerinde
belirleyici/yönlendirici bir etkisinin olduğunu söylemek de mümkündür.
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ÖZET
Bu bildiri, yeni bir finans kaynağı olarak kitlesel fonlamanın, belgesel filmler için önemini açıklamayı
amaçlamaktadır. Web 2.0, belgesel sinemacılar için hem finansman bulma (fonlama) hem de dağıtım ve izlenim
için olanaklar yaratmıştır. Kitlesel fonlama, yaratıcı projeleri destelemek için bir ağ (network) üzerinden kolektif
işbirliğinin yapılmasını öngören alternatif bir finansman modelidir. Bu amaçla, online finansman modellerinin,
belgesel sinemacılara nasıl bir etkisi olmaktadır? Kitlesel fonlamanın faydaları nelerdir? sorularına yanıt
aranmaya çalışılacaktır. Türkiye belgesel sinemasının finans kaynaklarına bakılarak bir alternatif olarak kitlesel
fonlama, Ekümenopolis ve Benim Çocuğum filmleri üzerinden tartışılacaktır. Ayrıca kitlesel fonlamayla ilgili
olarak yönetmenlerin görüşlerine ve istatistik verilere başvurulacaktır. Belgesel sinemacıların, finansman
sorunlarına bir alternatif olarak internetten fon aradıkları gözlemlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: belgesel sinema, kitlesel fonlama/crowdfunding, web 2.0

Bir belgesel film projesini hayata geçirebilmek için aşılması gereken en temel sorun finanstır.
Web 2.0, belgesel sinemacılar için hem fonlama hem de dağıtım ve izlenim için olanaklar
yaratmıştır. Bu çalışmada kitlesel fonlamanın (crowdfunding) ülkemizde belgesel sinema
üzerindeki etkisini tartışmayı amaçlamaktadır. Ekümenopolis (Azem, 2012) Benim Çocuğum
(Candan, 2012) filmleri üzerinden kitlesel fonlamanın olanakları ve sınırlılıkları saptanmaya
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çalışılacaktır. Bu iki film, kitlesel fonlamayı başarıyla kullanmış ve gösterim şansı bulmuş
belgeseller olmaları açısından seçilmiştir. Dünyada en çok bilinen Kickstarter, İndiegogo ile
Türkiye’den Projemefon platformların özellikleri, fonlamayı nasıl sağladıkları, kitlesel
fonlamanın belgesel için alternatif finans modeli olma özelliği, yönetmenlerin görüşlerine ve
istatistik verilere başvurularak irdelenecektir.

BELGESELİN FİNANS KAYNAKLARI
Bir belgesel film genel olarak, televizyon kuruluşları, resmi ya da özel kurumlar, sponsorlar,
yakın çevre desteği ve özkaynaklar üzerinden finanse edilir (Rosenthal, 2011: 124). Bunun
dışında sinema filmi finansmanı yöntemi de vardır. Bu yapım modelinde sinema salonları ve
DVD’ler ana dağıtım kanallarıdır ve yüksek oranda ticari başarı elde edilir (Vicente, 2008:
272). Bir diğer yöntem de proje sahibinin, aracı editörlerin önünde projesini tanıttığı ve
fonlama olanağı bulduğu pitching (sunum) forumlarıdır (Hot Docs, IDFA, Medimed gibi)
(Bernard, 2007: 138-139).
Her dönem için finans sorunu yaşayan ve kendi iç dinamikleriyle ilerlemeye çalışan Türkiye
belgesel sinemasında bir filmi finanse edebilmek için genellikle, kurumlara (üniversite, banka,
dernek-vakıf, belediye vs.), sponsorlara ve televizyon kanallarına başvurulmaktadır. Özellikle
bağımsız belgeselciler için bu kurumlardan destek almak zorlu bir süreci beraberinde
getirmekte, belgeselciler, yakın çevre desteği ve öz kaynaklarıyla filmlerini yapmaktadırlar.
2006 yılında devreye giren Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sinema filmleri destek fonları
belgeselcilerin öncelikli olarak başvurdukları bir kaynaktır.1 Bu destek, belgesel filmin
finansmanını karşılayacak boyutta olmadığı için filmin bütçesini, farklı finansal kaynaklarla
desteklemek gerekmektedir. Bu nedenle belgesel sinemacılar, alternatif finans kaynakları
arayışına yönelmektedir. Yurtdışında televizyon kanallarının sağladığı ortak yapımlar, çeşitli
fonlar ve sponsorluklar dışında belgeselcilerin kitlesel fonlama modelini de denediği
görülmektedir.2

1

2006 yılından günümüze 245 belgesel filme toplamda yaklaşık 8.225.000 TL destek verilmiştir.

2

Türkiye’de sinema sektörünü araştıran bir gözlemevi olmadığı için özellikle de belgesel alanında yıllık üretimler
hakkında film sayısı, bütçe ve gelir konusunda kesin bir şey söylemek mümkün olmamaktadır.
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WEB 2.0
O’Reilly (2005) internetteki gelişmeleri Web 2.0 olarak tanımlar. Web 2.0’ın temel özelliği,
Web 1.0’ın kullanıcıların kendilerine sunulanlar üzerinde sörf ve izlemenin ötesine geçerek
katılım ve paylaşımı olanaklı hale getirmesidir. Web 2.0’ın metin-grafik–video paylaşma,
paylaşım siteleri, arama motorları, sosyalleşme, katılım, erişim, kullanım kolaylığı
özellikleriyle içerik üretiminin kitleler tarafından yapılmasını olanaklı kılarken birlikte üretim
dönemini de başlattır. Bu durum sosyal ağları ve işbirliğini geliştirir (Allen, 2012).
Telekomünikasyon,
(convergence)

bilgi

gelişen

işlem
yeni

sistemleri

teknoloji,

ve

yeni

yayıncılık

alanındaki

tekno-ekonomik

yöndeşmeyle

sistemleri

doğurur.

“Yöndeşmeden sonra”, yeni medya ve ekonomideki değişimler içi içe olmaktadır. Jameson
(2003) günümüz dünya ekonomisini dijital teknolojiyle ilişkilendirirken, Castells (2005: 25)
enformasyonel kapitalizm’ kavramını ileri sürer.3 Castells’in yeni bir elektronik iletişim
teknolojisi, yeni bir örgütlenme biçimi ve yeni bir iletişim aracı olarak tanımladığı internet,
sosyal paylaşım ağı olmanın ötesinde ekonomi ve ticaretin çok hızlı ve canlı olduğu bir alan
haline gelir. Kitlesel fonlama, veri-ağ-yaşam alanı olarak internetin hem ekonomiye dayalı
yüzünün hem de sosyal paylaşım yönünün kesiştiği bir bağlam olarak karşımıza çıkıyor.
Bunun belgesel sinemada ilk örneği Franny Armstrong’un iklim değişikliği konusundaki
Aptallık Çağı (The Age of Stupid, 2009) filmidir. Armstrong filmin finansmanını, kitlesel
fonlama yoluyla sağlamış ve bağımsız filmler için bu modelin öncüsü olmuştur.4 Aptallık
Çağı, 600’den fazla yatırımcının katkısıyla yaklaşık 900,000£ gibi bir tutarla fonlanmıştır.
İnternet, online dağıtım ve gösterim için de kullanmıştır. Armstrong’un kendi yapım şirketi
Spanner Films web sitesi üzerinden, dağıtımcılar, gösterimciler, ilgili topluluklar ya da
bireysel başvurular filmi göstermek için lisans almıştır (Sørensen, 2012: 736-737). Bugün
film, Spanner’in kendi yazılımı kullanılarak indirilebilir ya da stream yöntemiyle (indirmeden
izleme) online olarak izlenebilir. Filmin ayrıca DVD’si de satışa sunulmuştur. Film yaklaşık
olarak 50 milyonun üzerinde kişi tarafından izlenmiştir (spannerfilms.net). Armstrong kitlesel

3

İletişim ağların ekonomisi ile ilgili tartışmalar için bakınız Başaran (2010). Yeni medya için Binark (2007),
Törenli (2005).
4

Bu konudaki ilgi çekici bir örnekte yönetmen Matt Hanson’a aittir. Hanson, A Swarm of Angel (Meleklerin
Akını) projesini internet üzerinden fonlamayla gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Hanson ilk bin yatırımcıya,
senaryo yazılım sürecine fikir olarak katkıda bulunmak ve sonunda oluşturacağı iki senaryodan hangisinin
çekileceğine karar verme olanağı tanımıştır. 2008’de başlanan projeye 1000 kişi online olarak destek olmuştur.
50 bin kişiye ulaşılması hedeflenmektedir (Howe, 2010:205). Hanson’ın bu yaklaşımı katılımcı, açık kaynak
projesi ve Cinema 2.0 olarak tanımlamıştır.
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fonlamayı kendi web sitesi üzerinden yapmıştır. Bugün ise bu sisteme aracılık eden birçok
platform, dünya çapında faaliyet göstermektedir.

KİTLESEL FONLAMA
Belgeselciler dağıtım ve gösterim alternatifinden (Erkılıç ve Toprak, 2012)5 sonra finansman
için de internetten yararlanmaya başladılar. Sinema endüstrisinde bu alandaki yeni gelişmeler,
Yeni Medya İş Modeli (Finney, 2010:183-194) içinde değerlendirilmektedir. Bu model, eski
stilden (sinema salonlarını temel alarak yapılanan yapım-dağıtım ve gösterim zinciri) farklı
olarak dağıtım, gösterim, izlenim için interneti, önemli bir mecra olarak kullanır.
Günümüzde filmler artık internet ortamında kitlesel olarak finanse de edilebilmektedir.
Kitlesel fonlama, internet aracılığıyla, kişilerin ya da kurumların küçük miktarda bağışlarla,
inandıkları ve güvendikleri müzisyenlerin, film yapımcılarının ve diğer yaratıcı insanların
projelerine finansal kaynak oluşturdukları online finans modeli olarak ifade edilebilir (Hemer,
2011: 8). Bu model giderek daha fazla küçük işletmelerin, sanat ya da tasarım alanındaki
üretimlerin, yerel projelerin ya da sosyal fayda amacını taşıyan projelerin hayata geçebilmesi
için başvurulan önemli bir kanal olmaktadır. İnternet, projeyi gerçekleştirmek için kalabalığın
gücünü kullanma olanağı vermekte; üretici hem finans sağlamakta hem de projesi üzerine
kamuoyu dikkatini çekebilmektedir. Kitlesel fonlamada üç önemli taraf vardır (Tablo 1). Fon
sağlayan destekçiler (crowdfunders), fon talep eden kişi olarak yaratıcı (fundseekers) ve bu iki
kesimi buluşturan ortam olarak platform (web siteleri).

5

İnternet üzerinden dağıtım ve izlenim konusunu daha önce bir başka çalışmada incelediğimiz için burada
kısaca özetlemekle yetineceğiz. Günümüzde belgesel film portalları, streaming ve film indirme programları ve
siteleri, üyeliğe dayalı film kiralama ve VoD platformlarıyla bir çeşitlilik oluşmuştur. Geleneksel yapım
modellerinden farklılık gösteren bu platformlar; küresel dağıtıma bağlı olarak ürünün geniş alanda mevcut
olması, hak sahibi için kullanılabilir ekonomik bir model olması, film yapımcısının film üzerinde elde ettiği
kontrol, kendi izleyicisini bulabilme ve onlara doğrudan ulaşabilme (tek tek izleyiciler olarak), esnek gösterim
stratejileri ve düşük maliyetler gibi özellikleriyle ilgi görmektedir (Vicente, 2008: 275; Broderick, 2012).
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yaratıcı/girişimci (fon
talep eden kişi)
(fundseekers)

destekçiler
(katılımcı/bağışçı)
(crowdfunders)

platform

(web siteleri)

Tablo 1. Kitlesel fonlama modeli

Kitlesel fonlamayla, üretici ve tüketici arasındaki ilişki değişiyor. Geleneksel olarak
yukarıdan aşağıya, tek yönlü olan ilişki kırılıyor. Jenkins (2006: 243) bu durumu yöndeşme
kavramıyla açıklıyor ve bir paradigma değişimini temsil ettiğini vurgulayarak aşağıdan
yukarıya katılımcı bir kültür oluşturduğunu ileri sürüyor. Bu durumun internetin insanları
izole ettiği genel algısına karşılık, kitlesel fonlamanın her türlü coğrafi konuma bakılmaksızın
insanlar arası işbirliğini teşvik ettiğini ileri sürüyor.
Kitlesel fonlamanın yeni olmadığını söyleyen Howe (2010: 204), bu finans modelinin
Amerikan siyasetinin belkemiği olduğunu belirtir ve politikada internet üzerinden bağış
toplamanın 2000’de hız kazandığına dikkat çeker.6 Kitlesel fonlama, fon talep eden
yaratıcıların destekçilerine geri dönüş biçimine göre 5 dalda kategorize edilir: 1) Bağış
Modeli (the donation model); bağışçı herhangi bir ücret beklemeden istediği bir projeye
destek verir. 2) Ödül Modeli (the reward model); fon verenlere ticari olmayan, sembolik
amaçla üretilen projenin bir ürünü ödül olarak verilir. 3) Ön Alım Modeli (the pre-purchase
model); ödül modeli gibi herhangi bir ticari geri dönüş beklentisi yoktur, destekçiler
girişimcinin yaptığı ürünü alır. 4) Borç Modeli (the lending model); fon verenler belli
aralıklarla gelir elde eder ve asıl yatırımdan bir geri ödeme bekler. 5) Öz Kaynak/Hisse
Modeli (the equity model); girişimciler fon verenlere yapılacak düzenlemeyle kar payı verir
ya da öz kaynağa dayalı hisse bazlı ödeme yapar (Bradford, 2011: 9-10). Kickstarter ve
İndiegogo siteleri ödül/ön alım modelini uygulayan sitelerdir. Ödül modelinin, en çok müzik
ve sinema alanında yaygınlaştığı görülmektedir.
6

Politikada kitle fonlamasının başarıyla gerçekleştiği en bilinen örnek, Obama’nın 2008 seçiminde, online olarak
2 milyondan fazla bağışçıdan 272 milyon dolar elde etmesidir (Satorius ve Pollard, 2010: 16; Howe, 2010: 204).
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KİCKSTARTER, İNDİEGOGO VE PROJEMEFON
Platform, fon talep eden yaratıcı ve ona katkı sunmak isteyecek destekçinin internet ortamında
buluşması ve para transferlerini gerçekleştirmeleri sürecinde aracı olur. Bu platformlar
projenin tanıtılması ve popülerliğinin sağlanması noktasında önemli işleve sahiptir. Giderek
yaygınlaşan kitle fonlama platformlarından dünyada en çok bilinen Kickstarter, Indiegogo ve
Türkiye’den bir örnek olarak da Projemefon’un özelliklerine bakmak bu finans modelini
anlamamızı sağlayacaktır.
Kickstarter ve Indiegogo’da yaratıcılar fikri mülkiyet sahibidir ve finansörler (destekçiler),
yaptıkları katkıya karşılık ödül alır. Sıklıkla sanat ve medya (film, oyun, müzik, tasarım ve
teknoloji) alanına yönelik projelere yer veren Kickstarter, ABD’deki yaratıcılar ve finansörler
tarafından kullanılmaktadır. Çok çeşitli alanlardan projelere açık olan İndiegogo ise
uluslararası olma özelliğine sahiptir. Kickstarter’da proje için toplanacak para ve süre proje
sahibi tarafından belirlenir. Site “ya hepsi ya da hiç” şeklinde ifade edilebilecek bir finans
modeli sunuyor. Buna göre eğer bir proje belirlediği bütçeye zamanında ulaşamazsa, toplanan
fonlar destekçilere iade edilir ve proje sahibi para alamaz. Projenin başarılı olması durumunda
ise toplanan fonun %5’ini kesilir. Buna ek olarak ödeme işlemleri için fonun yaklaşık %35’ini alınır. Bu platforma proje koyabilmek için Amerikan vatandaşı ve bir Amerikan
bankasında hesaba sahip olmak gerekir. İndiegogo ise “biriken kadarını al” modelini sunuyor.
Bu modele göre, proje sahibi belirledikleri süre içinde hedefine ulaşamazsa bile, o süreye
kadar toplanan parayı alabilir. İndiegogo başarılı projelerin elde ettikleri toplam miktarın
%4’ünü alır. Hedefine ulaşamayan projelerde ise bu oran %9’a çıkar. Katılımcılar, PayPal 7 ya
da kredi kartıyla ödeme yapar.
Türkiye’nin ilk ve tek kitlesel fonlama platformu olma özelliğini taşıyan Projemefon, birçok
yaratıcı alandan proje sahiplerine kapılarını açıyor. Kickstarter gibi “ya hepsi ya da hiç”
sistemini benimseyen sitenin komisyon oranı %10’dur. Destek süresi 60 gün ile sınırlıdır.
Proje sahibi belirlediği bütçeye zamanında ulaşamazsa, o süre zarfında toplanan para
destekçilere iade edilir.
7

1998 yılından itibaren kullanılan PayPal, kredi kartı bilgilerini alıcı veya satıcılarla paylaşmadan online ödeme
yapma ve alma olanağı sağlayan güvenli bir ödeme yöntemidir.
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Platformlarda, fonlama sonrası projenin tamamlanmasından proje sahibi sorumlu tutulur.
Platform yöneticileri bu konuda herhangi bir garanti vermemekte ve katılımcılara destek
verecekleri kişi ile ilgili bir araştırma yapma ve onlarla iletişim halinde olmayı önermektedir.
Yaratıcılar içinse, projenin tamamlanması konusunda herhangi bir problemle karşılaşmaları
durumunda destekçilerini bilgilendirmelerini ve tamamlamama durumunda ise geri ödeme,
fonların kullanımına ilişkin bilgilendirme yapma gibi çözüm önerileri vermektedir. Kitlesel
fonlamaya uzunca bir süre yasal düzenleme getirilmemesi dolandırıcılık riskini doğurmuş,
bunun için yakın zamanda ABD, İngiltere, Kanada, Fransa gibi ülkelerde fonlamaya çeşitli
yasal düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır.8
Platformlardaki belgesel film verilerine bakarak, kitlesel fonlamanın belgesel için önemini
görmek mümkündür. İndiegogo’da şimdiye kadar 495 belgesel fonlanmış, 72 proje ise
fonlanma aşamasındadır. Kickstarter’da ise 704 belgesel projesi başarıyla fonlanırken, 30
proje fonlanmayı beklemektedir9. Kickstarter’ın 3 Ocak 2013 tarihinde yayınladığı rapora
göre 2009 Nisan ayından beri toplamda film projeleri yüz milyon dolardan fazla bir miktarla
fonlanmıştır. Bu fonların miktarının türlere göre dağılımı ise şöyledir:

Tür

Destek

Fonlanan Proje

Belgesel

$42.64 milyon

2,394

Kurmaca

$31.74 milyon

2,331

Kısa Film

$16.68 milyon

3,000

Webseries

$6.83 milyon

619

Animasyon

$4.87 milyon

223

Tablo 2. Kickstarter 2013 film projeleri istatistik verileri (Kaynak: documentary.net)

Toplamda 8 bin film yüz milyon doları aşan bir miktarda fonlanmıştır. Bu raporun gösterdiği
gibi belgeseller birinci sırada gelmektedir. Bunlardan üç uzun metraj belgesel ve iki kısa
belgesel 2013 Oscar adayı olmuştur: The Waiting Room, Detropia, Ai Weiwei: Never Sorry,
Inocente ve Kings Point. 2013 yılı Oscar ödüllerinde kısa belgesel dalında en iyi film ödülünü
kazanan İnocente (Fine ve Nixe, 2012) Kickstarter’da hedeflediği 50 bin dolardan fazlasına
8

Bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/Crowd_funding

9

Dünyada belgesel sinema için kitlesel fonlamanın önemini örneklemesi açısından İngiliz belgesel sineması ve
kitle fonlaması ilişkisi için bakınız Sørensen (2012).
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294 destekçi ile ulaşmıştır. Film ayrıca çeşitli uluslararası belgesel film festivallerinden ödülle
dönmüştür.10 Sun Come Up ve Incident in New Baghdad son iki yıl içinde Oscar için aday
gösterilmiştir. Bir diğer film olan Barber of Birmingham filmi ise aday olduktan sonra proje
başlatmıştır. Bu siteden desteklenen bazı filmler HBO, PBS, Showtime ve diğer ulusal
kanallar tarafından alınmıştır. Buradan fonlanan filmlerden bazıları Sundance, SXSW,
Tribeca, Cannes ve Berlin film festivallerinden ödüller almıştır (documentary.net).
Projemefon’da ise 5 adet belgesel film yer almaktadır. Ekümenopolis başarılı olmuş, diğer üç
proje hedeflediği miktara ulaşamazken bir projede fonlanma sürecindedir.
EKÜMENOPOLİS: UCU OLMAYAN ŞEHİR VE BENİM ÇOCUĞUM
Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir, neoliberalizm ve küreselleşme süreciyle birlikte 1980’li
yılların sonundan günümüze İstanbul’un kentleşme sürecinde geçirdiği değişimi konu edinir.
Eleştirel bir bakışa sahip olan film, yapım süreci açısından da Türkiye belgesel sinemasında
önemli bir örnek teşkil eder. Filmin yönetmeni İmre Azem, filmi finanse etme konusunda
bağımsız kalmayı istediklerini belirtiyor:
Bir şirket, banka ya da vakıfla ilişkilendirilmek istemedik. Politik bir konu rahatlıkla
siyasi düzleme çekilebilirdi (...) O yüzden sadece bireysel desteklerle ve bu projenin
sadece film değeri üzerinden bize destek olacak film şirketleriyle çalıştık; onların
desteğiyle bu filmi bitirdik. Bu sayede yüksek bütçeli gibi gözüken ama sponsorsuz,
tamamen bağımsız bir film yapmayı başardık. (Aytaç, Ergezen ve Sönmez, 2012:
34).

10

Bkz. http://inocentedoc.com/#
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Şekil 1. Ekümenopolis platform sayfası

Ekümenopolis, kolektif bir üretimle tamamlanmıştır. Ancak birçok belgesel gibi finansal
nedenlerden dolayı dağıtım sorunu yaşamıştır. Bunu çözebilmek için “projemefon.com”a
filmin tanıtımı konulmuş, sinema ve internet dağıtımı için hedeflenen bütçeye ulaşılmıştır.11
Film 10 hafta gösterimde kalmış ve DVD olarak da dağıtıma sunulmuştur. Sitedeki kişisel
sayfalarında filmin 1’.34” saniyelik fragmanı yer almakta, hemen altında proje hakkında
bilgilendirme yapılmakta ve ele aldıkları konu üzerinde aktivist bir duruşa sahip oldukları
belirtmektedir. Potansiyel katılımcılara ise şu şekilde çağrıda bulunuyorlar:
Çok sevdiğimiz kentimizde yaşanan değişime seyirci kalmamak ve onu sorgulamak
için bu filmi yaptık, şimdi de kolektif bir şekilde dağıtmanın yolunu arıyoruz.
Ekümenopolis’i sinemalarda göstermenin yanında, internet üzerinden de filme
giremeyen onlarca röportajı, haritayı, bilgiyi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bize
yardım eder misiniz?
Katılımcılara destek miktarına göre imzalı kartpostal, farklı boyutlarda imzalı baskı poster, tshirt, gala bileti gibi çeşitli ödüller önerilmiştir. Filmin yapımcısı Günay, filmi daha çok
izleyiciyle buluşturmak için bu siteyi kullandıklarını ve bu yolla filmin bu kadar çok
yayılacağını düşünmediğini ifade ediyor (Çelik, 2012). Film Türkiye’de ilk kez kitlesel
fonlama yöntemiyle, dağıtımının yapılması ve uzunca bir süre sinema salonlarında gösterimde
11

18 bin 500 lira olarak hedeflenen bütçesiyle film, kitle fonlama sitesinden 213 destekçisinden toplam 19 bin
940 lira bağış toplamıştır.
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kalması açısından önemli bir örnektir. Bunun yanı sıra, festivaller ve özel gösterim yoluyla da
izleyiciyle buluşmaya devam etmektedir.

Şekil 2. Benim Çocuğum platform sayfası

Can Candan’ın yönetmenliğini yaptığı Benim Çocuğum ise, Türkiye’de çocukları LGBT
(Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans) bireyler olan anne, babaların deneyimlerini ve hikâyelerini
konu edinir. Candan, belgeselin yapımı devam ederken İndiegogo aracılığıyla filmi
tamamlayabilmek için destek çağrısında bulunmuştur. Kişisel sayfasında filmin adı ve hemen
altında projeyi tanıtan video yer alır. 17 dakikalık tanıtıcı video “bu belgesel sizin maddi
desteklerinizle gerçekleşecek” ifadesi ile açılıyor. Tanıtım, filmin yapım ekibi ile filmde yer
alan anne-babaların kamera arkası görüntülerini içeriyor. Tanıtımın sonunda yapım ekibinde
yer alanların isimleri ve kullanıcıların ulaşabilecekleri web adresi verilmiştir. Sayfanın
devamında filmin amacı ve projenin sunumu yapılmaktadır. “Bağışlarınızla hayallerimizi
gerçekleştirebilmemiz dışında Türkiye’de LGBTT hakları mücadelesine önemli bir katkı
sağlamış olacaksınız. Hedeflediğimizden daha çok fon aldığımız takdirde fazlası LİSTAG’a
bağışlanacaktır. Bu projeyi destekleyerek bir parçası olmanız bizi çok mutlu edecektir. Minnet
ve teşekkürlerimizin bir ifadesi olarak size yandaki hediyeleri hazırladık.” denilerek internet
üzerinden çağrı yapılmaktadır. Sayfanın sağ tarafında destek miktarına göre belirlenen, filmin
web sitesinde destekçi olarak isminin yer alması, gösterime davet, jenerikte yer alan teşekkür
bölümünde isminin yer alması, adrese imzalı DVD gönderimi, filmin bileti gibi ödüller yer
alır.
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Belgesele İndiegogo aracılığıyla, ağırlıklı olarak Türkiye olmak üzere, birçok ülkeden, 300’ün
üzerinde kişi destekçi olmuştur. Sosyal medya, internet ve basın aracılığıyla daha çok kişiye
duyurulan film, kitlesel fonlamadan 18 bin dolar toplayarak, hedeflenen bütçenin yaklaşık
olarak yarısına ulaşmıştır. Bu sayede bütçenin bir bölümü karşılanabilmiştir. Film ilk olarak !f
İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali ve !f2 ile seyirciyle buluşmuştur. Candan
(2012)12 Türkiye’deki bağımsız belgesellerin çok düşük bütçelerle ve yakın çevreden kamera,
kurgu ünitesi bulmak gibi imece yöntemiyle oluşturulduğuna dikkat çekiyor. İnternetin bu
imece yöntemini daha büyük boyutlara ulaştırdığı görülmektedir. Candan, birçok insanın
sahiplenmesiyle yapılan bir filmi önemsediğini belirtirken, bu tür bir yöntemin belgeselciyi
kurumsal destek hiyerarşilerinden ve politikalarından uzak tuttuğunu söylüyor.13
Ben Uçtum Sen Kaldın (Arslan, 2012), Diyar (Akkaya), Don't Call Me İsmail (Çömezoğlu),
Maraş'ı İyi Biliyorum (Sarıkuş) gibi belgesel filmler de yapım, dağıtım ve gösterim gibi çeşitli
konularda bu platformlarda destek arayışlarını sürdürüyor. Sadece belgesel değil, kurmacalar
da bu yönteme başvuruyor. Kutluğ Ataman Güneye Bakan Duvar adlı kurmaca filmi için
Kickstarter üzerinden çağrıda bulunarak hedeflediği 30 bin dolara 153 destekçi ile ulaşmıştır.
Zeynep Kayan ve Merve Kayan Mavi Dalga adlı sinema filmi için 20 bin dolar hedeflemiştir.
Proje, İndiegogo sitesinden 10 bin 625 dolar toplamıştır. Yönetmenler bu finans modeline
ilişkin görüşlerini şöyle dile getiriyor:
Bu sistemde en önemli şey insanların direkt katılımı olması. Bir aracı olmadan
insanlar beğendikleri projeleri destekleyebiliyorlar. Bizce buraya para yatıran
herkes kendini kolektif bir çalışmaya katılmış gibi hissediyor. Bu bir hayır kurumuna
yardım etmek gibi bir şey değil. Biz 10 bin dolar topladık. Amacımıza tam olarak
ulaşamadık çünkü sayfayı açmamızın ardından sete girdik. Daha çok destek için o
sayfayı aktif tutmak, insanlarla iletişim halinde olmak gerekiyor. (Çelik, 2012)

12

11 Nisan 2012 tarihli kişisel görüşme, İstanbul.

13

http://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/can-candanla-benim-cocugum-uzerine-haberi-51729.
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SONUÇ: HADİ GELİN BU FİLMİ BİRLİKTE YAPALIM!
Kitlesel fonlamanın kısa süreli bir hareketlilik mi yoksa süreklilik gösterecek bir finansal
kaynak mı olduğu konusu üzerinde tartışmalar sürmektedir. Kitlesel fonlamanın şu an için
bağımsız filmlerin finansmanının tamamını karşılayabilecek durumda olmadığı belirtilirken
başarılı örneklerin de var olduğunun altı çizilmektedir (Satorius ve Pollard, 2010: 15-16).
İndiegogo’nun kurucusu ve yöneticisi olan Rubin, özellikle belgesellerin kitlesel fonlama için
uygun olduğunu, belgesel film finansman ve dağıtım sorunu için internetin iyi bir çözüm
olduğunu belirtmektedir (Bulkley, 2010). Rubin’e göre bu model, zamanla daha güçlü olacak
ve hatta geleneksel finansman yolları da bu yöntemden faydalanmak isteyecektir.
Kitlesel fonlamanın olanaklarını şöyle sıralamak mümkündür: 1. Yaratıcı bir projeyi hayata
geçirmek isteyen herkese fırsat sunar. 2. Fon talep edenler, kalabalığın görüşlerinden
faydalanabilir, bir ağın oluşmasıyla proje başka insanlara da ulaşır. Bu bazen maddi bir
destekten daha değerli bir katkı olabilir. 3. Yapımcıların almış oldukları fonları istedikleri
yönde kullanma konusunda serbest olmaları önemli bir artıdır. Ancak bağışçıya verilen sözler
yerine getirilmelidir. 4. Eğer özel bir anlaşma yapılmadıysa, destekçilere herhangi bir geri
ödeme zorunluluğu yoktur. Bazı sitelerde “ticari olmayan kampanya olarak onaylanmıştır”
şeklinde etiketlenen projelere katkı sağlayanlara bu bağışlar, vergi indirimi olarak
kazandırılabilir. 5. Proje sahibi maliyetler, zamanlama, teslimat, yaratıcı vizyon ve yürütme,
pazarlama ve tüketici ilişkilerine kadar her şeyi kontrol edebilir. Proje üzerindeki hakları
korunur. 6. Proje geniş kitleler tarafından beğeniyle karşılanır ve geniş yankı bulursa
hedeflenen bütçeden fazlası elde edilebilir.
Kitlesel fonlama geleneksel finans modelinden farklı olduğundan farklı bir hazırlık sürecini
gerektirir. Projenin başarısız olması finansal bir kayıp yaşatmaz ancak bu platformları
denerken göz önünde bulundurulması gereken bazı noktalar vardır: 1. Proje sahiplerinin
birçok kişiyle sürekli bir iletişim halinde olması gerekir. 2. Farklı profillerde tüketiciye
ulaşılır, bu da tüketim pazarı bilgisini gerektirir. 3. Proje sahibi fikirleriyle kamunun
önündedir. Bu nedenle kendini iyi ifade etmesi ve güven vermesi beklenir. 4. Sürekli bir
tanıtım ve kampanya sürecini gerektirir. 5. Kitlesel fonlama her zaman için işleyen bir sistem
değildir. B planına ihtiyaç duyulabilir. 6. İyi bir ağ oluşturabilmek için, sosyal medyayı iyi
kullanmak gerekir. 7. Bu platformlardan yüzlerce proje fon aradığından, benzer hedef kitlesi
olanlarla bir rekabet söz konusu olabilir.
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Kitlesel fonlama, yeni ekonomiye özgü yeni ve alternatif bir finans kaynağı olmanın yanında
yukarıdan aşağıya tek yönlü üretim modelini alt üst eden yeni bir paradigmayı da
gerçekleştirmektedir. Kitlesel fonlama, sinemacı ve izleyici/fon talep edenle fonlayan arasında
aşağıdan yukarıya katılımcı bir kültür oluşturmaktadır. Sinemacının finans planı içinde
kitlesel fonlamanın yer alması kaçınılmaz gözükmekle birlikte bir filmin bütçesini tek başına
karşılamasını beklemek de yanıltıcı olacaktır. Belgesel yapımları için kitlesel fonlamanın,
finans planının önemli bir unsuru olacağını söylemek mümkündür. Kitlesel fonlama
platformlarındaki belgesel sayısı, bunu açıkça göstermektedir. Önümüzdeki yıllarda daha çok
sayıda yapımın, sanal imece olarak da ifade edebileceğimiz kitlesel fonlamadan yararlanacağı
öngörülmektedir.
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ÖZET
1980’li ve 1990’lı yıllardaki teknoloji alanındaki gelişmelerin ardından her alanda hızlı bir değişim dönemine
girilmiştir. Bu alanlardan biri olan iletişim alanında da teknolojik olarak hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci
yaşanmış ve Yeni Medya denilen bir kavram ortaya çıkmıştır. Yeni Medya’nın en önemli bileşenlerinden biri de
internettir. İnternet altyapısının giderek güçlenmesi dünyada ve Türkiye’de 2000’li yılların ilk çeyreğinde IPTV
(Internet Protocol Television) olgusunu gündeme getirmiştir. Hızlı internet altyapısı sayesinde cep telefonu, web
ve tablet bilgisayar gibi ortamlarda çeşitli görsel içeriklerin izlenmesine olanak veren IPTV sayesinde izleyiciler
zaman ve mekana bağımlı olmaktan kurtulup interaktif olarak televizyon ya da sinema filmi seyredebilmektedir.
Bu çalışmanın asıl amacı Türkiye’de sayıları giderek artan IPTV girişimlerinin teknoloji ve içerik anlamında
nasıl konumlandıklarını incelemek ve yerli içeriğin toplam içerikte payını irdelemektir. Çalışmanının sınırlılığı
bakımından halen kullanıcı ve abone sayısı açısından öne çıkan IPTV yayıncıları: Tivibu, Digiturk IQ, Turkcell
TV kapsamlı biçimde ele alınacaktır. Dijital alandaki gelişmeler ve internet teknolojisinin güçlenmesinin
sonuçlarından biri interaktiflik (etkileşimlik) de bu alandaki kurumların ön plana çıkardığı bir olgudur. Bu
bağlamda çalışmada, bilimsel araştırma yöntemlerinden tümevarım yöntemi kullanılacaktır. Bununla birlikte
nicel bir araştırma ile adı geçen kurumlardaki yerli içeriğin ve Türk sinemasının ne oranda kendine yer bulduğu
irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, IPTV, Yerli İçerik, İnteraktiflik, Yeni Medya

1. GİRİŞ
Yeni Medya kavramı 1990’ların ortalarından itibaren yeni teknolojik olanaklardan yararlanan
ifade biçimlerini temsil ederken, aynı zamanda teknolojik araçların (bilgisayar, internet vb.)
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kültürel, politik ve estetik olasılıkları üzerine çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi (Özgür,
2012: 200-201).
1980’lerde yaygınlaşmaya başlayan ve teknolojik olarak giderek daha ileri hale gelen internet,
tüm dünyada yaşam biçimlerini, alışkanlıkları, davranış ve düşünce tarzlarını değiştirmiş ve
şekillendirmiştir. İnternet kullanımı Türkiye’de 1990’larda yaygınlaşmaya başlamış ve
günümüzde internet kullanıcısı 35 milyona ulaşmıştır. Türkiye aynı zamanda televizyon
seyretme alışkanlığı ve süresi olarak da dünyanın önde gelen ülkeleri arasındadır. Bu
bağlamda internet ve televizyonu birleştiren IPTV Türkiye için cazip bir teknolojik ürün ve
gelişme olarak gözükmektedir.

2. DÜNYADA ve TÜRKİYE’DE IPTV TEKNOLOJİLERİ
Bu bölümde dünyada ve Türkiye’de IPTV alanındaki gelişmelere ve olgulara yer verilecektir.

2.1. DÜNYADA IPTV TEKNOLOJİLERİ
Dünyada giderek yaygınlaşan IPTV (Internet Protocol Television) teknolojileri ve
alışkanlıkları ülkeden ülkeye bazı farklılılıklar da göstermektedir. IPTV ile bağlantılı bir
kavram olan isteğe bağlı video-görüntü (VOD-Video on Demand), ABD’de sekiz yıl önce
Tivo adıyla ortaya çıkmış ve Amerika’da televizyon izlemenin anlamınında büyük değişimleri
beraberinde getirmiştir (Bahar, 2012: 2).
İtalya'da Fastweb, İspanya'da Telefonica 'nın işlettiği Imagenio adlı şirketler bu alanda hizmet
vermektedir. Japonya'da Yahoo BB /Softbank, Hong Kong'da NOW Broadband TV ve
SuperSun halen IPTV alanında faaliyet gösteren önemli işletmeci kuruluşlardır. Şu anda IP
TV tüm dünyadaki yayın, telekom ve kablo alanındaki şirketlerin en gözde konuları
arasındadır. Günümüzde internette yer alana “iste ve izle” ( VOD ) görüntü yayınları ayda 15
dolar gibi bedelle alınabilen genişbant (hızlı internet) servislerinden indirilebilmektedir. IPTV
bu bağlamda ucuz ve son derece elverişli, kullanıcısı da giderek bir ortama dönüşmektedir.
Gerçek yayın kalitesinde ses ve görüntüler indirilebilen IPTV endüstriyel olarak eski
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dengelerin tümünü değiştirecek bir güce sahiptir. Örneğin TV endüstrisi artık içeriği
yayıncının müşteriye dayattığı modelden, tüketicinin istediği içeriğe kendinin istediği yer ve
zamanda erişebildiği bir modele doğru geçmekte eski düzen tersine dönmektedir. Bu
bağlamda yayıncılık alanında bir tür devrim yaşandığı öne sürülebilir (IP TV, 2012).

2.2. TÜRKİYE’DE IPTV YAYINCILIĞI VE TEKNOLOJİSİ
Türkiye teknolojiye meraklı ve ilgili genç bir nüfusa sahip bir ülke olarak internet ve
televizyon alanındaki gelişmelere ve ürünlere açık ve yatkın bir pazar konumundadır.
Elektronik, telekomünikasyon, mobil iletişim ve benzeri alanlardaki yerli ve yabancı birçok
şirket Türkiye’yi cazip bir bölge olarak görmektedir. İnternet ve cep telefonu kullanıcı ve
abone sayısının giderek artması da bunun göstergesidir.
Türkiye’de IPTV çalışmaları 2007’de başlamıştır. Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon
şirketi Türk Telekom’un yan kuruluşu olan TTNET bu alanda öncü konumdadır. IPTV
alanındaki en önemli unsurlardan biri de bant genişliği ve buna bağlı internet hızıdır. Bu
nedenle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de fiber internet altyapısına önem verilmekte ve
yatırım yapılmaktadır. Fiber altyapı daha fazla bilginin yüksek hızda iletilmesini
sağlamaktadır. Bu bağlamda Superonline adlı firma 2007 yılında fiber internet hizmeti
vermeye başlamıştır (Kınık, 2010: 474).
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de IPTV pazarı gelişmektedir. Bu alanda daha başlangıç
aşamasında olan Türkiye’de bu IPTV cirosu 2008 yılında 72 milyon dolar civarında olmuş,
daha sonraki yıllarda katlanarak artmıştır (Batur, 2012a: 18).

3. ÖRNEKLER
Çalışmanın sınırlılığı bakımından Türkiye’deki IPTV yayıncılığının öncü ve liderlerinden
Tivibu platformu, Türkiye’nin önde gelen GSM şirketlerin Turkcell’in yan kuruluşu olan
Turkcell TV ve ilk dijital platformu Digiturk’un bir hizmeti olan Digiturk IQ bu bölümde
ayrıntılı biçimde ele alınacaktır.
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3.1. TİVİBU
TTNET IPTV alanına Tivibu Ev ile 2 yıl önce adım attı ve günümüzde 100 binden fazla
kullanıcıya ulaştı. Tivibu Ev ve Tivibu Web toplamda ise 1 milyondan fazla kullanıcıya
ulaşmıştır. TTNET adlı şirket Tivibu platformu için 140 milyon dolarlık yatırım yaparak
dünyada üçüncü sıraya yerleşmiştir. Tivibu Ev’e daha sonra Tivibu Web ve Tivibu Cep
uygulaması eklenmiştir. Zengin programı arşivine sahip olan Tivibu, ADSL yerine fiber kablo
altyapısını tercih etmektedir. Günümüzde Türkiye’de 2 milyon ev fiber altyapıya sahiptir ve
2012 yılı sonunda yaklaşık 4 milyon eve ulaşılması hedeflenmiştir (Batur, 2012b:12).
Tivibu Ev sisteminde genişbant internet bağlantısı üzerinden IPTV alıcısı ile HD kalitesinde
TV yayını ve video iletimini sağlanmaktadır. Bilinen ulusal kanalların yanı sıra özel tematik
kanallarla zenginleştirilen sistemde yaklaşık 113 kanal bulunmaktadır. Bu bağlamda TV
kanallarındaki içerik 1 hafta boyunca istenildiği zaman izlenebilmekte ve canlı yayınlar
istenildiği zaman 90 dakikaya kadar durdurulabilmektedir. Diğer bir servis olan Tivibu
Web’te ise bilgisayar üzerinden internet bağlantısı ile yerli yabancı birçok TV kanalına
ulaşılabilmektedir. Bu serviste ise 129 kanal bulunmakta ve 30 TV kanalının canlı yayını 30
dakikaya kadar durdurup sonra izlenebilmektedir. Tivibu sisteminin ortak özelliklerinden “seç
izle” seçeneği ve “Kırmızı Halı” klasörü en yeni ve popüler filmler 1-4 TL arasına kiralanıp
istenildiği zaman izlenebilmektedir. Son dönemde sıkça gündeme gelen Smart TV (Akıllı
Televizyon) teknolojisi de Tivibu sistemine entegre edilebilmektedir. Tivibu Smart TV
servisiyle, internete bağlanabilen ve internet üzerinden yayın alabilen yeni nesil Smart TV’ler
ile istenilen Tivibu içeriğine istendiği zaman ulaşılabilmektedir (Yeni Dönem TV, 2013).
Görüldüğü üzere geniş ve güçlü bir internet ve telekomünikasyon altyapısına sahip olan
TTNET adlı şirket Türk tüketicilerinin teknolojiye ve elektronik ürünlere olan ilgi ve
yatkınlığının bilincinde olarak her mecrada onlara ulaşmaya çalışmaktadır.
Tivibu sisteminde yerli içerik incelendiğinde daha çok filmlere ve dizilere rastlanmaktadır.
Türk Sineması klasörü incelendiğinde toplam 46 filme ulaşılmaktadır. Komedi türünde 27,
dram türünde 11, aksiyon-macera türünde ise 8 film yer almaktadır. 1970’ler, 18 film,
2000’ler ise 19 film ile temsil edilmektedir (Üyelik Tivibu, 2013). Bu bağlamda 1980 ve
1990’lardan daha az film olması bu dönemlerin Türk sinemasındaki kriz dönemine denk
gelmesine ve aynı zamanda 1970’ler ve 2000’lere ait filmlerin daha popüler olmasıyla
açıklanabilir. Tivibu’daki diziler incelendiğinde ise toplam 17 diziye rastlanmaktadır:
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Bunlardan 6’sı yabancı, 11’i yerli dizidir. Belgesel klasöründe 2 yerli belgesele yer verilirken,
yabancı belgeseller ezici bir çoğunluğa sahiptir (Üyelik Tivibu, 2013). Tivibu’nun elektronik
televizyon dergisinde aylar bazında sistem içinde en çok izlenen yerli ve yabancı filmlerin
listesi de yer almaktadır. Ocak ayında en çok izlenen ilk 10 filmin ilk iki sırasında iki yerli
film yer almaktadır. İlk sırada yer alan “Çanakkale 1915” adlı tarihi film ile “Uzun Hikaye”
adlı filmler 2012 yapımı filmlerdir. Listedeki diğer filmler ise Hollywood yapımlarıdır.
(Tivibu E-dergi, 2013).
Bu bağlamda Tivibu’da yerli sinema ile Hollywood arasında büyük bir rekabet olduğu ve en
çok izlenen filmlerin yeni ve popüler filmler olduğu dikkat çekmektedir. Bunların yanı sıra
Tivibu web sayfalarındaki tanıtımlarda binlerce film ve 4000’in üzerinde içerik arşivine vurgu
yapılmaktadır. Bu rakamlar dahilinde Tivibu sisteminde yerli içeriğin yaklaşık yüzde 2’lik
gibi oldukça küçük bir alan kapladığı ortaya çıkmaktadır.

3.2. TURKCELL TV
Son dönemde IPTV alanındaki pazar ve rekabet ortamında Turkcell de Turkcell TV
uygulamasıyla sektörün önde gelen aktörleri arasına girmiştir. Mobil TV uygulamasıyla 100
bin’den fazla aboneye oluşan şirket bu yeni uygulamasıyla daha fazla aboneye ulaşmak
hedefine sahiptir. Türkiye’de son dönemde internet hızının ve kullanımının yanı sıra akıllı
telefonların, tabletlerin artması, IPTV servislerinin de çoğalmasına yol açmıştır. Dizi ve film
izleme alışkanlıkları ve sosyal ağlara olan ilgi de Turkcell TV ve benzeri servisleri talep edilir
hale

getirmektedir.

Servisten

tüm

Turkcell

ve

Turkcell

Superonline

aboneleri

yararlanabilmektedir. Turkcell Superonline aboneleri servisi webden, Turkcell aboneleri ise
webden, cepten ve tabletlerinden kullanabilmektedir. Turkcell TV servisi bir çok telefon ve
tablet cihazı ya da wap browser üzerinden izlenebilmektedir. Aboneler, TV kanallarında yer
alan her canlı programı, yayın devam ederken 3 saati geçmeyecek sekilde programın başına
kadar geri alabilmekte, istedikleri yerleri de durdurabilmekte ve yeniden izleyebilmektedirler
(Turkcell TV Nedir, 2013).
Turkcell TV ile ilgili yerli içerik incelendiğinde diziler ve TV programları kategorilerinde 22
adet başlığa rastlanmaktadır. Bunlardan 13’ü dizi, 9’u ise çeşitli programları içermektedir.
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Genel olarak bakıldığında söz konusu içeriklerin daha çok popüler diziler ve programlardan
oluştuğu eski ve yeni tarihli küçük bir arşiv ön plana çıkmaktadır. Eğlence ağırlıklı dizilerin
ve programlarına yanı sıra dram ve macera türlerine de rastlanmaktadır (Tekrar Seyret, 2013).
Turkcell TV sunduğu paketler bağlamında incelendiğinde üç pakete ulaşılmaktadır: Başlangıç
Paketi (Sabit geniş bant internet bağlantısı ve 51 TV kanalı), Standart Paket (Web-ceptabletten tv kanalları dizileri seyretme ve filmleri kiralama özelliği) ve Sinema Paketi (TV
kanalları-dizileri, paketten seyret ile HD kalitesinde yüzlerce film). Bununla birlikte Kirala
Seyret ile film kiralamak mümkündür. Üç pakette ortak içerik 200’den fazla film ve yaklaşık
54 ulusal kanal olarak tanıtılmaktadır. Yerli içerik bağlamında 79 adet film söz konusudur. 21
adet film, 90’lar ve 2000’lere ait iken, çoğunluk olan 49 film, 1960’lardan 1980’lere kadarki
döneme aittir. Filmlerin çoğunluğunu popüler Yeşilçam filmleri oluştururken, türler
bağlamında dram-macera-melodram-komedi gibi türler öne çıkmaktadır (Turkcell TV
Paketler, 2013).
Bu bağlamda Turkcell TV de yerli yabancı içerik bakımından bir dengeden söz edilebilir.
200’den fazla film ibaresi tam bir sayıyı ifade etmese de 79 adet yerli film toplam içerikte
önemli bir ağırlığa sahiptir. Bununla birlikte Turkcell TV’ye sahip olan grubun film arşivi
nedeniyle Yeşilçam sinemasına ağırlık verdiği dikkat çekmektedir.

3.3. DIGITURK IQ
Digiturk adlı dijital paltformun yan hizmetlerinden biri olan Digiturk IQ, bu hizmeti sağlayan
kutunun

internete

bağlanmasıyla

ulusal

kanallar

ve

Digiturk

kanallarına

erişimi

sağlamaktadır. Bilgisayarda da internete bağlanarak digiturkplay.com.tr adresinden istenilen
hizmet alınabilmektedir (Bahar, 2012:2).
2012 yılında hizmete açılan Digiturk IQ ile ulusal kanallardaki ve Digiturk’teki popüler dizi
ve programların tekrarları 1 hafta boyunca izlenebilmekte, 1000’e yakın film, dizi ve
programların tekrarlarına ulaşılabilmektedir. Seç İzle adlı özellikle, üyelik paketine göre
1000’e yakın film, dizi, belgesel, çocuk, müzik, yaşam ve spor içerikleri arşivde üyeleri
beklemektedir. Arşivde, içinde bulunulan ayın Digiturk kanallarında yayınlanan filmlerden
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seçmeler ve zengin film kütüphanesinin yanı sıra, platformun popüler dizilerinin geçmiş
sezonlarına ait tüm bölümleri, belgesel, çocuk, yaşam, spor ve müzik içerikleri yer almaktadır.
Bunun için internet bağlantılı televizyon, Digiturk üyeliği, Digitürk IQ uydu alıcısı ve limitsiz
internet bağlantısı gerekmektedir (Digiturk IQ, 2012: 16-17).
Digiturk hizmetlerinin ve yayınlarının tanıtıldığı Digiturk adlı dergide Digiturk IQ’ya
değinilirken, “en sevilen yerli ve yabancı dizilerden en popüler Hollywood filmlerine, en özel
belgesellerden, en neşeli animasyonlara geniş yelpaze”den bahsedilmektedir. Ayrıca yayın
saati kavramının olmadığına da vurgu yapılmaktadır. Bununla birlikte tanıtım sayfalarında
daha çok yabancı içeriğe yer verilirken, yerli görseller çok az kullanılmaktadır. Bu bağlamda,
Türkmax ve Lig TV adlı kanallara ve yerli belgesellere vurgu yapılmaktadır (Dilediğin
Zaman, 2013: 80-81).
Tekrar izle seçeneği ile dizi kanallarındaki diziler ücretsiz izlenilmektedir. Kanallar arasında;
Show TV, Star, Atv, Fox, Kanal D, TRT1, Turkmax, İz TV gibi yerli kanalların yanı sıra,
Dizimax Vice, Dizimax Drama, Dizimax Entertainment, Dizimax comedy, Fx ve Fox Life
gibi kanallar yer almaktadır. Seç İzle seçeneği ile Digiturk paketinin kapsadığı 750’den fazla
film, dizi, belgesel, çocuk, müzik, yaşam ve spor programlarına ulaşılabilmektedir. Film
menüsü incelendiğinde ise her ay Digiturk kanallarında yayınlanan filmlerden seçmelere ve
zengin film kütüphanesine ulaşılabilmektedir. Digiturk IQ internet sitesinde çoğunluğu yeni
yapımlardan oluşan yaklaşım 50 Türk filminin listesi yer alırken filmler hakkında herhangi
başka bir bilgi verilmektedir. Başka bir Digiturk hizmeti olan Digiturk Play servisindeki
Kirala İzle özelliği ile yaklaşık 180 yakın yerli film izlenebilmektedir. Bu filmlerin
yaklaşık %95’i 1960-1990 arasındaki Türk filmlerine aittir. Yabancı içeriği paketlerin ve
seçeneklerin çokluğu ve filmlerin farklı kategorilerde yer alması nedeniyle ölçümlemek pek
mümkün görünmemektedir (Digiturk IQ Nedir?, 2013).

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada son dönemde dünyada ve Türkiye’de popüler ve yaygın hale gelmeye başlayan
IPTV olgusu Türkiye bağlamında ele alınmıştır. Çalışmanın sınırlılığı bakımından, güçlü
altyapıları ve abone sayıları ön plana çıkan Tivibu TTNET’in Tivibu hizmeti, Turkcell’in
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Turkcell TV uygulaması ve Digiturk’un Digiturk IQ servisleri ayrıntılı ve karşılaştırmalı
biçimde ele alınmış ve daha çok nicel açıdan irdelenmiştir. Dünyadaki gelişmelere paralel
olarak çeşitli telekomünikasyon şirketleri IPTV hizmetini Türk tüketicilerine sunmaya
başlamıştır. Şu anda Türkiye’de Tivibu, Turkcell TV, Digiturk IQ, D-Smart Blu ve Mubi gibi
gibi servisler bu alanda hizmet vermektedir.
Çalışma kapsamında ele alınan IPTV hizmetlerinin genel özellikleri arasında izleyicilere
sunulan görsel içerik açısında çeşitlilik, zamana ve mekâna bağlı kalınmadan sunulan
interaktif servisler bulunmaktadır. TTNET, Tivibu; Turkcell, Turkcell TV ve Digiturk
Digiturk IQ hizmetlerini sadece kendi üyelerine belirli ücretler ve şartlar kapsamında
vermektedir. Bu bağlamda TTNET’in Tivibu hizmeti çoğunluğu ulusal olmak üzere yaklaşık
130 TV kanalı ile ön plana çıkarken toplam 4000 içerik içinde, yerli içerik anlamında Türk
filmlerine ve dizilerine yer vermektedir. Çoğunluğu 1970’lerin ve 2000’lerin popüler
filmlerine ait yaklaşık 50 filmlik oran toplamda çok küçük bir orana karşılık gelirken yerli ve
yabancı diziler arasında bir denge söz konusudur. Turkcell TV ise çeşitli paket
seçeneklerindeki yaklaşık 50 TV kanalına yer vermektedir. Bununla birlikte kullanıma
sunduğu 200’den fazla film içerisinde yer alan 79 yerli film 1960-1990 arasında üretilmiş
filmlerdir. Yerli dizi ve programlar 22 adet başlık altında toplanmıştır. Bu bağlamda Turkcell
TV’de yerli içerik Tivibu’ya göre daha fazla gözükmektedir. Digiturk IQ’nun sunduğu 1000’e
yakın içerik, yerli içerik bağlamında incelendiğinde ise 50 civarında Türk filmine
rastlanmaktadır. Bu rakam toplam yaklaşık 500 film içerisine %10’luk bir orana denk
gelirken, yerli diziler hakkında bir bilgiye yer verilmemektedir. Bu bağlamda Digiturk IQ
yerli diziler açısından incelendiğinde Türkmax ve platformdaki kanallarda yer alan ve tam
sayısı saptanamayacak bir dizi ağırlığına sahip olduğu ortaya çıkmaktadır.
Sonuç olarak Türkiye sosyo-kültürel ve ekonomik yapısı ile IPTV teknoloji ve hizmetlerinin
yaygınlaşmasına olanak sağlayan bir ülkedir. Serbest piyasa içerisinde özel şirketler ve
girişimciler çağın önemli olgularından dijitalleşme, etkileşim ve kişiselleşme ve sosyal ağların
tüketici üzerindeki gücü ve etkisinden faydalanarak yeni ürün ve hizmetlerle piyasada rekabet
içinde çalışmaktadırlar. Son dönemde nitel ve nicel açıdan yükseliş gösteren yerli diziler ve
yerli filmler de çeşitli oranlarda IPTV alanında yer almaktadır.
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ÖZET
Yeni medya hayatımıza gün geçtikçe daha çok dâhil olmaktadır. İnternet üzerinden bilgi paylaşımının yoğun
yaşanması, sağlık haberlerinin de online olarak akışını beraberinde getirmektedir. Araştırmada internette
yayınlanan sağlık haberciliğinin magazinsel boyutu ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaçla haberler, estetikgüzellikle ilgili, popüler doktorlarla ilgili, tüketimi teşvik edici ve sadece bilgilendirici haberler olmak üzere dört
başlık altında irdelenmiştir. 3 gazetenin 3 aylık arşivinde (Kasım 2012, Aralık 2012 ve Ocak 2013) yer alan 1011
haber incelenmiştir. Haberlerin %9,7’sinin estetik ve güzellikle ilgili olduğu, %7’sinin tüketimi teşvik edici
haberler olduğu, %33’ününse popüler sağlık doktorları veya özel hastanelerdeki doktorların tanıtımını yaptığı
belirlenmiştir. Ayrıca haberlerin %20,5’inde özel sağlık kuruluşlarının reklamının yapıldığı görülmüştür. Bu
bulgular birlikte değerlendirildiğinde sağlık haberciliği konusunda daha çok hassasiyet gösterilmesi gerektiği ve
reklamın cazibesinin önüne geçilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Haberlerde tanıtım unsurlarının çok ön
planda olması ve sadece bilgilendirme işlevi olan, başka işlevi olmayan haberlerin oranının % 52 olması bu
alanda gerekli özenin gösterilmediğini ortaya koymaktadır. Çünkü sağlık haberlerinin ilk amacının bilgilendirme
olması gerekmektedir. Tanıtım ve reklam gibi unsurların bu alana bu kadar dahil olması endişeye neden
olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İnternet, yeni medya, sağlık haberciliği, magazinleşme
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1.

GİRİŞ

Sağlık haberciliği 50 yıl öncesinde geçerli bir alan olarak değerlendirilmezken, günümüzde
bir uzmanlık alanı olarak görülmeye başlamıştır. Ancak bu sürecin yeni olması, bu habercilik
türünün hâlâ ciddiye alınmadığını göstermektedir. Önemli konularda kamuoyunu aydınlatmak
mümkün olabileceği gibi, verilen bilgiler, eksikse ya da yanlış yorumlamaya/ yönlendirmeye
uygunsa tehlikeli hale dönüşebilir (Kumbasar, 2010, s. 21).
Son zamanlarda internetten yayın yapan gazete ve dergilerde daha çok kilo, diyet, güzel
görünüş ile ilgili haberlerin arttığı dikkat çekmektedir. Sağlık haberlerinin magazinleştiği bu
süreçte okuyucuya her an ölebileceği, kilo alıp çirkinleşebileceği, diğer insanların alay konusu
olabileceği veya hemen hastalığından kurtulabileceği yanılsaması sunulmaktadır. Sorun
üretildikten sonra çözüm yolu ortaya çıkarılmakta ve mucize ısırgan otu, nar suyu, x ilacı, y
hapı gibi çözüm yollarıyla insanların tüketim arzuları yönlendirilmektedir. Dolayısıyla sağlık
haberciliğindeki magazinleşme sadece medya organlarının gelirlerini canlı tutmamakta,
ekonomik sistemin esas noktasını oluşturan tüketimin de artırılmasını sağlamaktadır (Gür,
2010, s. 13).
Bu alanda yapılan sağlık haberlerinde “Mucize Tedavi”ler başlıklı araştırmada Türk basınında
yayımlanan sağlık konulu içerikler arasından “mucize” ve “tedavi” sözcüklerine bir arada yer
veren yazılar içerik analizine tabi tutulmuştur. 01 Ocak - 30 Haziran 2010 tarihleri arasında
Türkiye’de yayımlanan gazetelerdeki (yaygın, bölgesel, yerel) sağlık konulu yayınlarda
“mucize” ve “tedavi” sözcüklerini içeren 182 yazı incelenmiştir. Yazıların %68’inin “mucize”
kavramını olumlu kabul eden, doğrulayan, umut vaat eden ve öven, buna karşın dörtte birinin
(%25) ise kavramı reddeden, eleştiren ya da olağanüstü beklentilere girilmemesi gerektiğini
kaydeden nitelikte kullandığı ortaya konmuştur. Araştırmanın verileri basın ahlak ilkelerinin
sağlık haberlerinde işlenen “umut verme, özellikle mucize tedaviden bahsetme” ifadesi ile
çelişir nitelikte olduğu sonucu ortaya çıkmıştır (Yüksel, Kaya ve Öğüt, 2011, s. 14-15).
Sağlık haberleri kamuoyuna iletilirken, ünlü isimlerden de faydalanılmaktadır. Ünlü isimlerin
başından geçen sağlık sorunları anlatılmakta, ölen ya da yaralanan popüler bir kişinin hayatı
üzerinden haberler sunulmaktadır. Bu bir pazarlama tekniğidir, satışın gerçekleşmesi için
ünlülerin kullanılması satış stratejilerinden biridir (Şimşek ve Uğur, 2003, s.1). Bu durum,
haberlerin dikkat çekiciliğini arttırmakta, okunurluğunu sağlamaktadır. Ama aynı zamanda
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haberlerde abartılara da yer verilmekte, bilimsel bilgilerin ötesine geçilmektedir. Örneğin
‘Başbakan altın çileği tercih ediyor’ başlığı ile yayınlanan bir haber daha çok ilgi çekmekte,
belki de zararlı olabilecek bir bitkinin satışı teşvik edilmektedir (Milliyet, 2010).
İnternet sağlık haberciliği alanında fazla sayıda kaynak sunmaktadır. Dünyada internetten
yapılan araştırmaların % 4,5’i sağlıkla ilgilidir (Briggs, 2008, s. 1). Erkan Yüksel, Türkiye’de
sağlık haberciliği alanında bu güne kadar yapılan en geniş kapsamlı araştırma projesi olan
Türkiye’de Sağlık Konulu Yayıncılık İlkelerinin Belirlenmesi: Kaynak, İleti ve Hedef Kitle
Bağlamında Sağlık Konulu Yayınların Analizi başlıklı çalışmanın ikinci çalıştayında
internetteki sağlık haberlerine ilişkin veriler sunmuştur. Bu çalıştayda sunulan anket verilerine
göre “Ciddi veya önemli bir rahatsızlık yaşandığında bu hastalıkla ilgili kimlerden bilgi
alırsınız?” sorusuna katılımcıların %12,7’si “İnternetten bilgi alırım” şeklinde cevap
vermiştir. %94,1 oranında doktorlardan bilgi alınırken, TV’den bilgi alma oranının internetten
geride kaldığı %5,2 oranında olduğu ortaya çıkmıştır (Dördüncü Kuvvet Medya, 2 Kasım
2012).
Kullanıcılarına sınırsız bir bilgi kaynağı olarak hizmet veren internette sunulan bilgilerin
doğru olup olmadığı kesin olarak bilinememektedir. Bu sorun sağlık siteleri için de geçerlidir
(Yeğenoğlu ve Sözen, 2007, s. 47). Aynı zamanda bilgilerin anlaşılırlığı konusunda da
sorunlar vardır. Türk sağlık sitelerinde sunulan bilgilerin anlaşılırlığı üzerine yapılan bir
çalışmada, sağlık web sitelerindeki bilgilerin anlaşılırlığının düşük olduğu tespit edilmiştir
(İşleyen, Gülkesen ve Zayim, 2005, s. 140).
Magazinselleşme diğer adıyla “tabloidleşme” kavramı, geniş izleyici kitlelerine ulaşmak
isteyen reklâm verenlerin baskısıyla, ticarileşen medyanın doğrudan sonucudur. Bu kavram,
yaklaşık yüz yıl kadar önce gazeteler, daha geniş okuyucu kitlelerine hitap eden spor ve
eğlenceyi, çizimleri ve olağanüstülükleri öne çıkaran bölümler eklemeye başladıklarında
ortaya çıkmıştır. Bu süreç hemen tüm haber ve bilgiyi, onların “satılabilirliklerini” göz
önünde tutarak üreten tabloid gazetelerin kurulmasına yol açmıştır (Bal, 2007, s. 29).
Haberin magazinselleşmesi, medya organlarının tecimsel bir araç olarak görülmesiyle
başlamıştır. Çok büyük fotoğrafların altına koca koca fotoğraflar koymak, bilgiyi az vermek
magazinselleşmenin unsurlarındandır. Yüksek tiraj ve izleyici/okuyucu sayısının fazlalığı
amaçlanmaktadır (Kaliyeva, 2006, s. 45).
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Dolayısıyla tüketimi teşvik eden, estetik, güzellik, diyet haberleri ve popüler doktorların
tanıtımının yapıldığı haberler magazinselleşmenin unsurlarını taşımaktadır. “Popüler doktor”
kavramı son zamanlarda halk arasında ve akademisyenler arasında sık kullanılan bir
kavramdır. Genellikle büyük gazetelerin köşe ayırdıkları, yer verdikleri doktorlar popüler
doktorlardır. Bu çalışmada Hürriyet gazetesinde Osman Müftüoğlu, Milliyet gazetesinde
Murat Tuzcu, Sabah gazetesinde Erkan Topuz, dünyaca ünlü Mehmet Öz gibi doktorlar
“popüler doktor” olarak değerlendirdiği gibi özel sağlık kuruluşlarının sürekli ön plana
çıkardıkları doktorlar da bu kavramın içinde değerlendirilmiştir.
Çalışmada herkesin rahatlıkla ulaşabildiği, aynı zamanda geçmişe dönük arama da yapabildiği
internette sağlık haberlerinin magazinsel boyutu irdelenmiştir. Şu alt sorulara yanıt aranmıştır:
1. Diyet, kilo, obezite, güzellik, estetik gibi magazinsel öğeleri ön plana çıkaran haberler
ne oranda yer almaktadır?
2. Popüler doktorların yer aldığı haberler ne oranda yer almaktadır?
3. Tüketimi teşvik eden haberler ne oranda yer almaktadır?
4. Amacı tanıtım olmayan sadece bilgilendirme amacı taşıyan haberler ne oranda yer
almaktadır?

2.

YÖNTEM

İnternetteki sağlık haberlerinin magazinsel boyutunu ortaya koyma amacı taşıyan bu
çalışmada, internet üzerinden yayın yapan tıklanma oranı en yüksek 3 ulusal gazetenin 3 aylık
arşivindeki (2012 Kasım ve Aralık ayı ile 2013 Ocak ayı) haberler içerik analizi yöntemiyle
incelenmiştir. Türkiye’de günlük olarak yayın yapan 41 ulusal gazete bulunmaktadır.
23 Şubat 2013 tıklanma verileri dikkate alındığında en çok tıklanan ilk 4 gazete sitesi
Hürriyet, Milliyet, Habertürk ve Sabah’tır. Bu sitelerden Habertürk dışında diğer 3 gazetenin
arşivlerine ulaşılabilmiştir. Bu gazetelerin 3 aylık arşivleri (Kasım ve Aralık 2012 ile Ocak
2013) incelenmiştir.
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Haber siteleri Dünyadaki tıklanma sırası Türkiye’deki tıklanma sırası
milliyet.com.tr 375 7
hurriyet.com.tr 355 9
haberturk.com 754 14
sabah.com.tr 1.328 22
Tablo 1. İncelenen haber sitelerinin 23 Şubat 2013 itibariyle dünyada ve Türkiye’de tıklanma sıraları
(www.alexa.com.tr, 2013)

Toplam 1011 haber, geliştirilen kodlama kılavuzu ile incelenmiştir. Bu kodlamalar yapılırken
haberler 4 ayrı başlık altında kodlanmıştır. Bu başlıklar, estetik ve güzelliğe ilişkin haberler,
popüler doktorların tanıtımını yapan haberler, tüketimi teşvik edici haberler ve bilgilendirici
haberlerdir.

3.

BULGULAR

Aşağıdaki tabloda incelenen 3 ulusal gazetede aylara ait kaç haberin tarandığı bilgisine yer
verilmektedir.

KASIM-2012

ARALIK-2012

OCAK-2013

TOPLAM

MİLLİYET

71

64

75

210

HÜRRİYET

170

152

161

483

SABAH

48

45

225

318

289

261

461

1011

GENEL
TOPLAM

Tablo 2. Gazeteler ve aylara göre var olan ve incelenen sağlık haberi sayısı

Milliyet gazetesinin internet sitesinde sağlık haberleri “Sağlık” başlığı ile yayınlanmaktadır.
Sağlık haberleri 16 alt başlıkta verilmektedir. Bu başlıklar genel sağlık, sağlıklı yaşam, ağız
ve diş sağlığı, kadın sağlığı, bebek ve çocuk sağlığı, erkek sağlığı, cinsel sağlık, ruhsal sağlık,
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beslenme ve diyet, estetik ve güzellik, ofis sağlığı, diyabet, tıptaki gelişmeler, alternatif tıp,
kanser, testler ifadeleri ile yer almaktadır. Sağlık ana sayfasında 22-30 haber bulunmaktadır.
Ayrıca köşe yazarları ve sağlık blogları da vardır. Milliyet gazetesinin internet arşivinde
kasım ayına ait 71, aralık ayına ait 64, ocak ayına ait 75 haber bulunmaktadır.
Hürriyet’in sitesinde sağlık haberleri sağlık-yaşam başlığı ile yayınlanmaktadır. Sayfada 35
haber bulunmaktadır. Haberlerin çevresinde çeşitli reklamlar yerleştirilmiştir. Bu haberler 10
gün öncesinden o güne kadar olan haberlerden yapılan seçmelerdir. Gazetenin internet
arşivinde kasım ayına ait 170, aralık ayına ait 152 ve ocak ayına ait 161 sağlık haberi
bulunmaktadır.
Sabah gazetesinin sağlık haberleri “sağlık” alt başlığı altında bulunmaktadır. İlgili linke
tıklandığında Sabah Günaydın’ın sayfası açılmaktadır. Sağlık haberleri Sabah’ın Günaydın
ekinde verilmektedir. İnternet arşivinde kasım ayında 48, aralıkta 45, ocakta ise 225 haber yer
almıştır. Kasım haberlerinin 16’sı doktor tanıtımıdır. Belirli doktorlar kendilerine ayrılan
köşede sağlıkla ilgili bilgiler vermektedir.

3.1. ESTETİK VE GÜZELLİĞE İLİŞKİN BULGULAR
Milliyet gazetesinin 3 aylık haberleri incelendiğinde kasımda yapılan 71 haberin 15’inin,
aralıkta yapılan 64 haberin 23’ü ve ocakta yapılan 75 haberin 27’si yani toplam 210 haberin
65 tanesi estetik ve güzellikle ilgilidir.
Hürriyet gazetesinin 3 aylık haberleri incelendiğinde kasım ayında yapılan 170 haberden 3’ü,
aralık ayında yapılan 152 haberden 3’ü, ocak ayına ait 161 sağlık haberinden 3 tanesi yani
483 haberden 9’u estetik ve güzellikle ilgilidir.
Sabah Günaydın’ın 3 aylık haberleri incelendiğinde kasımda yapılan 48 haberden 10’u, aralık
ayına ait 45 haberden 7’si, ocak ayına ait 225 sağlık haberinden 8’i yani 318 haberden 25’i
estetik ve güzellikle ilgilidir.
Toplam dağılıma bakıldığında 1011 haberden 99 tanesi estetik ve güzellik haberidir.
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3.2. POPÜLER DOKTORLARA İLİŞKİN BULGULAR
Milliyet gazetesinde kasımda yapılan 71 haberin 37 tanesi, aralıkta yapılan 64 haberin 38
tanesi ve ocakta yapılan 75 haberin 44’ü yani 210 haberin 119’ü popüler doktorlarla ilgilidir.
Hürriyet gazetesinde kasımda yapılan 170 haberden 18’i, aralık ayına ait 152 haberden 34’ü,
ocak ayına ait 161 sağlık haberinden 26’sı yani 483 haberden 78’i popüler doktorlarla
ilgilidir.
Sabah Günaydın’da kasım ayında yapılan 48 haberden 38’i, aralık ayına ait 45 haberden 31’i,
ocak ayına ait 225 sağlık haberinden 68’i yani 318 haberden 137’si popüler doktorlarla
ilgilidir.
Toplam dağılıma bakıldığında 1011 haberden 334’ü popüler doktorlarla ilgilidir ya da belli
özel sağlık kuruluşlarının doktorlarını tanıtmaktadır.

3.3. TÜKETİMİ TEŞVİK EDEN HABERLERE İLİŞKİN BULGULAR
Milliyet gazetesinde kasımda yapılan 71 haberin 5’i, aralıkta yapılan 64 haberin 8’i ve ocakta
yapılan 75 haberin 13’ü yani 210 haberin 26’sı tüketimi teşvik etmektedir.
Hürriyet gazetesinde kasımda yapılan 170 haberden 2’si, aralık ayına ait 152 haberden 2’si,
ocak ayına ait 161 sağlık haberinden 5’i yani 483 haberden 9’u tüketimi teşvik edicidir.
Sabah Günaydın’da kasımda yapılan 48 haberden 9’u, aralık ayına ait 45 haberden 9’u, ocak
ayına ait 225 sağlık haberinden 19’u yani 318 haberden 37’si tüketimi teşvik edicidir.
Toplam dağılıma bakıldığında 1011 haberden 72’si tüketimi teşvik etmektedir.
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3.4. BİLGİLENDİRİCİ HABERLERE İLİŞKİN BULGULAR
Milliyet gazetesinde 3 ayda toplam 210 haber yayınlanmıştır. Kasım ayında 15, aralık ayında
10, ocak ayında ise 12 haber, toplam 37 haber, sadece bilgilendirme amacıyla yayınlanmıştır.
Hürriyet gazetesinde 3 ayda toplam 483 haber yayınlanmıştır. Kasım ayında 111, aralık
ayında 91, ocak ayında ise 97 haber, toplam 299 haber, sadece bilgilendirme amacıyla
yayınlanmıştır.
Sabah gazetesinde 3 ayda toplam 318 haber yayınlanmıştır. Kasım ayında 6, aralık ayında 7,
ocak ayında ise 142 haber, toplam 155 haber, sadece bilgilendirme amacıyla yayınlanmıştır.
Toplam dağılıma bakıldığında 1011 haberden 491’i bilgilendiricidir.
Tüm gazeteler değerlendirildiğinde incelenen 1011 sağlık haberinden 99’u estetik ve
güzellikle ilişkilidir. 334’ü popüler doktorlarla ilgilidir ya da belli özel sağlık kuruluşlarının
doktorlarını tanıtmaktadır. Bu haberler arasında 208 tanesi aynı zamanda özel sağlık kuruluşu
tanıtımı da yapmaktadır. 72’si ise tüketimi teşvik etmektedir. 491 haber ise sadece
bilgilendirici nitelik taşımaktadır.
Haberler 4 unsur temel alınarak incelenmiştir. Estetikle ilgili haberler aynı zamanda tüketimi
de teşvik edici olabilmektedir. Ayrıca tavsiye verici, kişisel öykü anlatan, skandal olaylarla
ilgili haberler hiçbir kategorinin içinde değerlendirilmemiştir.

4.

SONUÇ

İnternetteki sağlık konulu yayınların magazinsel boyutunun belirlenmeye çalışıldığı bu
çalışmada üç gazetenin üç aylık internet arşivlerindeki haberler incelenmiştir. Çalışmada 4
unsur incelenmiştir. Estetik ve güzellik, popüler doktorlar, tüketimi teşvik edici ve
bilgilendirici unsurlar değerlendirilmiştir. Estetik ve güzellik unsurlarına yer veren haberlerin
oranı yaklaşık %9,7, popüler doktorlarla ya da özel bir sağlık kuruluşunun popüler
doktorlarıyla ilgili haberlerin oranı %33, tüketimi doğrudan teşvik eden haberlerin oranı %7,
sadece bilgilendirici amacı olan herhangi bir tanıtım unsuruna her vermeyen haberlerin oranı
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%48,5’tir. Haberlerin genel işlevinin toplumu bilgilendirmek olduğu ve bunun sağlık
haberlerinde etkilerinden dolayı daha da önem kazandığı göz önüne alındığında incelenen
haberlerde öne çıkan “magazinleşme” olgusunun hiç de azımsanamayacak oranlarda olduğu
görülmektedir.
Popüler doktorları tanıtan haberler arasında bulunan 208 haber aynı zamanda özel sağlık
kuruluşlarını da tanıtmaktadır. Bu sayı haberlerin %20,5’ine tekabül etmektedir. Bu durum da
sağlık haberlerinin önceliğinin ticari olduğuna işaret etmektedir. Bu bulgular birlikte
değerlendirildiğinde sağlık haberciliği konusunda daha çok hassasiyet gösterilmesi gerektiği
ve reklamın cazibesinin önüne geçilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
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ÖZET
Bu bildiri, yeni-medya organizasyonu olan WikiLeaks’in gizli belgeleri sızdırarak küresel
aktörlerin sorumluluklarını yerine getirmesi hususunda sorgulamasını ve genel olarak dijital
aktivizmin sınırlarını zorlamasını incelemektedir.
WikiLeaks’in çalışma anlayışı ve misyonu, siyasetçiler, akademisyenler ve halk arasında
hararetli bir tartışmaya yol açmıştır. Özellikle ABD Büyükelçiliğine ait belgelerin
sızdırılmasından sonra, siyasi sonuçlar, yalnızca belgelerde adı geçen özel içerikler için değil,
diplomasinin geleceği için de çokça tartışılmıştır. Bu tartışmalarda, organizasyonu ve
önderini, Julian Assange, ifade özgürlüğü mücadelesi verdikleri için desteklemekten onları
terörist ilan etmeye kadar çeşitli tepkiler ortaya konmuştur.
Bu bağlamda, WikiLeaks’in önemi, yeni medyanın demokratikleşme ve insan hakları
üzerindeki etkisini anlamada kullanılan klasik kavramsal araçları sorgulamasında yatmaktadır.
Şimdiye kadar aktivizm üzerine yapılmış olan çalışmalar, genellikle Batı’nın liberal siyasi
geleneği dışında kalan otoriter rejimlere (Çin ve İran gibi) yada küresel hareketlerin (çevreci
yada

küreselleşme

karşıtı

hareketler)

aktivizmine
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organizasyonu olarak WikiLeaks; (1) kendine has organizasyonel ve üyelik yapısı, (2) dünya
çapında bilgi edinme hakkını genişletme arayışı ve (3) iktidardaki devlet, özel sektör, kâr
amacı gütmeyen organizasyonlar ve bireysel aktörlerin siyasetini hedef alması ve böylece çok
katmanlı bir analiz alanı oluşturmasından dolayı kavramsal sınırları genişletmemizi teşvik
etmektedir.
Şimdiye kadar Wikileaks’i dijital medya ekolojisi ve aktivizm açısından inceleyen çalışmalar
olsa da (Hujiser & Little, 2011; Sreedhan, Thorsen, Allan, 2012, vd.) Türkiye üzerine
sistematik ampirik veri bulunmamaktadır.
Bu bildiride öncelikle, medya aktivizmi ve demokratikleşme çalışmalarındaki mevcut
paradigmalar ana hatlarıyla anlatılacak, ardından sızdırılan belgeler etrafında dönen
tartışmalar incelenecektir. Bu çalışma çerçevesinde, Türkiye’de başlıca haber kaynaklarında
çıkan makalelerde yer alan, ve WikiLeaks’i destekleyen ve eleştiren görüşler, bilgi edinme
hakkı, demokrasi, ifade özgürlüğü ve küresel diplomasinin geleceğiyle ilgili pozisyonları ne
şekilde ilettikleri açısından incelenecektir.

YÖNTEM
Türkiye’deki tartışmaları ayrıntılı bir şekilde mercek altına alabilmek için bu araştırma gazete
haberlerine odaklanmıştır. Kuşkusuz televizyon, dergi ve dijital haber kaynaklarının tümünü
incelemek tartışmayı tüm boyutları ile taramak adına çok daha kapsamlı olacaktır. Ancak, tüm
kaynakların taranıp, metin analizine tabi tutulması bir araştırmanın sınırları içinde
tamamlanması mümkün olmayacak miktarda materyal çıkaracaktır. Ayrıca, gazete
haberlerinin gündemi şekillendirme yönünde etkisi , diğer haber kaynaklarına göre daha güçlü
olduğu için, bu metinler, Türkiye’de kamu alanındaki tartışmaların niteliğini tespit etmek
açısından yeterli olacaktır.
Gazete haberlerini incelemenin diğer önemli boyutu da, Türkiye’de haberciliğin siyaseti
izleme ve sorgulama görevini ne derece yerine getirdiğini anlamaktır. Habercilik, eleştirel
haber çalışmalarında, siyasal sistemlerin işleyişine ilişkileri açısından epeyce sorgulanmıştır.
‘Objektif’ habercilik kavramının tarihi ve sosyolojik arka planını inceleyen araştırmacılar, bu
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değerin pratikte erişilmesi mümkün olmayan bir ideal olduğunu yazmıştır. Dolayısı ile,
haberlerin yüzde yüz objektif olması beklenmeyeceği gibi, bazı siyasal-sosyal tercihlerin
filtresinden geçtikleri aşikardır. Ancak, bu filtreler bir tarafa, bir toplumun siyasal sistemini
hesap verebilir kılan ve toplumdaki farklı duyarlılıklara ifade alanı açan mecra yine
haberciliktir. Özetle, toplumdaki siyasi tercihleri yansıtması, onların ifade bulması için mekan
sağlaması ve aynı zamanda siyasi sisteme ve siyasetçilere sorumluluklarını hatırlatması ve
sorgulaması adına medyanın ve özellikle de haberciliğin önemi büyüktür. Uluslararası
literatürde ‘watchdog’ (gözlemcilik) görevi olarak anılan süreç, işte siyasetin bu hesap vermeşeffaf olma sorumluluğunun takip edilmesini kapsamaktadır.
WikiLeaks’in sızdırdığı belgeler ile ‘watchdog’ görevi yapıp yapmadığı çokça tartışmaya
sebep olmuştur. Bu bildiride bahsedilen tartışmalar özetlenecektir. 2010’daki ABD diplomasi
belgelerinin sızdırılmasında ilginç olan konu ise, belgelerin basın aracılığı ile kamu oyuna
sunulmuş olmasıdır. Yani, dijital ‘watchdog’ süreci, geleneksel gazetecilik ile birleşmiştir.
Gazetelerin, belgelerin asıllarını yayınlamalarının yanı sıra, bu süreç üzerine yaptıkları
haberler ve tartışmaları çerçevelemeleri, geleneksel haberciliğin filtrelerini ve hassasiyetlerini
gözlemlemek adına olağanüstü ilginç bir süreç sunmaktadır. Türkiye için daha da önemli olan
konu ise, belgelerin İngilizce ve bunları yayınlayan basın araçlarının (New York Times,
Guardian, Le Monde, El Pais, der Spiegel) İngilizce ve diğer dillerde olması sebebi ile, halkın
büyük çoğunluğunun süreci Türkçe basından takip etmesidir. Bu bağlamda, Türkiye’deki
gazetelerin hem belgeleri hem de genel süreci ve tartışmaları aktarışı halkın algısını
şekillendirmek adına büyük önem kazanmıştır.
2010’da sızmış olan bu belgeler Amerikan diplomasisine içerden bakış açısı sağlamış olmanın
yanı sıra, Türkiye’nin, ya da daha spesifik olarak, Ankara’nın çıkan mesajların miktarı
açısından ilk sıralarda gelmesi, Amerikan diplomatlarının Türk siyaseti üzerine gözlemlerini
yansıtmaları açısından da önemlidir. Özetle, araştırmamız, Türkiye’de gazetelerin siyasal
boyutları açısından bu denli kritik bir süreci nasıl haberleştirdiklerine bakacaktır.
Araştırma kapsamında, WikiLeaks belgelerinin yayınlanmaya başladığı Kasım ayının son
günleri ile Aralık ayının ilk haftasında, Türkiye’de en çok satan gazeteler (Zaman, Hürriyet,
Milliyet vb.) ile beraber siyasal spektrumdaki konumları açısından önemli gazetelerin
(Cumhuriyet, Taraf, Yeni Şafak, Radikal vb.) internet baskıları incelenmiştir. Bu gazeteler,
WikiLeaks anahtar kelimesi ile taranmış ve çıkan sonuçlardaki tüm haber ve köşe yazıları
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incelenmiştir. Belgelerin sızması ve hemen ardından, WikiLeaks organizasyonun sözcüsü
konumunda olan Julian Assange için hukuki sorunların başlaması, çıkan haberlerin önemli bir
kısmının Assange’a odaklanmasına sebep olmuştur. Araştırmada, listelenen haberler ve köşe
yazıları, öncelikle ana temaları üzerinden gruplandırılmış, ikinci aşamada ise Türkiye
siyasetini ilgilendiren açıklama ve tartışmalara odaklanılmıştır. Haber ve köşe yazılarında,
WikiLeaks belgeleriyle alakalı hangi temaların gündeme getirildiği, haberlerin ve tepkilerin
ne şekilde çerçevelendiği ve genel olarak araştırmacı gazeteciliğin evrensel kriterlerinin
(orijinal belgeler üzerine ayrıntılı arka plan bilgisi vermek, çeşitli ve farklı kaynakları
kullanmak, belgelerde değinilen olay, kişi ve kurumları araştırıp ek bilgi vermek, vb.) ne
derece uygulandığını araştırılmıştır.
Çalışmamızın ön sonuçlarına göre, WikiLeaks’ in belge sızdırması farklı gazeteler taraffından
çeşitli şekillerde algılanmıştır. Bazı gazeteler ve köşe yazarları, bu süreci ifade özgürlüğünün
bir zaferi ve bir gazetecilik başarısı olarak görürken, bazıları ise bu durumu bir diplomatik
kriz olarak değerlendirmekte ve konuya şüphe ve endişeyle yaklaşmaktadır. İncelenen
gazetelerde, siyasetçilerin iş dünyası ile bağlantıları ve mal varlıkları üzerine yorumlar içeren
belgeler haberleştirilmiş olsa da, bu tartışmalar gündemde uzun süre kalmamıştır. WikiLeaks
belgelerine dayandırılarak ortaya atılan iddialar üzerinden siyasetçilerin birbirleriyle
atışmaları ise sık sık gündeme gelmiştir. Burada altı çizilmesi gereken önemli nokta,
WikiLeaks belgeleriyle alakalı haberlerin temaların ve haberlerde kullanılan çerçevelerin,
gazetelerin siyasal paralellik boyutundaki konumuna göre (diğer bir deyişle, siyasi, ekonomik
ve diğer güç odakları ile olan ilişkilerinin yakınlığına göre) farklılık göstermesidir.
Ayrıca, WikiLeaks sızıntılarını müteakip, diğer ülkelerdeki durum ve buna dair siyasi
liderlerin açıklamalarına odaklanmış birçok haber ve yorum da mevcuttur. Bununla beraber,
Assange’ın statüsü, WikiLeaks organizasyonun yapısı ve sızıntı süreci de gazetelerde önemli
bir yer tutmaktadır. Bu haberlerin bir kısmında farklı gazetelerin haberlerinin başlıkları bile
aynı olup, benzer metinler kullanılmıştır. Haberlerin birçoğunun Anadolu Ajansı tarafından
servis edilmiş olması yada dış basında çıkan haberlerin doğrudan çevrilmesi, gazetecilerin
çoğunlukla WikiLeaks belgelerini bizzat incelemediğini ve AA’ya yada dış haber servislerine
bağımlı olduklarını göstermektedir.
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Bildiride, ayrıntılı metin analizinde, gazetelerin özellikle Türk siyaseti ve siyasetçilerin
açıklamaları üzerine yaptığı haberler incelenecek ve ortaya çıkan farklı çerçeveler
karşılaştırılacaktır.
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ÖZET
Girdiğimiz son yüzyıl itibariyle kitle iletişim araçları teknolojik olarak büyük gelişim göstermiştir. İnternetin
gelişimi ve internetin bir uzantısı olan sosyal medya aracı günümüzde bireyler için vazgeçilmez konumdadır.
Web 2.0 teknolojinin hayatımıza girmesi, mobil araçlarımızın aynı zamanda geleneksel kitle iletişim araçlarına
ulaşmamızı sağlayan bir araç haline dönüşmesi, hayatımızda bir takım değişikliklere neden olmuş ve medyanın
etkileri yeniden tartışılmaya başlanmıştır. Son zamanlarda sosyal medyanın geleneksel kitle iletişim araçları için
bir haber kaynağı niteliği göstermesi, henüz medyaya düşmeyen haberlerin sosyal medya üzerinden yayılması ve
tartışılması çalışmamızın temel dayanağını oluşturmaktadır. Bu çalışmamızla geleneksel kitle iletişim araçlarının
etki boyutları gündem belirleme kuramı üzerinden tartışılmış, sosyal medyanın gündem belirleme gücü ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında iki yöntem kullanılmıştır. 13 Şubat 2013-19 Şubat 2013 tarihleri
arasında, saat 20:00 ile 23:00 zaman diliminde Twitter üzerinden sosyal medyanın gündem belirlemesi üzerine
içerik analizi yapılmış, 20 Şubat 2013 ve 21 Şubat 2013 tarihlerinde ise Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi
öğrencileri ile Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri üzerine bir alan araştırması uygulanmış ve
öğrencilerin gündemleri ile sosyal medya gündemleri karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Gündem Belirleme, Web 2.0, Sosyal Katılım.
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GİRİŞ
Geleneksel kitle iletişim araçlarının bireylerin hayatına girmesi ile beraber değişen toplumsal
süreç beraberinde toplumlaştırma yapısını ortaya çıkarmıştır. Teknolojinin hızla değişimi,
2000’li yıllar ile hayatımızı hızla şekillendiren internet teknolojisi, tüm teknolojik aygıtları
elimizde tek bir alet ile bulundurmamızı sağlayan akıllı telefonlar ile bireylerin ilgi, istek,
düşünceleri değişmiştir. Etki araştırmalarında önemli bir yer tutan ve günümüzde hala iletişim
araştırmalarında etkisini koruyan gündem belirle modeli, sosyal medya kavramının ortaya
çıkmasıyla yeniden tartışmaya açılmıştır. Sosyal medyanın hızla değişen yapısı, bireylerin
içerik paylaşımı ve kaynak konumuna geçmesi çalışmamız için temel dayanak oluşturmuştur.
Twiiter üzerinden her gün paylaşılan gündemlerin bireylerin gerçek gündeminin olup
olmadığı noktasında ve bu gündemlerin alıcının kaynak olmasından mı yoksa diğer araçlardan
gelen kaynağın kullanılmasından mı oluşturulduğu açıklanmaya çalışılacaktır.

ÇALIŞMANIN ÖNEMİ
Çalışma, yapılan iki yönlü araştırma ile öğrencilerin gündemleri ile Twitter gündeminin
karşılaştırılacak ve değerlendirilecek olmasından dolayı, sosyal medyanın gündem
belirlemedeki etkisinin olup olmadığını ölçmek noktasında önem taşımaktadır.

LİTERATÜR TARAMASI
GÜNDEM KURMA TEORİSİ
Gündem Kurma Teorisi, “kitle iletişim araçlarının ülke ve dünya sorunları hakkında
kamuoyuna bilgi sunmasının, bu konuların da kamuoyunda da bir önceliğe sahip olması
sonucunu doğurduğu” düşüncesinden hareket ederek 1972 yılında Mc Combs ve Shaw
tarafından ortaya atılmıştır (Işık, 2012: 82). Bu teze göre kitle iletişim araçları dünyayı bizim
için inşa edebilme kabiliyetine sahiptir ve bu yönde çalışırlar (Erdoğan ve Alemdar, 2010:
161). Yani bu araçlar kamuoyu için gündem hazırlar ve sunarlar. Bu kurama göre; İnsanlar
kitle iletişim araçlarının ilgilendiği şeyleri bilmek ve değişik konulara verilen öncelik sırasını
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kabul etmek eğilimini gösterirler (McQuail ve Windahl, 2010:133). İnsanlar, medyanın
kurmuş olduğu gündem sayesinde bilgilenmekte ve olayların hangi önemde olduklarını
öğrenmektedirler. Bireyler kitle iletişim araçları sayesinde sadece kendilerini ve toplumu
ilgilendiren konuların neler olduklarını öğrenmezler, aynı zamanda kitle iletişim araçlarının
bu olaya verdikleri önem sayesinde bir soruna veya konuya ne kadar önem vereceklerini de
öğrenirler (Yaylagül, 2010: 77). Daha açık bir ifade ile medyanın konulara verdiği öncelikler
izleyiciler tarafından öğrenilir. Gündem belirleme zaman içerisinde uzanan bir öğrenme süreci
(Erdoğan ve Alemdar, 2010: 163) ve önceliklerin hiyerarşisidir (Maigret, 2011: 254). Kitle
iletişim araçlarının haberleri sunuş yoluyla, bireylerin düşündüğü ve konuştuğu konuları,
bunlara verdiği önemi belirlediği görüşe dayanmaktadır (Tekinalp ve Uzun, 2009: 125).
Gündem oluşturma, kitle iletişim araçlarının haberleri sunumu ile bireyleri etkileyerek
yönlendirme yöntemlerinden biridir (Mora, 2011: 67).

SOSYAL MEDYA VE TWİTTER KAVRAMLARI
Sosyal medya zaman ve mekan sınırlaması olmadan (mobil tabanlı), paylaşımın, tartışmanın,
yorum yapabilmenin temel alındığı bir iletişim şeklidir (Vural ve Bat, 2010: 3351). Sosyal
medya ortamları, bloglar, online sohbet, RSS, sosyal ağ siteleri, sosyal imleme, forum,
podcast, online sohbet ortamları, e-posta zincirleri, sanal dünyalar, wikiler gibi interaktif,
kullanımı kolay, katılıma açık olan internet üzerindeki iletişim ortamlarıdır (Pelenk, 2011:
12).
Kristina Lerman’a göre (aktaran Bostancı, 2010: 53) sosyal medya sitelerinin dört ortak
özelliği vardır.


Kullanıcılar çeşitli medya türlerinde içerik oluşturabilir veya içeriklere katkıda
bulunabilirler.



Kullanıcılar içerikleri etiketleyebilirler.



Kullanıcılar içeriği ya aktif oylama ya da pasif kullanımla değerlendirebilirler.



Kullanıcılar diğer kullanıcılar ile kişi ve arkadaşlar gibi ortak ilgi alanları
tanımlayarak sosyal medya ağları oluşturabilirler.
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Sosyal paylaşım ağları içinde 2007 yılının en ilgi çekici sohbet sitesi yazılı mesaj tabanlı
olarak çalışan Twitter’dır. Cep telefonları veya web üzerinden mesajların paylaşılmasından
ortaya çıkan site, yüz binleri bir araya toplayarak, anlık, kısa sohbet yapma olanağı tanıyan
Twitter, anlık mesajlaşma, sosyal ağ ve kablosuz iletişimin bir arada kullanıldığı ve 140
karakterden oluşan bir mesajla bireyin o anda ne yaptığını bilgisayar ve cep telefonları
aracılığıyla tüm dünyayla paylaştığı ücretsiz bir servistir (Sayımer, 2008: 128).

YÖNTEM
ARAŞTIRMANIN MODELİ, UYGULANMASI, ÖRNEKLEM VE VERİ TOPLAMA
ARAÇLARI
1.

İÇERİK ANALİZİ

Araştırmanın ilk aşamasında içerik analizi modeli kullanılmıştır. 13 Şubat 2013-19 Şubat
2013 tarihleri arasında, 20:00-23:00 saat aralığında Twitter’da Trend Topic listesinde bulunan
gündem maddeleri üzerinde içerik analizi uygulanmıştır. İçerik analizi için bir kodlama
cetveli hazırlanmış ve bu cetvelde; gündem tarihi, gündem saat aralığı, gündem ismi,
gündemin içeriği ve gündemin mesaj türü şeklinde sorular yer almıştır. Gündem içerikleri
ekonomi, siyaset, terör, spor, magazin, eğitim, birey, kanaat önderi, pazarlama, televizyon ile
ilişkili ve diğer maddelerinden oluşurken, gündem mesaj türü ise pozitif ve negatif olmak
üzere ikiye ayrılmıştır. İçerik analizi uygulaması doğrultusunda toplam 102 tane gündem
maddesi incelenmiştir.

2.

ALAN ARAŞTIRMASI

İçerik analizi uygulamasının ardından 20 Şubat 2013 ve 21 Şubat 2013 tarihleri arasında
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ile Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi
öğrencileri üzerinde anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Örneklem seçiminde amaçlı
örneklem esas alınmıştır. Öğrencilere anket yapılmadan önce Twitter kullanıp kullanmadıkları
sorulmuş, alınan cevap evet ise anket uygulanmasına devam edilmiştir. Araştırma
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katılımcılara yüz yüze uygulanmış ve toplamda 200 anket kağıdı değerlendirmeye alınmıştır.
Anket uygulamasında öğrencilere 40 adet soru sorulmuştur. Anket formunun içeriği ise; kitle
iletişim araçları kullanım alışkanlıkları, Twitter kullanım alışkanlıkları, gündemi takip
ederken dikkat ettikleri unsurlar ve demografik özelliklere ait sorulardan oluşmaktadır.
Sorular kapalı uçlu, likert tipi ve açık uçlu sorulardan meydana gelmektedir. Araştırma
sonuçları SPSS 15 programı ile analiz edilmiştir.

İÇERİK ANALİZİ BULGULARI
Gündem Başlığı

Gündem Konusu

Mesaj İçeriği

Aşk etrafı sarmıştır

Pazarlama

Pozitif

Yarının bugünden farkı

Diğer

Pozitif

Gelsene takipleşiyoruz

Diğer

Pozitif

Çok mutluyum çünkü

Diğer

Pozitif

İle olur

Diğer

Pozitif

Tepki olarak doğmuş

Diğer

Pozitif

14 Şubatta tek aşk beşikt'aşk

Spor

Negatif

Fenerbahçem benim biricik sevgilim

Spor

Negatif

Seni hiç unutmayacağız

Spor

Pozitif

14 Şubat diye yazılır GS…

Spor

Negatif

Gerçek sevgili dediğin

Diğer

Pozitif

Genel Başkan Olcay Kılavuz

Siyaset

Negatif

Demirören ibra edilmesin

Spor

Negatif

Hilmioğlu Hocaya Özgürlük

Siyaset

Pozitif

Tablo 1. 13 Şubat 2013 Gündem Başlıkları

13 Şubat 2013 tarihli gündem maddelerinin daha çok spor ve diğer gündem içeriklerinden
oluştuğu görülmektedir. Mesaj türü ise daha çok pozitif yöndedir.
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Gündem Başlığı

Gündem Konusu

Mesaj İçeriği

Yalnız değilsin takipleşiyoruz

Diğer

Pozitif



Fiber aşk

Diğer

Negatif



Her şeyi unut ve

Diğer

Pozitif



Bence bugün

Diğer

Negatif



Ve sana bir tavsiye

Diğer

Pozitif



Hakka Aşıklar takipleşiyor

Diğer

Negatif



Ahmet Şafak…

Magazin

Negatif



Bate Borisov 0-0 Fenerbahçe

Spor

Pozitif



İrlandalı

Spor

Negatif



Kadıköy'de…

Spor

Negatif



Happy Valentines Day

Diğer

Pozitif



14 Şubat

Diğer

Pozitif



Sevgililer Günü

Diğer

Pozitif



Başarılar Fenerbahçem

Spor

Pozitif



Meireles

Spor

Negatif



Sanal sevgili

Diğer

Negatif



Fenerbahçe

Spor

Negatif



Kayseri Kaski

Spor

Pozitif



Sadri Şener

Spor

Negatif

Tablo 2. 14 Şubat 2013 Gündem Başlıkları

14 Şubat 2013 tarihli gündem maddeleri incelendiğinde, gündem içerik dağılımları özellikle
spor ve diğer maddeler şeklindedir. Mesaj türlerinde ise 9 tane pozitif mesaj varken, 10 tane
negatif mesaj bulunmaktadır.
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Gündem Başlığı

Gündem Konusu

Mesaj İçeriği



Akıllı Ol Yurtkur

Eğitim

Negatif



Gibi Yaparım

Diğer

Pozitif



İbrahim Kutluay

Spor

Negatif



Akhisar Belediyesi

Spor

Pozitif



Fenerbahçe Ülker 78-72 Beşiktaş

Spor

Negatif



Barış Ermiş

Spor

Pozitif



Şehit Anaları Bu Vatan Size Minnettar

Terör

Pozitif



Fenerbahçe Yusuf Yusuf Schalke3

Spor

Negatif



Ferhat Göçer Söylesin

Televizyon

Pozitif



İçimden geçen

Diğer

Pozitif



Kadıköy’de Ne sesler kesti Fenerbahçe

Spor

Negatif



Ve Şimdi Karşılıklı Takipleşiyoruz

Diğer

Pozitif



Ve bir şey olur

Diğer

Pozitif



Drogba Vurdu…

Spor

Negatif



Fenerin Köpeği NTVSPOR

Spor

Negatif



Engin Altan Düzyatan

Televizyon

Pozitif



8Taşa…

Spor

Negatif



Tek Aşk Fenerbahçe Diyenler…

Spor

Negatif

Tablo 3. 15 Şubat 2013 Gündem Başlıkları

15 Şubat 2013 tarihli gündem maddelerinin spor ağırlıklı içeriklerden oluştuğu saptanmıştır.
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Gündem Başlığı

Gündem Konusu

Mesaj İçeriği



İçindekileri Söyle

Diğer

Pozitif



Directionerlar her saniye…

Diğer

Negatif



O kadar üşengecim ki

Diğer

Pozitif



Kötü birisi olsam

Diğer

Pozitif



Size bir tüyo veriyorum

Diğer

Pozitif



Bölücülük Mayası Tutmaz Karadeniz'de

Siyaset

Negatif



Yetimyaz 3072'ye gönder

Diğer

Pozitif



Al Küreği Vur Ağzına

Diğer

Negatif



Borsada Futbolda Şikecidir Galatasaray

Spor

Negatif



Yüreğini Koy Ortaya Fenerbahçe

Spor

Negatif

Tablo 4. 16 Şubat 2013 Gündem Başlıkları

16 Şubat 2013 tarihli gündem maddelerinin çoğunluklar diğer gündem içeriklerinden
meydana geldiği görülmektedir.
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Gündem Başlığı

Gündem Konusu

Mesaj İçeriği



En sevdiğim 3 şey

Diğer

Pozitif



Ben aşık olunca

Diğer

Pozitif



Yürüyün takipleşiyoruz

Diğer

Pozitif



Taraftarın seninle saldır Fenerbahçe

Spor

Negatif



Sol Bamba

Spor

Negatif



Hamsi Sezonunu Fenerbahçe açıyor

Spor

Negatif



Trabzonspor 0-2 Fenerbahçe

Spor

Pozitif



Beşiktaş aşkıyla takipleşiyoruz

Spor

Pozitif



Artık defol git Yıldırım Demirören

Spor

Negatif



İçin Yürürüm

Diğer

Pozitif



Süper Lig'de ikinciler değişir Lider…

Spor

Negatif



Trabzon'a koyup sesi …

Spor

Negatif



3Direkşın

Televizyon

Negatif



Allah ne verdiyse Takipleşelim

Diğer

Pozitif



Pazar Takibi Başladı

Diğer

Pozitif

Tablo 5. 17 Şubat 2013 Gündem Başlıkları

17 Şubat 2013 tarihli gündem başlıklarında en çok dikkati çen spor içerikli gündem
maddeleridir.
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Gündem Başlığı

Gündem Konusu

Mesaj İçeriği



Sihir gücüm olsa

Diğer

Pozitif



Takip bizim işimiz

Diğer

Pozitif



Hiç aklıma gelmezdi

Diğer

Pozitif



Gevşek

Diğer

Pozitif



Hiç düşünmeden

Diğer

Pozitif



Beşiktaş Taraftarı Acun'u boykot ediyor

Televizyon

Negatif



Annemin en ünlü sözüdür

Diğer

Pozitif



Yandaş Acun Bayrağa Dokunma

Televizyon

Negatif



Sinop Dur Dedi

Siyaset (BDP)

Negatif



Hedefimiz 3 kupa saldır Kanarya

Spor

Negatif



Axe sürprizis okulumda

Pazarlama

Pozitif



Melülün yolu

Televizyon

Pozitif



Çok kızarım

Diğer

Negatif



Sarı lacivert rengimiz Fenerbahçe …

Spor

Negatif



Hayattan soğutan espriler

Diğer

Pozitif



Nilüfer Emre Aydın son perde

Magazin

Pozitif



Şafak türküsü

Televizyon

Pozitif

Tablo 6. 18 Şubat 2013 Gündem Başlıkları

18 Şubat 2013 tarihli gündem başlıkları içerik dağılımında değişiklik göstermektedir.
Televizyon içerikleri, spor ve magazin içerikli gündem başlıkları dikkatleri çekmektedir
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Gündem Başlığı

Gündem Konusu

Mesaj İçeriği

Türkiye Müzik Ödülleri

Televizyon

Pozitif

Büyük Fenerbahçe’nin Taraftarı …

Spor

Negatif

Flaş Flaş Takipleşiyoruz

Diğer

Pozitif

Sağlıkçı Der ki

Eğitim

Pozitif

Yeni Bir Zafer İçin Saldır Galatasaray

Spor

Negatif

Gdipte Dönülmeyen Tek yol Fenerbahçe

Spor

Negatif

Hilmioğlu Tahliye Edilsin

Siyaset

Pozitif

Bölücü BDP Pes Etti

Siyaset

Negatif

Kenan Erenoğlu Nerede

Siyaset

Negatif

Siz sahada Metin Biz Tribünde Alpaslan

Spor

Negatif

Tablo 7. 19 Şubat 2013 Gündem Başlıkları

19 Şubat 2013 tarihli gündem içeriklerinde siyaset içerikleri ve spor içerikleri yoğundur.
Sayı

Yüzde

Siyaset

6

5,9

Terör

2

2,0

Spor

38

37,3

Magazin

2

2,0

Eğitim

2

2,0

Pazarlama

2

2,0

Televizyon ile ilişkili

8

7,8

Diğer

42

41,2

Toplam

102

100,0

Tablo 8. Gündem İçerikleri Dağılımları

Gündem içerikleri dağılımlarına baktığımızda; %41,2 diğer (takipleşme TT’leri ile söz
TT’leri), %37,3 spor, %7,8 televizyon ile ilişkili içeriklerin paylaşıldığı görülmektedir.
Twitter üzerinden araştırma zaman dilimimiz içerisinde gündem maddelerini özellikle spor
içeriklerinin oluşturduğu saptanmıştır.
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Sayı

Yüzde

Pozitif

53

52,0

Negatif

49

48,0

Toplam

102

100,0

Tablo 9. Gündem Mesaj Türü Dağılımları

Gündem maddelerinin mesaj içerikleri dengeli bir dağılım göstermektedir. %52’si pozitif
mesajlardan oluşurken, %48’i ise negatif mesajlardan oluşmaktadır.
Mesaj

Toplam

Pozitif

Negatif

Siyaset

2

4

6

Terör

1

1

2

Spor

8

30

38

Magazin

1

1

2

Eğitim

1

1

2

Pazarlama

2

0

2

Televizyon ile ilişkili

5

3

8

Diğer

33

9

42

Toplam

53

49

102

Tablo 10. Gündem İçerikleri ve Mesaj Türüne İlişkin Çapraz Tablo

Gündem içerikleri ve mesaj dağılımlarına yönelik çapraz tablo sonuçları; spor ve siyasetle
ilgili oluşturulan gündem içeriklerinin çoğunluk olarak negatif oldukları görülmektedir.

ALAN ARAŞTIRMASI BULGULARI
KATILIMCILARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
Çalışmamıza katılan örneklemin; %71,5’u 18-22 yaş grubu, %27,5’u 23-27 yaş grubu, %1’i
ise 28-32 yaş grubu içerisinde yer almaktadır. Örneklemin yarısı Kocaeli Üniversitesi İletişim
Fakültesi, diğer yarısı ise Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden oluşmaktadır.
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Öğrencilerin cinsiyet dağılımları ise şu şekilde görülmektedir; %61,5 kız, %38,5 erkek
öğrencilerden oluşmaktadır.

KATILIMCILARIN KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE TWİTTER KULLANIM
ALIŞKANLIKLARI
İletişim Araçları

A.O.

SD

İnternet

4,81

,83

Sosyal Medya

4,57

,52

Gazete

2,71

1,23

Televizyon

2,69

1,33

Radyo

1,99

1,18

Dergi

1,80

,96

Tablo 11. Katılımcıların En Çok Takip Ettiği Kitle İletişim Araçları

Araştırmamıza katılan örneklem likert tipi oluşturduğumuz soruya; her bir kitle iletişim aracı
için 1- 5 arası değer vermiştir. Bu doğrultuda kullanım sıklıklarına göre sıralama şu şekilde
görülmektedir; internet, sosyal medya, gazete, televizyon, radyo, dergidir. (1=hiç- 5=her gün
düzenli)
Katılımcıların
Sayı

Yüzde

Yüzdesi

Facebook

191

31,2%

95,5%

Twitter

199

32,5%

99,5%

Instagram

72

11,8%

36,0%

Foursquare

70

11,4%

35,0%

Google Plus

10

1,6%

5,0%

Yonja

43

7,0%

21,5%

Pinterest

4

,7%

2,0%

Diğer

5

,8%

2,5%

612

100,0%

306,0%

Toplam

Tablo 12. Katılımcıların Üyeliği Olduğu Sosyal Paylaşım Siteleri
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Katılımcıların üye oldukları sosyal paylaşım siteleri incelendiğinde, katılımcıların yoğun
olarak Facebook, Twitter ve Foursquare kullandıkları saptanmıştır.
Katılımcıların %43,2’si günlük 1-2 saat aralığında Twitter’da vakit geçirirken, %28,6’sı 3-4
saat aralığında, %13,6’sı 5-6 saat aralığında, %9’u 9 saat ve üzerinde vakit geçirmektedir.
%5,5’in ise günlük 7-8 saat aralığında vakit geçirdikleri saptanmıştır. Katılımcıların çoğunluk
olarak günde 1-4 saat aralığında Twitter’a zaman ayırmaktadırlar. Twitter’a ulaşmak için en
sık kullandıkları araç dağılımlarına baktığımızda; %52,5 mobilden bağlanırken, %47,5 ise pc
şeklinde araçlardan bağlanmaktadır. Katılımcıların %82’si Twitter’da içerik paylaşımında
bulunurken, %18’i ise herhangi bir paylaşımda bulunmamaktadır. Örneklemimiz çoğunluk
olarak Twitter’da paylaşımda bulunmaktadır. Örneklemin %77’si günlük 1-5 arası tweet
yazarken, %14’ü 6-10 arası tweet yazmaktadır (Tweetlerin içerikleri sadece içerik
paylaşımında şeklinde değil, mentionslarda bu tweetlerin içerisinde bulunmaktadır).
Katılımcıların çoğunlukla 1-5 arasında tweet yazdıkları saptanmıştır ve %59’u Trend Topic
listesini takip ederken, %41’i ise takip etmemektedir.
Katılımcıların %63,5’u Twitter gündemini güvenli bulurken, %36’sı ise güvenli

Sayı

A.O

SD

bulmamaktadır. Katılımcıların çoğunluğu Twitter gündemini güvenilir bulmaktadır.

Bilgilenmek/Haber almak

194

4,0

,97

Eğlenmek

195

4,0

,90

Rahatlamak

191

3,59

1,12

Sosyal etkileşim

195

3,99

,95

Arkadaşlık

194

3,31

1,23

Boş zamanlarımı değerlendirmek

194

3,78

1,03

Merak gidermek

192

3,83

1,71

Gündemi takip etmek

193

4,0

1,01

Yorum yapmak

193

3,67

1,14

İçerik paylaşmak

193

3,62

1,15

Yer bildirimde bulunmak

192

2,64

1,41

Tuttuğum takımı desteklemek

194

2,87

1,45

Diğer

156

2,82

1,24

Tablo 13. Katılımcıların Twitter Kullanma Nedenleri
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Katılımcıların özellikle; bilgilenmek, eğlenmek, gündemi takip etmek, sosyal etkileşim,
merak gidermek, boş zamanlarımı değerlendirmek için Twitter’ı kullandıkları saptanmıştır.
(1=hiç katılmıyorum-5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim Araçları

A.O.

SD

İnternet

4,78

,56

Sosyal Medya

4,50

,90

Televizyon

2,73

1,40

Gazete

2,68

1,26

Dergi

1,69

1,0

Radyo

1,63

,98

Tablo 14. Katılımcıların Gündemi Takip Etmek İçin Kullandıkları Kitle İletişim Araçları

Katılımcıların gündemi takip etmek için kullandıkları kitle iletişim araçlarının ağırlıklı
ortalamalarını baktığımızda, katılımcıların gündem takibinde en fazla internet ve sosyal
medyadan yararlandıkları saptanmıştır.(1=hiç-5=her gün düzenli)
Sayı

Yüzde

Terör

115

58,7

Etnik ayrımcılık

32

16,3

Ekonomi

14

7,1

Sağlık

4

2,0

Eğitim

17

8,7

Kültür-Sanat

8

4,1

Diğer

6

3,1

196

100,0

Toplam

Tablo 15. Türkiye’nin En Önemli Gündem Dağılımları

Katılımcılara göre Türkiye’de en fazla gündem olan konu %58,7 oranıyla terör, %16 ,3’ü
etnik ayrımcılık, %8,7 eğitim, %7 ise ekonomi şeklinde görülmektedir.
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Sayı

Yüzde

Kendim gündem oluştururum

7

3,5

Oluşturulan gündeme dahil olurum

96

48,0

Gündem oluşturmam

32

16,0

Oluşturulan gündeme dahil olmam

24

12,0

41

20,5

200

100,0

Hem gündem oluşturur hem de oluşturulan gündeme
dahil olurum
Toplam

Tablo 16. Katılımcıların Twitter Gündemine İlişkin Dağılımları

Katılımcıların %48’i Twitter’da oluşturulan gündeme dahil olurken, %20,5’i hem gündem
oluşturup hem de oluşturulan gündeme dahil olmaktadır. Bu doğrultuda katılımcıların
çoğunluğunun Twitter gündemi için içerik paylaştığı öne sürülebilir.
Katılımcıların
Sayı

Yüzde

Yüzdesi

Aidiyet duygum

118

24,3%

59,3%

İlgi alanım

151

31,1%

75,9%

Medya gündemi

118

24,3%

59,3%

Takip ettiklerim

90

18,5%

45,2%

Diğer

9

1,9%

4,5%

486

100,0%

244,2%

Toplam

Tablo 17. Twitter’da Gündem Oluşturulurken ya da Gündeme Dahil Olurken Katılımcıların Dikkate Aldıkları

Twitter’da gündem oluşturulurken ya da gündeme dahil olurken katılımcıların dikkate
aldıkları unsurlar dağılımları; %31 ilgi alanım, %24 aidiyet duygum, %24 medya gündemi,
%18,5 ise takip ettiklerim şeklindedir. İlgi alanı ve aidiyet duygusunun gündem oluştururken
ya da dahil olurken önemli bir etken olduğu görülmektedir.
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Katılımcıların
Sevgililer günü
BDP Karadeniz turu

Drogba transferi
İmralı süreci
Acun Ilıcalı Bayrak Krizi
Terör
Sierra'nın ölümü
O ses Türkiye
Futbol takımları
Takipleşme TT'leri

Sayı

Yüzde

Yüzdesi

92

12,1%

48,4%

70

9,2%

36,8%

56

7,4%

29,5%

51

6,7%

26,8%

42

5,5%

22,1%

35

4,6%

18,4%

32

4,2%

16,8%

30

3,9%

15,8%

25

3,3%

13,2%

17

2,2%

8,9%

Tablo 18. Katılımcıların Son Bir Hafta İçerisinde Twitter Gündeminden Hatırladıkları

Katılımcılara son bir hafta içerisinde sizce önemli olan beş gündem maddesi nedir diye
sorduğumuzda, 97 tane gündem maddesi cevabı alınmıştır. Bu cevaplar arasında en çok
yüzdelik alınan ilk 10 madde değerlendirilmeye alınmıştır. Bu doğrultuda; Sevgililer günü,
BDP Karadeniz turu, Drogba transferi, İmralı süreci, Acun Ilıcalı Bayrak Krizi, terör,
Sierra'nın ölümü, O ses Türkiye, futbol takımları, takipleşme TT'leri en çok hatırlanan 10
gündem maddesini oluşturmaktadır.
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SONUÇ
Çalışmamız kapsamında yapmış olduğumuz iki yönlü araştırma neticesinde, öğrencilerin
Twitter gündemini güvenilir bulduğu ortaya çıkmıştır. İçerik analizi uygulamasında 14 Şubat
2013 tarihli “14 Şubat”, 16 Şubat 2013 tarihli “Bölücülük Mayası Tutmaz Karadeniz’de”, 17
Şubat 2013 ve 18 Şubat 2013 tarihli “O Ses Türkiye”, 18 Şubat 2013 tarihli “Yandaş Acun
Bayrağa Dokunma” isimli trend topic listesinde yer alan gündem maddeleri, hem içerik
analizi hem de alan araştırması sonucuna göre uyumlu çıkmıştır. Fakat bu gündem
maddelerinin çoğunun geleneksel medyadan yayılan mesajlar ile uyumlu olması ve yine
geriye kalan diğer gündem maddelerinin (özellikle; terör, Sierra'nın ölümü, Drogba transferi)
geleneksel kitle iletişim araçlarından kamuoyuna verilen gündemler olduğu düşünüldüğünde
öğrencilerin yeni bir gündem oluşturmadığı, var olan ve gösterilen gündemi olduğu gibi kabul
ettikleri görülmüştür. Bu gündemler üzerine konuşulma, yorum yapma, eleştiri üzerine
tartışılacak bir başka boyuttur. Tepki olarak üretilen gündem maddeleri geleneksel medyayı
ilgilendirir durumdadır fakat bu mesaj yine mevcut kaynaktan geldiği için, amaç, yeni bir
gündemi değil var olan, üretilen gündemi konuşturmaktır.
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YENİ MEDYA ORTAMLARINDA LGBT BİREYLERE KARŞI
ÜRETİLEN NEFRET SÖYLEMİ
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ÖZET
Eleştirel söylem çözümlemesi alanında yapılan akademik çalışmalar genellikle geleneksel medya ortamlarındaki
nefret söylemini ve söylemsel pratikleri analiz etmektedir. Ancak gelişen yeni medya teknolojileri ile birlikte
nefret söylemi sadece geleneksel medya ile sınırlı kalmamakta ve yoğunluklu olarak sosyal medya üzerinden
tüm yeni medya ortamlarına doğru yayılmaktadır. Nefret söylemi üzerine A.B.D.’de ve Avrupa’da yapılan
akademik çalışmaların artık yeni medya ortamlarını da inceleme alanı olarak almaya başladığı
gözlemlenmektedir. Ancak Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmaların genişletilmesi gerektiğine inanılmaktadır.
Bu nedenle bu çalışma, yeni medya ortamlarında üretilen nefret söyleminin nedenlerini, sonuçlarını ve nefret
söylemiyle mücadele yöntemlerini araştırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla çalışmada, nefret söylemi ve bu
söylemsel pratikler sonucunda nefret saiki ile işlenen suçlarla ilgili araştırmalar yapan sivil toplum
kuruluşlarından (STK’lar) Hrant Dink Vakfı’nın, Sosyal Değişim Derneği’nin, Kaos GL’nin (Kaos Gey ve
Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği) ve SpoD’un (Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve
Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği) çalışmaları, medyada LGBT (Lezbiyen, Gay, Biseksüel ve Trans) bireylere
karşı üretilen nefret söylemi bağlamında, karşılaştırmalı olarak analiz edilir. Bulgular sonucunda, özellikle yeni
medyayı da kapsayacak biçimde bir nefret söylemi analizinin olanaklılığı tartışılır ve nefret saikiyle işlenen
suçları öncelediği kabul edilen nefret söylemine karşı daha etkili mücadele yöntemleri konusunda öneriler
sunulur.
Anahtar Kelimeler: LGBT bireyler, yeni medya, nefret söylemi, nefret suçu.
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GİRİŞ
Habermas’ın (1997), devlet ve toplum arasında aracılık yapmayı amaçlayan kişilerin kamuyu
ilgilendiren sorunları tartıştığı ve eleştirel akılla müzakere ettiği bir iletişim alanı olarak
idealize ettiği kamusal alan yaklaşımını eleştiren Fraser (1990), Habermas’ın, kamusal alanı
ulus ve sınıf temelli, eğitimli, erkek, eleştirel aklı kullanan vatandaşlar topluluğunun
söylemleri üzerinden kurguladığını ve eşitsizlikleri paranteze aldığını ve bu durumda da
“hakim kamular”dan ve “madun karşı kamular”dan söz edilmesi gerektiğini, çünkü bu “öteki”
kamuların da kendi kimlik ve hakları doğrultusunda karşıt söylem ürettiğini ileri sürer. Bu
nedenle de Fraser (1990:.62) yapılması gerekenin, burjuva erkek egemen zihniyetin “özel”
olduğunu ileri sürerek kamusal alanda söylem dışı bıraktığı meselelerin dışlanması değil,
içerilmesi gerektiğini belirtir. Çünkü ona göre, bugün “özel” olduğu varsayılan alan yarın
kamusal alana dahil olabilir ve etkili bir demokratik yapı için bastırılan, görmezden gelinen
grupların seslerini duyurabilecekleri alanlar açılmalıdır.
Kamusal alanın söylemsel pratikler üzerinden inşa edildiği bu yaklaşımlar, yeni iletişim
teknolojileri ile birlikte tekrar tartışılmaya başlanmıştır. Sıradan insanın çevresinde tanık
olduğu ve haber niteliği taşıdığını düşündüğü materyalleri Twitter, Facebook, Youtube,
bloglar gibi sosyal medya ortamlarında paylaşması sonucunda ortaya çıkan yurttaş
gazeteciliği ile birlikte evrilen gazetecilik, geleneksel medyada veya anaakım medyada temsil
edilmeyen kimliklerin ve olguların temsil edilmesine olanak vermekte ve bu anlamda
toplumların demokratikleşmesine olumlu bir katkı yapmaktadır. Ancak öte yandan bu yeni
medya ortamlarında iktidarın yaratmaya çalıştığı “makbul” yurttaşların da üretim yaptığı ve
tüm eşitsizlikleriyle birlikte varolan sistemin yeniden üretilmesine katkıda bulunduğu
gözlemlenmektedir. Diğer bir deyişle yeni medya ortamları bir yandan demokratikleşme için
diğer yandan da nefret söylemi gibi olumsuz pratikler için alternatif ortamlar sunmaktadır.
Özellikle mobil iletişim araçları sayesinde, yeni medya ortamlarına her an her yerde
kolaylıkla ulaşılabiliyor olması nefretin de mobil hale gelmesine neden olmakta ve bu
bağlamda sosyal medyadaki kimlik performansları nefret performanslarına dönüşmektedir.
Geleneksel ve yeni medya ortamlarında dolaşıma giren, çoğunlukla önyargı ve negatif
stereotiplerden kaynaklanan nefret temelli söylemsel pratikler, nefretin sıradanlaşmasına,
normalleşmesine ve sonucunda da meşrulaşmasına yol açmakta ve bu durum, genellikle nefret
söyleminin sonucu olarak ortaya çıkan nefret suçlarının da işlenmesine neden olmaktadır.
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Böylelikle toplumsal yaşamda gündelik hayatta karşılaşılan fiziksel, duygusal ve cinsel
şiddetin yanına bir de dijital şiddet eklenmektedir.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Tavsiyesi nefret söylemini şöyle tanımlamaktadır: Irksal
nefret, yabancı düşmanlığı, anti-semitizm, ya da hoşgörüsüzlüğe dayanan diğer nefret türlerini
kapsayan tüm ifade biçimlerini yayan, teşvik eden, haklılaştıran ifadelerdir. Saldırgan
milliyetçi, etnosentrik, ayrımcı ifadeler ve de azınlıklara, göçmenlere veya göçmen kökenli
kişilere karşı düşmanca ifadeler de nefret söylemi kapsamındadır. Nefret söylemi bir kişiye ya
da bir gruba yönelik olabilir. Irkçı ve dini temelli nefreti ve de homofobik nefreti içeren
ifadeler de yine nefret söylemi kapsamında değerlendirilmektedir (Weber, 2009: 3-4). Nefret
söylemi üretenler nefret suçu işlemektedir. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT),
nefret suçunu şöyle tanımlamaktadır: “Mağdurun, mülkün ya da işlenen bir suçun hedefinin,
gerçek veya hissedilen ırk, ulusal ya da etnik köken, dil, renk, din, cinsiyet, yaş, zihinsel ya da
fiziksel engellilik, cinsel yönelim veya diğer benzer faktörlere dayalı olarak benzer özellikler
taşıyan bir grupla gerçek ya da öyle algılanan bağı, bağlılığı, aidiyeti, desteği ya da üyeliği
nedeniyle seçildiği, kişilere veya mala karşı suçları da kapsayacak şekilde işlenen her türlü
suçtur” (Binark, 2010:13).
Sosyal Değişim Derneği tarafından 16.02.2013 tarihinde Taxim Hill Otel’de organize edilen
“Türkiye Nefret Suçları Konferansı”ndaki konuşmacılardan Melda Onur’un (CHP İstanbul
Milletvekili) belirttiği gibi Türkiye’deki siyasi partiler nefret söylemi ve suçu ile ilgili
çalışmalar yapmasına rağmen “cinsel yönelim” konusunu partiler görmezden gelmektedir ve
partilerin genelinde homofobik bir yaklaşım vardır. Melda Onur, 2009’da yapılan
"Radikalizm ve Aşırıcılık" adlı araştırma kapsamında 34 ilde 1715 kişiye sorulan "Kiminle
komşu olmak istemezsiniz?" sorusuna katılımcıların %87'sinin "eşcinsel" kişiler yanıtının
verildiğini belirtir (Radikalizm ve Aşırıcılık Araştırması, 2009). Bu bağlamda Türkiye’nin
zihin haritasına yönelik yapılmış olan bir araştırmada da görüldüğü gibi toplumda LGBT
bireylere yönelik bir ötekileştirme olgusu vardır. Ayrıca nefret söylemi ve suçlarına yönelik
çalışmalar yapan Hrant Dink Vakfı (Medyada Nefret Söylemi İzleme Raporu, 2012) ve
Sosyal Değişim Derneği gibi derneklerin raporları ve de LGBT dernekleri olan Kaos GL’nin
medya izleme raporları (Medya Raporu, 2011) ve SpoD’un web sayfasındaki bilgilendirmeler
incelendiğinde LGBT bireylere yönelik nefret söylemi ve nefret suçlarının da önemli bir
sorun olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu STK’ların çoğunlukla ulusal ve yerel basında medya
taraması yaptığı görülmektedir. Ancak gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte sosyal
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medyanın da nefret suçuna yol açan nefret söylemi üretiminde önemli bir rolü olduğuna
inanılmaktadır. Bu bağlamda yeni medyanın LGBT bireylere yönelik nefret söyleminin
yaygınlaşmasında ve de önlenmesindeki rolü nedir? LGBT bireylere yönelik nefret söylemi
en çok hangi yeni medya ortamlarında, nasıl yer almaktadır? Sosyal medya ortamlarındaki
nefret söylemi ulusal basını ne kadar, ne şekilde etkilemektedir? Yeni medya ortamlarındaki
nefret söylemi nasıl analiz edilmelidir? Nefret söylemine karşı nasıl bir mücadele yöntemi
izlenmelidir?
Yukarıdaki soruları yanıtlayabilmek amacıyla bu çalışmada Türkiye’de nefret söylemi ve
suçlarıyla ilgili araştırmalar yapan Hrant Dink Vakfı’nın, Sosyal Değişim Derneği’nin, Kaos
GL’nin ve SpoD’un çalışmaları, medyada LGBT bireylere karşı üretilen nefret söylemi
özelinde, karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir. Ardından yeni medyayı da kapsayacak
biçimde bir nefret söylemi analizinin olanaklılığı tartışılarak ve nefret saikiyle işlenen suçları
öncelediği kabul edilen nefret söylemine karşı daha etkili mücadele yöntemleri konusunda
öneriler sunulmaktadır. Bir başka amaç ise, ulusal / yerel medya ve çevrimiçi (çalışma
kapsamında sosyal medya) dil kullanımlarından yola çıkarak toplumun LGBT bireylere
bakışını yorumlamaktır.

NEFRET SÖYLEMİ ANALİZ YÖNTEMLERİ
Bilimsel literatüre göre geleneksel medyadaki nefret söylemi incelemelerinde en sık
kullanılan yöntem eleştirel söylem çözümlemesidir (ESÇ). Fairclough ve Wodak’a (2001:1-2)
göre, ESÇ, dili toplumsal bir pratik olarak ele alır ve bu nedenle de söylemin bağlamı çok
önemlidir. “ESÇ, dil kullanımı üzerinden ifade edildiği, gösterildiği, oluşturulduğu ve
meşrulaştırıldığı haliyle toplumsal eşitsizliği incelemeyi hedefler. Wodak (2001) ESÇ
literatüründe farklı yaklaşımlar ve yöntemler olduğunu belirtir; örneğin Fairclough ve Kress
“metinlerin üretimine olanak veren toplumsal süreçleri ve yapıları ve de toplumsal, tarihsel
özneler olarak bireylerin ve grupların bu metinlerle etkileşimli bir şekilde anlam ürettikleri
toplumsal süreçleri ve yapıları” incelerler. Buna ek olarak, Chouliariki ve Fairclough, “daha
çağdaş toplumsal ve kültürel değişimlerin söylemsel doğasını açığa çıkarmakta ESÇ’nin ne
kadar yararlı olduğunu” belirtir. Fowler ise, yeni söylemsel pratikleri çalışır ve sistematik
dilbilgisi kalıplarının, toplumsal hiyerarşiyi kurmakta, yönlendirmekte ve doğallaştırmaktaki
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işlevlerini açıklar. Ayrıca, Van Dijk ve Kintsch’in “bireyleri anlamak için geliştirdiği
söylemin bilişsel modeli, zamanla toplumsal bir düzeyde anlamın inşasını açıklayan bilişsel
modellere dönüşmüştür.” Son olarak, Wodak’a (2001:9-10) göre, “Van Leeuwen film ve
televizyondaki üretimleri ve görsel kültürün ve müziğin göstergebilimini” incelemiştir.
Görüldüğü gibi ESÇ çalışmalarında farklı yaklaşım ve yöntemler kullanılmaktadır. Meyer
(2001: 30) bunları şöyle özetler: “ESÇ bir çok bağlamda eklektik olarak işler; her bir
yaklaşım farklı düzeylerde olsa da büyük kuramlardan dilbilimsel kuramlara kadar geniş bir
alana değinir; kabul edilmiş bir veri toplama yöntemi yoktur; operasyonelleştirme ve analiz,
sorun odaklıdır ve dilbilimsel uzmanlık gerektirir. Hepsinin en belirgin ortak özelliği,
toplumsal iktidar süreçleri, hiyerarşi oluşumu, dışlama ve tabiiyettir. Geleneksel eleştirel
teoride ESÇ, toplumsal farklılıkların ve eşitsizliklerin söylemsel yönünü açığa çıkarmayı
hedefler. ESÇ bir çok vakada sosyal haklarından yoksun olanların tarafını tutar ve ayrıcalıklı
olanların toplumdaki eşitsizlikleri sabitlemek hatta güçlendirmek için kullandığı dilbilimsel
araçları göstermeye çalışır.”
Yukarıda da belirtildiği gibi ESÇ alanında farklı yaklaşımlar ve yöntemler olmasına rağmen,
hepsinin ortaklaştığı belirli alanlar da vardır. Bu çalışmanın kapsamı olan nefret söylemlerinin
analizinde de Hrant Dink Vakfı, Sosyal Değişim Derneği, Kaos GL ve SpoD medyada nefret
söylemi izleme raporlarında içerik analizi yöntemiyle birlikte eleştirel söylem çözümlemesi
yöntemini de kullanmaktadır. Buna ek olarak Hrant Dink Vakfı, medya metinlerini, vakıftaki
ilgili danışma kurulunun geliştirmiş olduğu nefret kategorilerine göre de analiz etmektedir.
Ancak yukarıda da belirtildiği gibi bu STK’lar çoğunlukla ulusal ve yerel basını izlemektedir.
Mayer, (2001: 24) da van Dijk ve Fairclough gibi söylem çözümlemesi yapan bir çok analistin
geleneksel medyayı analiz ettiğini belirtir ve bu verilerin etkileşimsel olmadığını (nonreactive) vurgular.
Yeni iletişim teknolojileri ve internetin kitlesel kullanımından önce, nefret saiki ile işlenen
suçlar, genellikle sadece o ülkenin sınırları içinde kalıyordu. İnternet bir çok açıdan daha
demokratik bir dünyada yaşamamıza olanak tanırken, aynı zamanda insanların arasında
nefretin yayılması için de ortam sağlamaktadır. Chip Berlet (2000) “1983 yılında, Yahudileri
ve Siyahileri jurnalleyen çevrimiçi makaleler yayınlayan küçük bir bilgisayarın duyuru
panosu sistemi ile (bulletin board system, BBS) nefretin çevrimiçi olduğunu” ve “o günlerde
çok az kişinin bunu fark ettiğini” belirtir. Ancak, özellikle web 2.0’la sosyal ağların
artmasıyla birlikte, siberuzamdaki nefret daha çok yaygınlaşmış ve daha fazla dikkat
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çekmiştir. INACH’ın (International Network Against Cyber Hate) 2010 Raporu (Report 2010
:2) da siberuzamdaki nefrete değinmekte ve web 2.0’ın nefret üretenlere dijital olarak daha
fazla ortam ve nefret söylemlerini çeşitli araçlarda, çeşitli biçimlerde ifade etme olanağı
sağladığını vurgular. “Oysa eskiden nefret üretenler, kullanıcıların onların web sayfalarını
ziyaret etmelerini ‘beklemek’ zorundaydı. ‘Gerçek nefret söylemi’nin sanal dünyaya nüfuz
etmesi açıkçası rahatsız edicidir. Ancak, şimdiki gibi ‘sanal nefret söylemi’nin gerçek
dünyaya nüfuz etmesi de aynı şekilde korkutucudur. Gerçek ve sanal dünyalar arasındaki
ilişki, şimdi ‘çift-yönlü bir otoban’ gibidir.” Benzer şekilde Simon Wiesenthal Center da “İlk
radikal (extremist) websitenin Nisan 1995’te çevrimiçi olduğunu” belirtir (Release of Simon
Wiesenthal Center, 2009). Ne var ki, “sosyal ağlar, dar görüşlü kişiler ve teröristlerin silah
seçeneklerinden biri olma anlamında hızla ilerlemektedir.” 2011 raporu (2011 Digital
Terrorism & Hate Report) da “nefret altkültürü altında toplanan 14.000 problemli sosyal ağ
web sayfası, forum, blog, twitter, vb. olduğunu ve bunların geçen yıla göre % 12 arttığını
(geçen yıl 11.500 idi)” vurgular. Buna göre yeni medyadaki nefret söyleminin incelenmesinin
de nefret söylemlerinin ve dolayısıyla suçlarının önlenmesinde önemli bir rol oynacağına
inanılmaktadır.

TÜRKİYE’DE LGBT BİREYLERE YÖNELİK NEFRET SÖYLEMİ VE NEFRET
SUÇLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Bu çalışma kapsamında Türkiye’de nefret söylemi ve nefret suçları ile ilgili olarak çalışmalar
yapan STK’lardan dördünün çalışmaları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:
Vakıf ya da

Çalışma

İzledikleri

Medya izleme yöntemi

Yayınlanan Raporlar

derneğin

alanı

medya

Hrant Dink

Her

Ulusal ve

Eleştirel söylem analizi yöntemi

Dört ayda bir medya izleme

Vakfı

alandaki

yerel

ve buna bağlı teknikler. Yazısal,

raporu, hem basılı olarak hem

(Medyada

nefret

gazeteler

ikonografik (fotoğraf, resim ve

de www.nefretsoylemi.org

Nefret

söylemi ve

diğer çizimlere ilişkin) metin

sitesinde yayınlanmaktadır.

Söylemi

nefret

analizleri gerçekleştirmektedir.

İzleme

suçları

Önce niceliksel ölçeklemeye

adı

Raporu,

başvurulmakta, nefret söylemi

2012)

içeriğinin en çok nerede (hangi
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sayfalarda), ne şekilde kendine
yer bulduğu, hangi kaynaklar
tarafından oluşturulduğu ve
kimleri hedef aldığı ortaya
konmakta, ardından da haberler,
vakfın danışma kurulunun
belirlediği 1) Abartma /
Yükleme / Çarpıtma, 2) Küfür /
Hakaret / Aşağılama, 3)
Düşmanlık / Savaş Söylemi, 4)
Doğal Kimlik öğesini nefret
aşağılama unsuru olarak
kullanma / Simgeleştirme” nefret
kategorilerine ayrılmaktadır.
Sosyal

Her

Medya izleme raporu

Değişim

alandaki

yayınlamamaktadır ancak

Derneği

nefret

Türkiye’de nefret suçları

söylemi ve

yasası çıkarılmasına yönelik

yoğunluklu

kampanyalar, konferanslar,

olarak

etkinlikler vb.

nefret

düzenlemektedir ve “Türkiye

suçları

Nefret Suçları Raporu
2012”yi yayınlamıştır. Konu
ile ilgili bilgiler
www.sosyaldegisim.org sitesi
üzerinden ve basılı olarak
yayınlanmaktadır.

KAOS GL

Özellikle

Ulusal / yerel

Dernek için Ajans Press

Aylık medya izleme raporları

(Medya

LGBT

gazete ve

tarafından “gey, gay, lezbiyen,

www.kaosgldernegi.org sitesi

Raporu,

bireylere

dergiler

transseksüel, travesti, eşcinsel,

üzerinden yayınlanmaktadır.

2011)

yönelik

dönme, homoseksüel, biseksüel,

nefret

ibne, sevici, queer, cinsel

söylemi ve

yönelim, cinsel tercih, cinsel

nefret

kimlik” kelimelerinin geçtiği

suçları

haberler taranmaktadır. Bu
haberler aşağıdaki kategorilere
ayrılmaktadır:
1)Homofobik bir dille yapılan,
2)LGBTT örgütlerin ve
uzmanların görüşlerini içeren,
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3) İnsan haklarına saygılı ve
duyarlı,
4)Eşcinsellikle ilgili olumlu rol
model içeren,
5)LGBTT bireyleri olumlu
yönde yönlendiren,
6)LGBTT bireylerin cinsel obje
olarak sunulduğu,
7)LGBTT bireylerin ve olayların
kriminalize edildiği,
8)Eşcinselliğe ilişkin
stereotiplerin beslendiği,
9)LGBTT bireylere yönelik
şiddeti meşrulaştıran,
10)Kullanılan görsellerin
önyargıyı beslediği,
11)Yanlış terimler kullanan,
12) Nefret söylemi içeren
haberler.
SPoD

Özellikle

Ulusal / yerel

“SPoD, eşcinsel, gey, lezbiyen,

Dernek, medya izleme raporu

(SPoD

LGBT

gazeteler,

travesti, transseksüel, trans,

yayınlamamaktadır, ancak bu

medya

bireylere

bloglar ve

ölüm, saldırı, darp, homofobi,

konuda çalışmalar yapan

uzmanı ile

yönelik

diğer LGBT

transfobi, ayrımcılık, ahlaksız,

diğer derneklerle iletişim

yapılan

nefret

örgütlerinin

ahlak, sapık, queer, dernek,

içindedir ve konu ile ilgili

görüşme,

söylemi ve

yaptığı

LGBT, ihlal, medya, lgbt, hak

paylaşımlar www.spod.org.tr

07.03.2013)

nefret

haberler

ihlali ve sivil toplum” kelimeleri

sitesinden yapılmaktadır.

suçları

incelenmekte

üzerinden medya taraması

dir.

yapmaktadır. Haberler, LGBT
Medya Genel Haberler (olumlu
temsille ilgili olanlar) ve LGBT
Hak İhlali Haberleri olmak üzere
ikiye ayrılır. Haberlerde tek tek
nefret söylemi olup olmadığı
incelenmez, ancak herhangi bir
hak ihlali olduğunda ve bu basın
tarafından normalleştirildiğinde,
nefret söylemi
gerçekleştirildiğine karar verilir.

Tablo 1. Türkiye’de nefret söylemi ve nefret suçları ile ilgili olarak çalışmalar yapan Hrant Dink Vakfı, Sosyal
Değişim Derneği, Kaos GL ve SpoD’un çalışma alanları ve yöntemlerini gösteren tablo
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STK’ların yayınladıkları materyaller, toplumda LGBT bireylere yönelik olumsuz bir bakış
olduğunu göstermekte ve Connell ve Messerschmidt’in (2005) “hegemonik erkeklik”
kavramını hatırlatmaktadır. Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi konu ile ilgili çalışmalar
yapan STK’lar, genellikle ulusal ve yerel basını izlemektedir, sosyal medya analiz
edilmemektedir, ancak Türkiye’de de sosyal ağlar üzerinden nefret söylemi üretimi oldukça
yaygındır ve Billig’in (1995) “sıradan milliyetçilik” kavramındaki gibi sıradan insan
tarafından gönüllü olarak bilinçli bir şekilde sosyal ağlarda üretilen nefret söylemlerinin
nefreti sıradanlaştırdığı ve normalleşterdiği varsayımından hareketle bu olguyu daha iyi
anlamak için sosyal ağların da incelenmesi bir zorunluluk haline gelmektedir. Çalışmanın
kapsamında incelenen STK’lar, sosyal medyada da nefret söylemi üretildiğini belirtmişler
ancak maddi imkansızlıklar, gönüllülük esasına dayalı olarak çalışılması, analist sayısının
yetersiz olması gibi çeşitli kısıtlar nedeniyle analiz edemediklerini ama sosyal medyayı
sürekli takip ettiklerini belirtmişlerdir. Örneğin, Kaos GL aktivistleri (07, 14 Mart 2013
tarihlerinde Kaos GL aktivistleri ile yapılan görüşme), sosyal medyada nefret söylemi analizi
yapmadıklarını, ancak LGBT aktivistlerin sosyal medyada üretilen nefret söylemine karşı
sosyal medya üzerinde söylem ürettiklerini belirtmiştir. Örneğin Twitter’da belirli bir
gündemle ilgili olarak nefret söylemi üretiliyorsa (son yaşanan Rüzgar Erkoçlar’ın cinsiyet
değiştirmesi ile ilgili iletiler vb.), aktivistler Facebook üzerinden örgütlenmekte ve twitter’da
karşı söylem üretmektedir, buna göre daha çok bireysel ya da küçük gruplarla mücadele
edildiği gözlenmektedir. Benzer şekilde SpoD (13.03.2013 tarihinde SpoD medya uzmanı ile
yapılan görüşme) da, sosyal medyayı analiz etmediklerini ancak Twitter, Facebook ve
derneğin web sitesinden LGBT hak ihlalleri dışında LGBT bireylerle ilgili olumlu ya da
olumsuz bütün haberlerin paylaşıldığını, müdahil olunan ve takip edilen davalarla ilgili
bilgileri de yine bu yeni medya ortamlarında yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirtmiştir.
Ayrıca, haberleri daha çok yaygınlaştırmak adına diğer LGBT örgütleri ile dayanışma
içerisinde olduklarını ve başka bir LGBT derneğinin başarısı ya da takip ettiği bir faaliyet söz
konusu ise, bunu da yine derneğin web sitesinde ve sosyal medyada yayınladıklarını ifade
etmiştir.
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SONUÇ: BULGULAR VE TARTIŞMALAR
Yapılan araştırmada şu bulgular elde edilmiştir:
1-) Çalışma kapsamında inecelenen Hrant Dink Vakfı, Sosyal Değişim Derneği, Kaos
GL ve SpoD’un yeni medya ortamı olan kendi web sayfalarını nefret söylemine karşı etkin bir
şekilde kullandıkları gözlenmiştir.
2-) Hrant Dink Vakfı, Kaos GL ve SpoD’un ulusal / yerel basında yer alan haberleri
önce belirli sözcükler üzerinden taradığı ve içerik analizi yaptığı, ve her STK’nın kendine has
bir yöntemle ESÇ uyguladığı gözlenmiştir. Literatür incelemesinde de belirtildiği gibi her ne
kadar ESÇ konusunda farklı yöntemler olsa da, çalışma kapsamında incelenen STK’ların
bunları tercih etmediği ve nefret söylemi içeren haberleri kendi geliştirdikleri kategorilere
göre sınıflandırdıkları görülmüştür. Ayrıca STK’ların bu alanda işbirliği içinde çalıştıkları ve
bilgi paylaşımı yaptıkları gözlenmiştir. Ancak nefret söylemi analizi konusunda ortak,
sistematik bir yaklaşım ya da yöntem kullanılmasının Türkiye’de nefret söylemlerini
azaltmaya yönelik daha olumlu bir katkısı olacağına inanılmakdadır. Örneğin LGBT bireylere
yönelik nefret söylemi içeren haberlerin bir yerde toplanması ve analiz edilmesi, sonra da aynı
alanda çalışan diğer STK’lar ile aynı biçimde paylaşılması, okuyucuların konuyu daha iyi
anlamalarına ve aktivistlerin de daha etkili mücadele yöntemleri geliştirmelerine olanak
sağlayabilir.
3-) Binark (2007) ve Nalçaoğlu’nun (2007) da vurguladığı gibi yeni medya çalışmaları
konusunda farklı yaklaşımlar ve yöntemler vardır ve bu kadar büyük boyutlardaki, farklı
biçimlerdeki veriyi analiz etmek oldukça zordur. Bu çalışma kapsamında incelenen STK’ların
çeşitli kısıtlar nedeniyle sosyal medya analizi yapamadığı görülmüştür. Ancak imkan olsaydı
LGBT bireylere yönelik sosyal medya ortamlarında üretilen nefret söylemi nasıl analiz
edilebilirdi? Birinci yöntem, verinin içerik analizi ile sınıflandırılmasıdır. Belirli anahtar
sözcükler kullanarak, ve bu sözcüklerle birlikte kullanılan bazı olumsuz ifadeler tercih
edilebilir. Ancak burada sosyal medyada genellikle mobil iletişim araçlarından, yani küçük
ekranlardan, hızlı bir şekilde kelime yazılması durumunda kelimelerin yanlış yazılma
ihtimalinin olması ve kelimelerin kısaltmalarının kullanılması araştırmacının bazı iletileri
gözden kaçırmasına neden olabilir. Ayrıca sosyal medya ortamlarında nefret söyleminde
ulusal ve yerel basında olduğu gibi dolayımlayarak, ima ederek nefreti ifade etmek yerine
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genellikle argo sözcüklerle veya küfürle nefretin ifade edilmesi de yine göz önünde
bulundurulması gereken önemli bir noktadır. İkinci yöntem, gündemdeki olaylara göre,
gündemde olan kişi ya da durumla ilgili, yani bağlama göre üretilen metinlere bakılabilir.
Örneğin Twitter inceleniyorsa hashtag’ler incelenebilir, çünkü bu noktada nefret söyleminin
“münferit” bir durum olmadığı, çok sayıda kişi tarafından ileti gönderilmesi nedeniyle
sistematik bir hal alması, araştırmacının o kültürdeki zihin örüntülerini ortaya çıkarmasına
imkan verebilir. Ayrıca Twitter üzerinde çok takipçisi olan ve “Twitter fenomenleri” olarak
adlandırılan kişilerin iletileri de, bu kişilerin sanal ortamdaki statüleri nedeniyle üzerinde
durulması gereken bir noktadır. Çünkü bu kişiler, nefret söylemi ürettiklerinde, bu iletiler
epidemik bir hastalık gibi hızlı bir şekilde birçok kullanıcıya bulaşma ihtimali taşımaktadır.
Buna ek olarak, örneğin Facebook inceleniyorsa konu ile ilgili sayfalar ya da gruplar
incelenebilir. Böylece belirli bir tema ya da bağlam etrafında üretilen nefret söylemleri
ayrıştırılmış olur. İçerik analizinden sonra incelenen metin ESÇ yöntemi ile analiz edilebilir,
ancak yine yukarıdaki kısıtlar göz önünde tutulmalıdır, bu bağlamda da ESÇ her zaman
işleyen bir sistem olmayacaktır. Örneğin sosyal medyada cinsiyet değiştirme ile ilgili olarak
gündeme gelen oyuncu (Nil) Rüzgar Erkoçlar ile ilgili sahte twitter hesapları açılmış ve de
hashtagler oluşturulmuştur ve atılan tweetlerin çok büyük bir kısmı küfür içermektedir ve
sosyal medya gündemi üzerinden toplumun bazı kesimlerinin trans bireylere olumsuz bakışı
doğrudan görülmektedir. Bu noktada da nefret söylemi üretimini engellemek için neler
yapılabileceği üzerinde durulmalıdır.
Sonuç olarak, yeni medya ile birlikte medya dilini dönüştürmenin yanında sokağın dilinin de
dönüştürülmesi bir zorunluluktur ve etkin mücadele yöntemleri geliştirilmelidir. “Nefret
Suçları Konferansında” (2013) da belirtildiği gibi nefret saiki ile işlenen suçlarla ilgili yasal
düzenlemeler yapmak tek başına yeterli değildir. Bu konuda mücadele yürüten STK’lara
destek olunmalıdır. Nefret söylemi analiz yöntemlerinde ortak bir yöntem benimsenmesinin
mücadeleye olumlu katkı yapacağına inanılmaktadır. Yeni medyayı da kapsayacak şekilde ve
sadece basın ya da sosyal medya değil, Benim Çocuğum (Candan, 2013) belgesel filminde olduğu
gibi sinema gibi farklı alanlarda da mücadeleler yürütülmelidir.
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ÖZET
Bireylerin sosyal ağlara yönelmesindeki temel motivasyon bilinçaltında yatmaktadır. Beğenilmek, takdir
görmek, alkışlanmak, dikkate alınmak ya da sözlük anlamıyla “izlenmek” genel olarak çoğu insanın
bilinçaltındaki çocuğa hitap etmektedir. Kurgunun etkisiyle bireyler, kendilerini milliyetçi, cinsiyetçi vb.
söylemlere de teslim edebilir. Sosyal ağlarda teşhir ve gözetleme davranışlarının dozu kişiden kişiye farklı
olabilir, ayrıca bu tespit sosyal ağları kullanan insanların tümünü bağlamayabilir. Ancak bu durumun tam tersi de
geçerlidir, sırf sosyal ağları kullanmıyor diye bir kimsenin sayılan bu ihtiyaçlardan sıyrılmış olduğu da
varsayılamayacaktır. Sosyal ağlar bireyleri değiştirmemiş, ancak var olan bazı sosyal yönelimleri körüklemiş,
sosyal normlar ya da mahremiyet anlayışımızın değişimini hızlandırmıştır. Bu durum da teşhirin körüklenmesi
yoluyla siyasi ve ticari denetimi, sosyal ağların “distopik” yanlarını beraberinde getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, mahremiyet, kurgusallık, büyük birader, gözetleme

Sosyal medyada kurgusallık ve mahremiyet birbirinin hem sorusu hem de yanıtı gibidir.
Mahremiyeti korumak için kurgusallık gündeme gelebilmektedir. Ama kurgu aynı zamanda
en mahrem olanı da açık edebilmektedir. Ancak kurgusallığın ardındaki tek motivasyonun
mahremiyeti muhafaza etme ihtiyacı olmadığı da anlaşılmaktadır.
Bir başkası adına Facebook'ta veya Twitter'da hesap açılıp onun söyleyebileceği sözleri
söyleme ihtiyacının analizi, modern felsefecilerin de ilgi alanına girmektedir (Uyanık, Sosyal
Medya ve Siz, 2010). Örneğin kendisi adına, tanımadığı kişilerce Twitter hesabı açılan Slavoj
Žižek bu durumdan rahatsızlığını ifade etmekle birlikte, bunu takdir ettiğini de söylemektedir.
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Ona göre bireylerin sosyal medyada kendine ait bir kimlik oluşturmadan var olma özgürlüğü
önem taşımaktadır: “Mesela maço bir erkeğin lezbiyen bir kadın gibi davranması. Jacques
Lacan'ın da harika bir şekilde vurguladığı gibi: Gerçek aslında kurgudan oluşan bir yapıya
sahiptir. O kadar da korkmaya lüzum yok” (Uyanık, Slavoj Žižek ile söyleşi, 2009e).
Bu noktada gerçek ve kurgunun çoğu zaman birbirinin yerine geçtikleri düşünülebilir.
Bireylerin çevrimiçi kişilikleri ile gerçekte nasıl biri oldukları arasında çoğu kez ciddi
farklılıklar bulunabilmektedir. Bir kişinin kamusal alanda neyi açıklamayı, neyi gizlemeyi
tercih ettiği; işin içinde herhangi bir çarpıtma olmasa bile kurgusallığın sınırları içine girebilir.
Çevrimiçi kişiliğinin farklı olduğu saptamaları ile sıkça karşılaştığını söyleyen Ekşi Sözlük’ün
kurucusu Sedat Kapanoğlu’na göre bu durum “normal bir şey”dir ve “bugüne kadar tecrübe
etmediğimiz bir şeyi tecrübe etmemizi” sağlamaktadır: “Olmadığımız biri olma imkânı.”
(Uyanık, Sedat Kapanoğlu ile söyleşi, 2009c) Kapanoğlu’na göre bu “sınırsız özgürlük”,
bireyi gerçek hayatında konumlandıran toplumsal etkenlerden sıyırmaktadır.
Žižek sosyal medyadaki kurgusallığın kaynağında fikri mülkiyetin serbest dolaşımı olgusunun
bulunduğunu düşünmektedir. Ona göre sorun, bireylerin [eğer böyle bir hakkın varlığını kabul
ediyorsak] fikri mülkiyet hakları ile ilişkilidir. İnternette biri adına konuşulmasının güzel
tarafı ise şudur:
İnsanlar oradaki kişinin gerçekten ben olup olmadığımdan kuşkulanmaya başladıklarında, şöyle bir etki
olabilir. Bu durumda gerçekten benim gibi düşünmeleri gerekecektir. Bir sonraki adım ise o konu
üzerine düşünmek olacaktır. Gerçekten bir derin düşünce ürünü müdür, yoksa tamamen bir saçmalık
mıdır, sahte midir buna bakılabilir. Yani siz bir yetkin isimden bir şeyler duyduğunuzu düşünüyorsunuz
ama bunu aslında kimin söylediğinden emin olamıyorsunuz. Bu durumda da o söyleneni alıp analiz
etmeye başlıyorsunuz. Bu güzel bir etki olabilir. Ve işte bu durumda bile bana ait olmayan bazı
açıklamalar, bu şüpheyi ve soruşturmayı başlatabilir. Bu sözlerin kime ait olduğunu anlamak için
insanlar kafa yormak zorunda kalacaklardır. (Uyanık, Slavoj Žižek ile söyleşi, 2009e)

Žižek prensip olarak fikri mülkiyetin özgürlüğünden yanadır. Ona göre fikir, diğer metalardan
tamamen farklıdır. Ne kadar fazla kullanılıyorsa, paylaşılırsa o kadar zenginleşir. Fikri
mülkiyet ile ilgili büyük sorun da budur: “Bunu özel mülkiyete dönüştürme girişimi tümüyle
yapaydır.” Bu durumda kategorik olarak kurgusallığa karşı çıkma zemini de daralmaktadır.
Žižek’e göre çevrimiçi kişiliklerden ziyade günlük hayattaki kişilikler kurgusaldır. Eğer bir
kimse internette gerçek kimliğini gizliyorsa çoğu kez aslında kişiliğinin derinliklerinde yatan
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öz benliğine konuşma fırsatı tanımış olmaktadır. Yani bireyler esasen internette kimliklerini
gizlemedikleri zamanlarda kurguya yönelmektedir. Herkes (aynen günlük hayatta olduğu
gibi) aslında ne kadar da güzel-yakışıklı, komik, eğlenceli, bilge bir kimse olduğu mesajını
vermeye çalışmaktadır. Yani internette kimliğini açıklayan insanlar “olduğu” değil, “olmak
istediği”/”olduğuna inandığı” insanı “oynamakta”; kimliğini açıklamayanlar ise daha
“gerçekçi” davranabilmektedir. Tabii bu ikinci önerme de tartışılabilir.
Bireylerin internet ortamındaki varlığını “yok etmek zor ve meşakkatlidir. Tehlikeli ve
talepkâr bir süreçtir. Ayrıca para, enerji, fedakârlık, detaylı bir hazırlık evresi, cesaret ve
kararlılık gerektirir” (Ahearn, 2010, s. 189). Kurgu ise bu durumun kolaylıkla üstesinden
gelebilir. Tüm bu karmaşa içinde “iyi” bir haber varsa o da şudur: Youtube videolarının
altında yorum olarak görülen ırkçı, cinsiyetçi, kaba saba dil, çoğu kez gerçek kişilere değil,
bastırılmış kişiliklere aittir. Sanal ortamdaki kurguya dayalı/anonim özgürlük, daha zararsız
bir insanla karşı karşıya olmamızı sağlıyor olabilir.

TEŞHİR, GÖZETLEME VE KURGU BAĞLANTISI
Sosyal medya teşhiri ve gözetlemeyi körükleyen bir yapıya sahiptir. Sosyal medyada anonim
kalabilme imkânı ise gözetlemeyi (dikizleme, röntgenleme) kolaylaştırarak insani içgüdülere
de hizmet etmektedir.
İngiliz sosyal bilimci Kevin Robins’e göre “teknoloji davranışlarımızı gözetleme, bir anlamda
son derece rutin bir şekilde dikizleme imkânı sunmaktadır.” Elektronik kartlar ya da
elektronik iletişim yoluyla yaptığımız bazı işlemler “bunu zaten getirmektedir”. Ancak
Robins’e göre insanların Facebook'ta yaptıkları ise "keşfedilmesi gereken" ve “hiç
araştırılmamış” bir alan gibidir:
Bana göre açık bir şekilde bir narsisizm yani kendine hayran olma durumu var burada. Kendinizi bir
birey olarak sergilemek ve kendi varlığınızı arkadaşlarınızla paylaşmak. Gülen yüzler dünyası bu.
Herkesin çok rahat ve bireyci göründüğü bir dünya. Açıkçası sosyal medyanın üretken ve yapıcı
amaçlar için kullanılmasından çok uzaktayız. Bir teşhir dünyası burası. (Uyanık, Kevin Robins ile
söyleşi, 2009a)
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Gazeteci Serdar Kuzuloğlu ise teşhirin kökeninde “sıradan insanların aslında sıradan
olmadıklarını kanıtlama çabasının yattığını” düşünmektedir. Ona göre bunu aslında
geleneksel medyanın şu anki ana akımlarıyla da örtüştürmek gerekmektedir: “Bugün bütün
dünyadaki televizyon yapımlarında ciddi anlamda bir ifşa, teşhir ve faş etme duygusunu
görüyoruz. Yeni akım bu. Kameralı evler, kendi hayatını teşhir eden insanlar. Kendi özel
hayatlarındaki problemleri televizyon programlarında çözmeye çalışan insanlar.” (Uyanık,
Serdar Kuzuloğlu ile söyleşi, 2009d)
“Önemli” bir insan, bir “yıldız” gibi görünme ihtiyacı ve önemli bulunan insanlara yakın
görünme güdüsü de sosyal medya davranışlarının bilinçaltı nedenleri arasındadır. (Uygur,
2009) Takip ediliyor olmak, söylediklerinin dinleniyor, tepki alınıyor olması bireyleri mutlu
etmekte ve buna bağımlı kılmaktadır. Ancak anlatılanların orijinalliği kayboldukça teşhirin de
çıtası yükselmektedir. Bu durum mahremiyete dair sosyal normların değişimini beraberinde
getirmektedir ki bu konuya ilerleyen bölümlerde değinilecektir.
Hırvat sosyolog Nada Švob-Ðokic, sosyal medyanın “röntgen ve teşhir duygularını
desteklediğini ve bazı temel içgüdülerimize hizmet ettiğini” söylemektedir (Uyanık, Nada
Švob-Ðokic ile söyleşi, 2009b). Ancak bunu tümüyle kontrolsüz bir şekilde yapmaktadır. Ona
göre olup biten, “Kültür öncesi konumlarımıza geri dönmek ve başkalarının hayatlarını
dikizleyerek, ya da gerçekte çok ciddi ya da kişisel hayatlar açısından çok kıymetli olan
olaylarla kendimizi eğlendirmekten ibarettir ve hoş değildir.”
Bu noktada sosyal medyanın ister özel amaçlarla ister iş amaçlı kullanımında, teşhir
boyutunun önemli bir yer teşkil ettiği de eklenmelidir.
Sedat Kapanoğlu ise “teşhirin gerçek hayattaki varacağı en uç nokta çıplaklık iken Ekşi
Sözlük'te daha da açılıp beyninizin içindekilerin ortalığa saçıldığı bir teşhire ve beyninizin
içindekilerin takip edildiği bir röntgenciliğe dönüştüğünü” söylemektedir. Ona göre bu açıdan
sanal teşhir, olabilecek en yüksek tatmini de sağlıyor olabilir.
Žižek, sosyal medyadaki davranışlarımızı tetikleyen yegâne motivasyonun serbest irade
olmadığına, davranışlarımızın giderek daha farklı yöntemlerle manipüle edilebildiğine de
dikkat çekmektedir. Bu açıdan sosyal medya, siyasi ve ticari güç odaklarının bireylerin
davranışlarını etkileme faaliyetleri için gayet uygun bir ortam da sağlamaktadır. Sosyal
370

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Yeni Medya ve Gündelik Yaşam - II

medyadaki tavırların gerçek anlamda eyleme dökülmesi ise başka faktörlere bağlıdır. Žižek
“Beynimizin içinde biziz, gerçeklik ise dışarıda” demekte; ve aradaki bu mesafenin tehdit
altında olduğunu, “yani artık felsefenin devrinin yaklaştığını” söylemektedir. Ayrıca
beynimizin içindeki “bizin” de manipüle edilebildiğini, sonuçta “biz” sandığımızın, “öz
benliğimiz” olmayabileceğini vurgulamaktadır. Buna göre denetlendiğinin farkında bile
olmayan bireyler, denetim altındaki düşüncelerini gerçek düşünceleri sanabilecek;
davranışlarını kendi özgür iradeleri ile kontrol altında tuttuklarını düşünebileceklerdir.
Her teknolojinin onu yaratan ideolojiye hizmet ettiği düşüncesi öteden beri var olan bir savdır.
Buradan yola çıkılarak sosyal medyanın da teşhiri körüklemek yoluyla ideolojik gözetimi
kolaylaştıran bir medya türü olduğu önermesinde bulunulabilir. Ancak bu önermeye
katılmayanlar da vardır. Onlara göre örneğin Facebook’a fotoğraf yüklemek, hiçbir şekilde
teşhircilik olarak adlandırılamaz. Ancak herkesin ortak olarak paylaştığı görüş, bu
platformlarda kendini göklere çıkarma ya da teşhirciliğin eksik olmadığıdır. Bu platformları
kişisel bilgileri edinmek amacıyla kullananlar da bulunmaktadır. Ancak “diğer medya
türlerinde olduğu gibi bu da toplumlarımızın bir parçasıdır.” (Hellriegel, 2009)
Ben teknolojinin kendi başına büyük oranda bir teşhirciliğe yol açtığını düşünmüyorum. İnsanların
düşünce yapılarıyla ilgili bir şey bu. Bir kalabalığın içinde bir anda giysilerini çıkarmak ya da aynı şeyi
Facebook'ta yapmak. Onlar için fark etmiyor bu. Teknoloji sadece bunun yayınlanmasını ve geniş bir
izleyici kitlesine ulaşmasını sağlıyor. Temelde tek fark bu. (Hellriegel, 2009)

KURGUNUN NEDENİ OLARAK ÖZGÜRLÜK VE İKTİDAR DUYGUSU
Slavoj Žižek, felakete yol açmak da dâhil olmak üzere, sınırsız bir güç ve özgürlüğe sahip
olma düşüncesinin, internetteki kurgusallığı besleyen başlıca motivasyonlardan biri olduğunu
söylemektedir. Žižek, bunu açıklarken, kendisini özgür hissettiği ilk anın 16-17
yaşlarındayken yanlış telefon numarasını arayan birine, aradığı kişinin kalp krizi geçirip
öldüğünü söyleyebilmek özgürlüğünü hissettiği an olduğunu söylemektedir:
Eflatun'un da dediği gibi iki tür insan vardır: Kötülük yapanlar ve kötülük yapmayı hayal edenler. […]
internet ile ilgili durum da aynen böyle. Bir şeyleri yaymanız için muğlâk bir özgürlük sağlıyor internet.
Bir yönüyle mükemmel. Tüm fanteziler hayata geçebiliyor. Ama diğer yandan tüm bunlar için ahlaki
doğruların nasıl oluşturulacağı sorusu gündeme geliyor. (Uyanık, Slavoj Žižek ile söyleşi, 2009e)
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KURGUSALLIĞI BESLEYEN SİYASİ NEDENLER
Sosyal medyada anonim kalma ihtiyacı sadece felsefi nedenlerle değil, siyasi/ideolojik
nedenlerle de açıklanabilir. Belli bir güç odağının hâkimiyetindeki bir ortamda aykırı
görüşlerinden dolayı dışlanacağını veya cezalandırılacağını düşünen birinin anonimliği
kullanması, kurgusallığa siyasal özgürlük boyutunu sağlamaktadır. Bu kapsamdaki
özgürlüğün her zaman meşru görüşler için kullanıldığını düşünmemek gerekir. Çünkü
kurgusallık, nefret söylemi için de uygun bir zemin temin etmektedir. Ki bu konu ayrı bir
başlık altında incelenecektir.
Yine de internette yer alan çeşitli forumlar, Youtube benzeri sitelerin yorum alanları ya da
Ekşi Sözlük benzeri siteler “medyanın karşılamadığı bir ihtiyacı karşılamaktadır. O da
medyanın kapsamadığı alanların insanlar tarafından, vatandaş tarafından doldurulabilme
imkânıdır”: (Uyanık, Sedat Kapanoğlu ile söyleşi, 2009c)
“Anonimlik ise; bunun uzantısıdır. Çünkü Türkiye'de, özellikle Türkiye koşullarında anonimlik çok
büyük bir ihtiyaç. Çünkü siz isminiz bilindiği zaman başkaları tarafından ayağınızın kaydırılabileceği,
hukuki olmayan yollardan başınıza bir şeyler gelebileceği bir ülkedesiniz. Bu koşullar dâhilinde
anonimlik ve bir şeyleri zarar görmeden söyleme ihtiyacı çok fazla. Haliyle sözlük bunu da karşılıyor.
Twitter'da Facebook'ta bunlar yok, çünkü Amerika ya da Avrupa gibi ülkelerde anonim kalma ihtiyacı
bu kadar büyük değil. Çünkü fikir, ifade özgürlüğü çok daha olgunlaşmış bir formda. Türkiye'de
maalesef öyle değil. Haliyle biz başımıza dert almamak için takma ismimizin arkasına saklanıyoruz
ister istemez, bu bir ihtiyaç.”

KURGUSALLIĞIN SONUCU OLARAK DEZENFORMASYON
Sosyal medyadaki anonimlik, dezenformasyonun daha önce hiç olmadığı kadar hızlı
yayılmasını da beraberinde getirebilmektedir. Ancak sosyal medya, dezenformasyonun ilk
ortaya çıktığı yer değildir. Geleneksel medyada da var olan bir olguyu sadece yeni bir
mecraya getirmektedir. Bu noktada medya okuryazarlığının önemi bir kez daha gündeme
gelmektedir. Çünkü kurgusallık, haberlerin yanlış yayılmasını beraberinde getirebileceği gibi,
olguların tahrif edilmesini de kolaylaştırabilir.
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Bununla birlikte “herhangi bir editoryal kadronun doğru ve yanlışı ayırt etmek konusunda
evrensel bir otorite olması da mümkün değildir. […] Ne yazarsanız yazın o bir datadır. Yanlış
bile yazsanız toplumun neleri yanlış bildiği konusunda bir veridir en başta.” (Uyanık, Sedat
Kapanoğlu ile söyleşi, 2009c)

BÜYÜK BİRADER VE MAHREMİYET - KİTLESEL EĞLENCE YOLUYLA
DENETİM
Theodor W. Adorno'nun geleneksel medya için dile getirdiği önermeden yola çıkılarak sosyal
paylaşım denen olgunun da, propaganda ve kitlesel bir eğlenceye hizmet ettiği düşünülebilir.
Nada Švob-Ðokic de, “belki günümüzde propaganda boyutu daha az olsa da”, sosyal
paylaşımın kitlesel bir eğlenceye hizmet ettiğini düşünmektedir. Ona göre “sosyal medya
kullanımı yoluyla kendimizi eğlendirmekte, başkaları hakkında bazı bilgilere ulaşmaktayız.
Yani, kendimizi ölümüne eğlendirmekteyiz.” (Uyanık, Nada Švob-Ðokic ile söyleşi, 2009b)
Kevin Robins ise sosyal medyanın Büyük Birader'e hizmet etme konusunda büyük bir
potansiyeli olduğunu, ama bunun çok da totaliter görünmeyen bir potansiyel olduğunu
söylemektedir. Ona göre elektronik araçlarla sürdürülen bilgi toparlama süreci, piyasa
araştırması adı altında kapitalizme hizmet etmektedir. Hedef kitleyi reklamlar yoluyla daha
belirgin bir şekilde yakalayabilmek amacıyla insanların medyayı kullanma biçimleri
araştırılmaktadır. Öbür yandan da “tüm bu araçların sosyal yönden ne kadar faydalı şeyler
olduğuna dair bir illüzyon oluşturulmakta, […] haberleşme miti göklere çıkarılmaktadır.”
(Uyanık, Kevin Robins ile söyleşi, 2009a)
Sonuç olarak sosyal medyanın denetimi iktidar-hegemonya tartışmasından bağımsız değildir.
İktidarı elinde bulunduranlar, bu güce meydan okuyabilecek her türlü aracı şüphe ile
karşılayıp onu denetim altına almak istemektedir. Şimdi gördüğümüz ise medya denetiminin,
geleneksel medyadan sosyal medyaya transferidir. Bu anlamda ülkeler geleneksel
yaklaşımlarından farklı olmayan yöntemleri benimsemektedir. Örneğin Çin’deki internet
denetimi, sansür veya yasaklar kimseyi şaşırtmamaktadır ancak denetimin bulunmadığı
düşünülen ülkelerde insanların tümüyle özgür olduğunu varsaymak da yanlış sonuçlar
verebilir.
373

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Yeni Medya ve Gündelik Yaşam - II

Örneğin İngiltere’deki 2011 ayaklanmalarının ardından, hükümet cephesi sosyal medya
kullanımının kısıtlanmasını tartışmıştır (BBC Türkçe, 2011). Dolayısıyla yazılan her satır,
teorik olarak herhangi bir ülkede, umulmayan bir yerde bireylerin karşısına çıkıp başlarına
umulmadık dertler açabilmektedir. Kişisel ifade özgürlüğü olarak sunulduğu söylenen
özgürlüğün sınırları, olaylara hangi coğrafyadan, hangi açıdan veya hangi güç odağının
penceresinden bakıldığına göre değişebilmektedir. Bu anlamda özgürlük daima Büyük
Birader(ler)’in ayağına basılmayan bir çerçeve ile sınırlıdır. Muhalif görüşler, içinde
bulundukları rejimlerin çizdiği özgürlük çemberi ile (coğrafyadan bağımsız olmak kaydıyla
dünyanın her yerinde) çatışma halindedir. Bu durumda sosyal medyanın sıradan insanlara
sağladığı hizmetin daha fazlasını, farklı iktidar odaklarına sağladığını düşünmek yanıltıcı
olmayacaktır.
Vikipedi’de yer alan maddeler üzerinde yapılan bir araştırma, firmaların bu siteyi ticari
rakipleri hakkında dezenformasyon ve rekabet avantajı sağlamak yönünde kullanabildiğini
ortaya koymuştur (Uyanık, Sedat Kapanoğlu ile söyleşi, 2009c). Yani kimin ne yaptığını takip
etmek o kadar da zor değildir. Bu durum Facebook ve Twitter için de geçerli olsa da
kullanıcılar esasen tanımadıkları ve sözüne itibar etmeyecekleri kimseler tarafından
etkilenmekten (teorik olarak) kendilerini koruma şansına sahiptirler.
Bununla birlikte pek çok bireyde “internette yaptıklarım gerçek hayatta benim için çok büyük
bir sorun çıkarmaz'' gibi bir algı da bulunmaktadır. Oysa “Türkiye özelinde konuşulduğunda,
gerçek hayattaki suç tanımı aynen internette de suçtur. Hatta internette bu kitlesel yayıncılığa
girdiği için bazen insanın başına misliyle dert açabilmektedir” (Uyanık, Serdar Kuzuloğlu ile
söyleşi, 2009d).
Nada Švob-Ðokic, sosyal medyanın “sosyalleşme ve tüketim kültürü arasındaki kayıp halka
olduğunu” söylemektedir. “Ama tabii bu potansiyelin tümüyle kullanılıp kullanılmadığı başka
bir konudur” (Uyanık, Nada Švob-Ðokic ile söyleşi, 2009b). Tüketim kültürünün zaten bu
şekilde işlediğini, sosyal medyanın bu anlamda yeni bir şey getirmediğini düşünenler de
bulunmaktadır. Bu kişilere göre “ondan kaçmak zaten mümkün değildir” (Uygur, 2009).
Sosyal medya, profesyonel bireylere kendi alanları ile ilgili küresel gelişmeleri takip etmeleri
için önemli bir olanak sağlamaktadır. Ancak amacı ne olursa olsun, paylaşımların çoğu kez
teşhir ile bağlantılı olduğunu, bunun da tüketim ile ilintili olduğunu belirtmek gerekir: “Yani
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teşhir ettiğimiz şey evimizde ördüğümüz kazak falan değildir. Satın aldığımız şeyler, gidip
yediğimiz içtiğimiz şeyler, gördüğümüz ülkeler, yeni keşfettiğimiz mekânlar vesaire. Bunun
tüketimden çok bağımsız bir şey olduğunu düşünmek çok doğru olmayabilir” (Uyanık, Serdar
Kuzuloğlu ile söyleşi, 2009d).
Bununla birlikte sosyal medyanın tüketim kültürüne ve fikir ifade özgürlüğüne eşit oranda
hizmet ettiğini düşünenler de bulunmaktadır (Uyanık, Sedat Kapanoğlu ile söyleşi, 2009c).
Sosyal paylaşım sitelerinde ortaya dökülen mahremiyet aslında paraya dönüşmektedir:
“Facebook'ta da gördüğünüz gibi her bir sayfa reklamlarla dolu vaziyettedir”. Facebook'ta
hazırlanan detaylı profillerin ciddi bir piyasa değeri bulunmaktadır. Bu durumu sorgulamak
da bireylere kalmaktadır: “Örneğin, fotoğraflarımı niye Flickr'a yüklüyorum, ya da linklerimi
niçin Facebook'ta paylaşıyorum? Bu sadece bir eğlence mi, yoksa ben Facebook fabrikasında
mı çalışıyorum diye sorması gerekir insanların.” (Hendriks, 2009)
Bütün bunlara ek olarak, sosyal medya yoluyla yapılan reklam ve tanıtımın, yani insanların
birbirlerine yaptıkları tavsiyelerin, geleneksel mecralardaki reklamlardan daha etkili olduğu
da bilinmektedir (Uyanık, Serdar Kuzuloğlu ile söyleşi, 2009d). Bu durum, ticari markaların
sadece satış ve pazarlama değil itibar yönetimi açısından da sosyal medya denetimi
yapmalarını kaçınılmaz kılmaktadır.
Bununla birlikte bireylerin ilgi alanlarıyla alakasız reklamlara sürekli maruz kalmasındansa,
her ne kadar kaptırdıkları kişisel bilgiler “korkutucu” da olsa, firmaların hedefe yönelik
bireysel reklamları “[…] aynı zamanda iyi bir şey de olabilir. Boşu boşuna benim zamanımı
öbür şeylerle harcamıyorlar. Direkt ne istiyorsam onu veriyorlar” diyenlere de rastlanmaktadır
(Uygur, 2009).
Sosyal medyanın ortaya çıkışının ardında sadece bireylere dair bilgileri ortaya dökmek ve
bunu ticari veya siyasi güç odaklarının hizmetine sunmak olduğu görüşü de tümüyle doğru
olmayabilir. Örneğin Ekşi Sözlük’ün kurucusu Sedat Kapanoğlu, “[Sözlüğün] şu anda geldiği
noktada içeriğinin [ticari açıdan] değerli olması, öngörmediğim bir şeydi” demektedir
(Uyanık, Sedat Kapanoğlu ile söyleşi, 2009c). Bu medya türü, zaman içinde geçirdiği evrim
yoluyla ticari ve siyasi denetim açısından daha fazla kıymet arz etmeye başlamıştır.
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Yukarıda sayılan distopik öğelere rağmen, sosyal medyanın (kurgusallık yoluyla da olsa)
örneğin kültür sanatın, yardımlaşmanın da aracı olabildiğini hatırda tutmak gerekir. “Bu
anlamda evet, istenirse çok kıymetli bir kültürel işbirliği ve temas aracı haline dönüşebilir
sosyal medya. Eğer başka kültürlere ait değerleri tanımamızı sağlayacaksa, iyi olma
potansiyeli de var demektir” (Uyanık, Nada Švob-Ðokic ile söyleşi, 2009b).
Bu noktada elbette kültür ve kültürel tüketim arasında da bir çizgi çekmek gerekebilir:
“Çünkü geleneksel kültürler ve onlara ait kültürel değerlerin çoğu, kitlesel tüketim amacıyla
tasarlanmış, üretilmiş ya da uyarlanmış değildirler. Bunlar belli bir kültürel çevre içinde kalmaya devam
edecektir. Ekonominin ya da ekonomik yatırımın etkilerine çok fazla açık değildirler. Ama diğer
taraftan teknoloji ekonominin kültürün içine sızmasını da kolaylaştırmaktadır.” (Uyanık, Nada ŠvobÐokic ile söyleşi, 2009b)

SOSYAL NORMLARDAKİ DEĞİŞİM VE MAHREMİYET
Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, 2010 yılının ilk günlerinde kendisiyle yapılan bir
söyleşide, sıradan insanların kendileri ile ilgili giderek daha fazla mahrem bilgiyi paylaşmaya
hevesli olduklarını yani bu alandaki sosyal normların da zamanla evrim geçirdiğini
söylemiştir (The Daily Telegraph, 2010). Zuckerberg, Facebook’un güvenlik kurallarındaki
değişimin de, mevcut sosyal normları yansıtacak şekilde kendilerini yenilemelerinin sonucu
olduğunu belirtmiştir.
Bazı gözlemcilere göre “internetin erken dönemlerinde çok yaygın olan anonimliğin de
kalkmasıyla birlikte, sanal dünya dediğimiz kavram giderek bizim kendi dünyamızla
birleşmektedir”. Bireyler, takip ettikleri, değer verdikleri diğer bireylerden etkilenerek,
mahrem alanlarını giderek ve gönüllü olarak daraltmaktadırlar. Bu durum (e-postaların ya da
telefon görüşmelerinin izlenmesine gerek bırakmadan) Büyük Birader’e gönüllü olarak teslim
olmak anlamına da gelmektedir (Uyanık, Serdar Kuzuloğlu ile söyleşi, 2009d):
“Aslında biz yerini yurdunu bile bilmediğimiz yerlerde, kendimize ait çok önemli bilgileri gönüllü
olarak devrettiğimiz bir çağı yaşıyoruz. Ve bunu kitlesel olarak yaptığımız için bizi rahatsız da etmiyor.
Diyoruz ki '’Tamam ben şu kızla birlikte olduğumu yazdım. Ama işte Ahmet de yazmış, Ali de yazmış’.
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Kitleselliğin rahatlığı var. Ama bir yandan da kara bir gölge gibi peşimizden yürüdüğünü de bilmekte
fayda var.”

Bu durum, Hellriegel’e göre bireylerin mahremiyet normlarını kendilerinin belirlemesi ve bu
sınırların dışına çıkmaması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Çünkü “burası [sosyal ağlar] artık
toplumlarımızın beyni gibidir. Bundan yüz sene sonra bile burayı kazıdıkça sizin, benim veya
diğer kullanıcıların bilgilerine ulaşılabilecektir.” Şu ana kadar pek tecrübemiz olmayan ikinci
sorunlu bölge ise mahremiyetin mülkiyetine aittir: “Ben öldüğümde tüm bu bilgiler ne
olacak? […] Sosyal medya platformlarına, herhangi bir kullanıcıları öldüğünde ne olacağını
sorarsanız, çoğunun bu soruya bir cevabı olmadığını göreceksiniz” (Hellriegel, 2009).
Her dakika nerede bulunduğunu, koordinatlarını bildiren toplum bir anlamda kendi kendini
polisliğini mi yapmaya başlıyor sorusunun cevabı karmaşıktır. “Toplum olarak bir çözüm
bulmamız gereken konulardan biri budur. […] Eğer ben şu anda nerede olduğum ile ilgili
bilgi vermek istiyorsam, bu karar bana aittir. Ama böyle bir şey yaptığımı da biliyor olmam
lazım” (Hellriegel, 2009).

KURGUSALLIK VE NEFRETİ KÖRÜKLEME
Sosyal medyadaki anonimliğin nefreti, aşırı milliyetçiliği, faşizmi körükleyen tarafları da
olduğu düşünülmektedir. Örneğin internet forumlarında ya da bazı video paylaşım sitelerinde
çok sert kavgalar ve yorumlarla karşılaşılabilmektedir. Ekşi Sözlük benzeri ortamlarda
moderasyon müessesesi işlemektedir. Ancak moderasyonun olmadığı ortamlarda anonimliğin
daha çok nefrete hizmet ettiği düşünülebilir.
Kurgusallığın nasıl denetleneceği konusu felsefenin de ilgi alanına girmektedir. “Radikal
liberallerin, tümüyle özgürlükten yana olduğunu, diğerlerinin ise tüm bu sorunları sanal birer
tecavüz olarak gördüğünü” söyleyen Žižek, “artık mevcut etik normların bir faydasının
olmadığı sınırlara ulaştığımızı” düşünmektedir. (Uyanık, Slavoj Žižek ile söyleşi, 2009e).
Kevin Robins, yeni medya araçlarının nefreti ve ayrımcılığı körüklediğini düşünmemektedir.
Ona göre bu araçlar daha çok kayıtsızlığı ve pasifliği körüklemektedir: “İnsanlar var olan
retorikten bir parça kapmaya çok hevesliler. […] Ama buradan çıkan sonuç nefretin
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körüklenmesinden ziyade bayağılığın körüklenmesidir. İnsanlar buralarda çok fazla zaman
harcıyorlar. Bu anlamda [sosyal medyanın] video izlemekten veya meyve işaretli kumar
makinelerinde vakit harcamaktan farkı yoktur.” (Uyanık, Kevin Robins ile söyleşi, 2009a)
Nada Švob-Ðokic’e göre ise sosyal medya “Dayanışmayı ya da insani duyguların iyi yönlerini
destekleyebilir. Ama nefreti körükleme potansiyeli de vardır. Bu medya araçları içine
koyduğunuz hiçbir şeyi reddetmiyor […] ama birbirini tanıyan insanların daha da
yakınlaşmasını, birbirlerinin sorunlarını anlamasını ya da yardımcı olmasını da sağlayabilir.
(Uyanık, Nada Švob-Ðokic ile söyleşi, 2009b)
Peki, Türkçe internetteki topluluklarda görülen fanatizm nasıl açıklanacaktır? Serdar
Kuzuloğlu bu durumu “Kendini siyasi yelpazede ifade edemeyen ya da kendini mevcut politik
düzende temsil edilmiyor varsayan insanların anonimliğin de getirdiği şeyle kin kusması
olarak” görmektedir. Ona göre bu durum “Üstünde çok konuşulmayan, gazetede televizyonda
görmediğimiz ama halkta giderek yayılan yarı şaka yarı ciddi kimilerinin dalgasına topa
girdiği ama çok ciddi sinyaller veren sosyal kıpırdanmaları” yansıtmaktadır (Uyanık, Serdar
Kuzuloğlu ile söyleşi, 2009d)
Sosyal medyada bireysel veya gruplar yoluyla yürütülen nefret ve karalama kampanyaları ve
fanatizmin “toplumun yansımasından başka bir şey olmadığını” düşünenler de vardır. Onlara
göre “Bu insanlar Facebook'ta grup imkânı verilince” ortaya çıkmamışlardır. Bu gidişatın “iyi
olan tarafı” ise bu türden kişi ve grupların “artık rahatlıkla takip edilebilmesidir.” Ayrıca bu
gruplara [illa otoriteler aracılığıyla değil, ancak bireylerin doğal ve şeffaf müdahaleleri
yoluyla] nüfuz edilerek “doğal bir ikna süreci de işletilebilmektedir” (Uyanık, Sedat
Kapanoğlu ile söyleşi, 2009c). Bu süreç, teorik olarak moderasyonlu veya moderasyonsuz her
alan için geçerli olabilir.

SOSYAL MEDYADA ANONİMLİK VE HABERCİLİK
Sosyal medyadaki anonimlik, kullanıcıların ürettiği içerikten beslenen yeni nesil gazetecilik
açısından da önemli bir tehdit teşkil etmektedir. “Bu durumda geleneksel şirketler tüm

378

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Yeni Medya ve Gündelik Yaşam - II

bunların üstesinden gelip bu içeriği organize etmek, düzenlemek ve doğrulatmak zorunda
kalacaklardır” (Kempf, 2009).
Yurttaş gazeteciliğine önem vermek ile insanları bu gazetecilik türüne teşvik etmek arasında
ince bir çizgi bulunmaktadır. Gelecekte kurgusal haberleri gerçekte var olandan ayırt etmek
daha da güçleşebilecektir. İnsanların kendi yarattıkları haberlerin hem kahramanı olması hem
de olayları kendi bakış açılarından anlatması toplumları yanlış yönlendirme potansiyeline
sahiptir. Burada hem yurttaş gazeteciliğini teşvik edenlerin bunu yaparken aşılaması gereken
değerler önem kazanmaktadır hem de kullanıcıların ürettiği içeriği ayıklayıp yayıma
hazırlayanların gazetecilik nitelikleri. Gerek gazetecilerin, gerekse medyayı takip eden
herkesin, kendilerini kurgusal bir akışa kaptırmamak için objektif, kuşkucu, sorgulayıcı bakışa
her zamankinden daha fazla ihtiyacı olacaktır. Kurgu ve gerçeği ayırt etmek, artık yalan ve
doğruyu ayırt etmekten çok daha zor bir hal almaktadır ve propagandaya alet olmamak için
uyanık olmak şarttır (Demirel, 2011).

KURGUNUN SİYASAL ÖRGÜTLENMEYE KATKISI
Sosyal mecraların kurgusallık ve anonimlik imkânı sayesinde, daha önce hiçbir şekilde siyasal
alanda varlığı hissedilmemiş sessiz kitlelerin seslerinin de duyulduğu düşünülebilir. Bu sesler
hiçbir zaman eyleme veya oya dönüşmeyebilir. Bu açıdan siyasetten bahseden bilinçaltları ile
muhatap olduğumuzu düşünebiliriz. Ancak bu durum, sadece bu sayede ifade edilebilen
görüşlerin değerini ve önemini azaltmayacaktır. Ayrıca örgütlenmenin önünde ciddi
engellerin bulunduğu toplumlar için “örneğin Facebook’ta bir grup açabilme özgürlüğü büyük
önem taşımaktadır” (Uyanık, Serdar Kuzuloğlu ile söyleşi, 2009d).
Ancak bu görüşe tümüyle kendini kaptırmayanlar da mevcuttur. Onlara göre “Burada
merkezde duran, teknoloji ya da teknolojik ivmenin kendisi değil, siyasi projelerdir. Ulus
ötesi bağlantılar kurmak isteyen sivil örgütlere telefon ya da faks da yardımcı olabilirdi. Yani
Twitter ve diğerleri çok da büyük bir dönüşüm getirmiyor bu anlamda. Mobil telefon mesela
tek başına çok önemli bir teknolojidir. Ama internet, Facebook, Twitter ve diğerleri kadar
büyük bir potansiyel olarak gösterilmemiştir bu anlamda” (Uyanık, Kevin Robins ile söyleşi,
2009a).
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SONUÇ
Bireylerin sosyal ağlara yönelmesindeki temel motivasyon bilinçaltında yatmaktadır.
Beğenilmek, takdir görmek, alkışlanmak, dikkate alınmak ya da sözlük anlamıyla “izlenmek”
genel olarak çoğu insanın bilinçaltındaki çocuğa hitap etmektedir. Bu bağlamda okuduğu
kitabı bir site üzerinde paylaşmanın bile takdir görme [yerine göre entelektüel ya da matrak
bir insan algısı yaratma] ihtiyacına hizmet ettiği düşünülebilir. Ya da popüler bir filmi
kötüleyip “pek çok insanın değer verdiği şeylere ben değer vermiyorum” mesajı verilerek
yine farklılaşma ihtiyacına hizmet edilebilir. Ama örneğin bazı toplumsal olaylarda bireyler,
çevrelerindeki insanlardan farklı şeyler söylemeye çekinip kendilerini milliyetçi, cinsiyetçi
vb. söylemlere de teslim edebilir. Elbette teşhir ve gözetleme gibi içgüdülerin dozu kişiden
kişiye farklı olabilir, ayrıca bu tespit sosyal ağları kullanan insanların tümünü bağlamayabilir.
Ancak bu durumun tam tersi de geçerlidir, sırf sosyal ağları kullanmıyor diye bir kimsenin
sayılan bu ihtiyaçlardan sıyrılmış olduğu da varsayılamayacaktır.
Tüm bunlara ek olarak sosyal ağlar, normalde iletişim kurmayacak kişileri yakınlaştırarak,
tam da adına uygun “sosyal” bir hizmet de görmektedir. Sosyal ağlar bu anlamda bireyleri
değiştirmemiş, ancak var olan bazı sosyal yönelimleri körüklemiş, sosyal normlar ya da
mahremiyet anlayışımızın değişimini hızlandırarak “içimizdeki çocuğu belki de kendisinden
önceki hiçbir araç ile kıyaslanamayacak ölçüde kışkırtmıştır”. Bu durum da teşhirin
körüklenmesi yoluyla siyasi ve ticari denetimi, yani, sosyal ağların “distopik” yanlarını
beraberinde getirmektedir. Sosyal medya, propaganda ve kitlesel eğlence yoluyla, denetimin
yeni bir aracı da olma potansiyeli taşımaktadır. Sosyal medyada anonim kalabilme imkânı,
gözetlemeyi (dikizleme, röntgenleme) kolaylaştırarak güç odakları kadar, insani içgüdülere de
hizmet etmektedir.
Kurgu ve anonimliği körükleyen bir diğer olgu da “isimsiz olmanın” getirdiği neredeyse
“mutlak” özgürlük ve iktidar duygusudur. Ancak özgürlüğün aslında “mutlak” olmayışının
getirdiği sonuçlar bir yana, sınırsız zannedilen sanal özgürlüğün hırpaladığı etik/hukuki
normların yeniden nasıl şekillendireceği konusu, yeni soru işaretlerini beraberinde
getirmektedir. Bununla beraber, baskı ortamında aykırı görüşlerinden dolayı zarar göreceğini
düşünen

birinin

anonimliği

kullanması,

kurgusallığa

siyasal

özgürlük

boyutunu

sağlamaktadır. Bu kapsamdaki özgürlüğün her zaman meşru görüşler için kullanıldığını
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düşünmemek gerekir. Çünkü kurgusallık, nefret söylemi için de uygun bir zemin temin
etmektedir.
Sosyal medyadaki anonimlik, dezenformasyonun da daha önce hiç olmadığı kadar hızlı
yayılmasını da beraberinde getirebilmektedir. Bu noktada medya okuryazarlığının önemi bir
kez daha gündeme gelmektedir. Bireylerin sosyal medyada “isimsiz” olma imkânı,
kullanıcıların ürettiği içerikten beslenen yeni nesil gazetecilik açısından da önemli bir tehdit
teşkil etmektedir. Bu tür kaynaklardan gelen içeriği organize etmek, düzenlemek ve
doğrulatmak her zamankinden fazla önem taşımaktadır.
Her şeye rağmen, sosyal mecraların sunduğu kurgusallık ve anonimlik imkânı sayesinde, daha
önce hiçbir şekilde siyasal alanda varlığı hissedilmemiş sessiz kitlelerin seslerinin duyulduğu
düşünülebilir. Özellikle örgütlenmenin önünde ciddi engellerin bulunduğu toplumlar için bu
düzeydeki bir özgürlük bile büyük önem taşımaktadır.
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ÖZET
Günümüzde sosyal ağlar internet ekosisteminin vazgeçilemez bir parçası haline geldi. Kişisel profilleme siteleri,
internet günceleri (bloglar) ve mikro bloglar, Türkiye’de de, özellikle gençler tarafından oldukça yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu sosyal ağlar arasından, ünlülerin de kullanmaya başlamasıyla daha da popüler hale gelen
mikro blog sitesi Twitter, yalnızca gençlerin değil, pazarlama ve iletişim uzmanlarından medyaya pek çok
kesimin ilgi odağı oldu. Sosyal Medya unsuru olarak Twitter, özellikle mesajın daha etkin yayılması için bir
iletişim aracı olarak görülebilir. Twitter kullanımına ilişkin araştırmalar, mesajın kendisinin, sahibinin,
yönlendiricinin, ve ilişkinin derecesinin yayılması konusunda önemli olduğunu göstermektedir. Türkiye’de
Twitter kullanımın gençler arasında yaygın olduğu düşüncesiyle, gençlerin kullanıcı olarak Twitter’i nasıl
algıladığı, takip etme güdüsü, mesajları değerlendirmesi gibi kavramları inceledik. Kuramsal altyapı olarak
Habermas ’ın (1984) doğruluk iddiasından yola çıkarak bir örnek uzayda inceleme yaptık. Yöntem olarak
üniversiteye hazırlanan 7 öğrencinin katıldığı gurup çalışmasını ve üniversiteye hazırlanan ve hâlihazırda
üniversite öğrencisi olan 136 kişinin katıldığı anket uygulamasını kullandığımız araştırmamızda, Türk
gençlerinin Twitter’ı hangi amaçla kullandığını, bir başka kullanıcıyı takip etmeye karar verirken göz önünde
bulundurdukları kıstasları ve yazılan içeriklerin samimiyet ve ikna edicilik unsurlarını irdeledik.
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Araştırmamız sonucunda; tahmin ettiğimiz gibi katılımcıların çoğu Twitter uygulamasını hergün düzenli olarak
kullandıklarını belirttiler. Ancak sanılanın aksine, büyük çoğunluğun Twitter uygulamasını mobil cihazlarından
değil, kişisel masaüstü ve dizüstü bilgisayarları vasıtasıyla kullandıklarını gördük. Başka bir kullanıcıyı takip
etmeye karar verirken göz önünde bulundurulan en önemli kıstas “samimiyet” olurken, şaşırtıcı bir şekilde
katılımcıların büyük bir bölümü kişilerin ünlü olmasının takip etmeye karar verirken önemli bir kriter olmadığını
belirttiler. Bugün, Twitter hesabı bulunan ünlülerin on binlerce hatta yüzbinlerce takipçisi bulunduğunu göz
önünde bulundurarak, burada bir çelişki olduğunu düşünebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Twitter, Gençlik, Gençler, Türkiye

1. GİRİŞ:
Mikro günlükler (Microblogs), e-posta, telefon, anlık mesajlaşma ya da internet günlükleri
gibi hâlihazırda var olan iletişim kanallarından farklı bir iletişim kanalıdır ve son yıllarda
kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır (Zhao ve Rosson, 2009). Çevrimiçi günlüklerde (Blogs),
bir kullanıcının haftada 1 gönderi yapması aktif kullanım olarak tanımlanır (Kolari, vd.,2007).
Mikro günlükler ile çevrimiçi günlükler arasındaki en büyük farklardan bir tanesi mikro
günlüklerin çok daha hızlı bir iletişim üzerine kurgulanmış olmasıdır; daha kısa yazılar
yazmak, daha kısa sürer. Mikro günlükler ile çevrimiçi günlükler arasındaki ikinci büyük
farklılık ise güncellenme hızlarıdır. Genellikle ortalama bir çevrimiçi günlük yazarı birkaç
günde bir yeni yazı eklerken, ortalama bir mikro günlük kullanıcısı günde birkaç yazı ekler1.
Günümüzde en popüler mikro günlük Twitter’dır (http://www.twitter.com) (Pontin, 2007).
İnsanlar hayatlarındaki gelişmeleri genellikle olduktan hemen sonra Twitter aracılığıyla
paylaşıyorlar (Zhao ve Rosson, 2009). Twitter da, zaten ana sayfasında kullanıcılarına bu
soruyu soruyor; “Şu anda ne oluyor?”. Ancak Mischaud’un 5.767 Twitter mesajını inceleyen
çalışmasına göre (Mischaud, 2007); mesajların %58.1’i bu soruyu cevaplamamaktadır. Twitter
öncelikli olarak bu tarz bir kullanılış için dizayn edilmediyse de artan sayıda kişi, Twitter’ı
diğer kullanıcılar ile iletişim kurmak için kullanmaktadır. Aynı zamanda birçok kişi Twitter’ı
işlerine veya kişisel ilgi alanlarına dair bilgi toplama amaçlı bir RSS (Really Simple
Syndicating) gibi kullanmaktadır (Zhao ve Rosson, 2009).

1

http://en.wikipedia.org/wiki/RSS
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Java ve arkadaşlarının çalışmasına göre Twitter kullanıcıları için 3 ana kategori
bulunmaktadır (Java vd., 2007):
•

Bilgi Kaynağı: Bilgi kaynağı aynı zamanda bir “merkez”dir ve çok sayıda takipçisi
vardır. Bu kullanıcı iletilerini düzenli aralıklarla veya düzensiz şekilde güncelleyebilir.

•

Arkadaşlar: Çoğu ilişki bu geniş kategoriye girmektedir. Twitter’da arkadaşlıkların
birçok alt kategorisi bulunmaktadır.

•

Bilgi Arayıcı: Bir bilgi arayıcı nadiren ileti paylaşan ama düzenli olarak diğer
kullanıcıları takip eden kişidir.

Twitter ile kişiler arası etkileşimde önemli bir başka potansiyel rol de uyum ve işbirliğidir
(Honeycutt ve Herring, 2009). Twitter şimdiden kritik durumdaki insan grupları arasında
bağlantı kurmak ve kurumsal düzenlemelerde bilgi yaymak için kullanılmaktadır2.
Ulaşılabilirliğindeki esneklik ve yapısal kolaylık sayesinde Twitter, fikirleri paylaşma ve
aktiviteleri koordine etme amaçlı kullanım potansiyeline de sahiptir (Quan-Haase vd., 2005).
Twitter fazla sayıda ve hızla paylaşılan tweetlere bağlı olarak gürültülü (karmaşık) bir
platformdur. Bu gürültülü platformda @ işaretinin kullanımı bir tweeti diğer bir tweet ya da
kişi ile ilişkilendirmek ve kolay etkileşimi olası kılmada yararlı bir stratejidir (Honeycutt ve
Herring, 2009).

2. İLİŞKİLİ ÇALIŞMALAR
2007 yılında Java ve ekibi (Java vd., 2007) Twitter’ın topolojik ve jeografik özelliklerini
inceleyerek,. mikroblogging kullanan insanların günlük aktivitelerini paylaşmak ve bilgi
aramak ya da paylaşmayı amaçladığını gözlemlemişler. Mikroblogging kullanıcısının ana
amaçlarının; günlük sohbet, konuşma, bilgi paylaşımı ve haberleri bildirmek olduğunu
bulmuşlar. Ayrıca kullanıcıların değişik topluluklarda bilgi kaynağı, arkadaş veya bilgi
arayıcısı gibi farklı roller üstlendiğini görmüşler. Çevrimiçi günlük yazarlarına uygulanan bir
ankette, Nardi ve ekibi (2004) “Neden blog yazıyoruz?” sorusuna değişik motivasyonlar

2

http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter
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tanımlamış ve bu çalışma blogların günlük deneyim, düşünce ve yorumları paylaşmak için
kullanıldığını göstermiş.
Zhao ve ekibi (2009), iş yerindeki gayri resmi iletişim üzerinde mikroblogun potansiyel
etkilerini araştırmak ve insanların neden ve nasıl Twitter kullandığının derinliklerini anlamak
için yarı-yapılandırılmış görüşme yöntemlerini kullanmışlar. Bunun için büyük bir IT
şirketinden 11 katılımcı (7 erkek, 4 kadın) ile telefon görüşmeleri yöntemini kullanmışlar.
Çalışmaları, Twitter’ın çeşitli sosyal amaçlar için kullanıldığını raporlamış; arkadaşlar ile
bağlantıda olmak, ilginç ve ilgi uyandıran olayları takip etmek, kişinin mesleği veya bireysel
ilgi alanları ile ilgili faydalı bilgi toplamak, yardım veya fikir aramak, duygusal stresten
arınmak.
Krishna Murthy ve ekibi ise kullanıcı karakteristiklerini takipçi sayısı ve takip edilen kişi
sayısını kullanarak analiz etmişler (Krishnamurthy vd., 2008). Huberman ve ekibi de bir
kullanıcının arkadaş sayısının genellikle takipçi sayısından az olduğunu raporlamış (Castillo
vd., 2011).

3. ARAŞTIRMA SORULARI VE DİZAYNI
Bu çalışmanın amacı Twitter’da kullanıcı deneyimini araştırmaktır. 3 anahtar soruya cevap
aradık. İlk olarak, genel konsepti anlayabilmek için;


RQ1: Türk gençleri Twitter’ı hangi amaçla kullanıyor?

İkinci olarak Twitter kullanımının detaylarını araştırmak için;


RQ2: Gençlerin Twitterda birini takip etme kararını etkileyen faktörler nelerdir?

Üçüncü olarak, tweetlerin ikna edicilik ve içtenlik açısından nasıl değerlendirildiğini
anlayabilmek için;


RQ3: Tweetlerin algısında içtenlik ve ikna ediciliği ne içerik belirler?
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Bu araştırma sorularına yönelebilmek için gönüllülere uygulanan grup odaklı çalışma ve
araştırma yöntemini kullandık. Öncelikle hedef kitlemizi Türk Gençleri olarak belirledik.
Bunun nedeni Türk gençlerinin sosyal ağlarda, sıklıkla da Twitter’da aktif olması idi. Diğer
taraftan Y jenerasyonu (1982-2000 yılları arasında doğanlar) yeni teknolojilere ve kavramlara
kolaylıkla adapte olabilmektedir. Sonra hedef kitlemizden basit bir örnek çalışma grubu
oluşturduk ve yaptığımız görüşme sonrasında anahtar soruları hazırladık. Hedef kitle ve
anahtar sorular üzerine karar verdikten sonra en yaygın kullanılan sosyal ağlar olan Facebook
ve Twitter üzerinden bir duyuru paylaştık. Katılımcılara detaylı araştırma başlıklarını
belirtmedik, katılımcılar sadece bir araştırma için Twitter hakkında genel konular
konuşulduğu konusunda bilgilendirildi. Sohbet sırasında araştırmamız ile ilgili anahtar
soruların cevaplarını yakalamaya çalıştık. Çalışma grubu uygulamasından sonra çalışmamızın
anatar noktalarını yeniden organize ettik ve bir anket hazırladık. (Tablo 1.)
Gençlere ulaşmanın kolay olacağını düşündüğümüzden kullanıcılardan bilgi toplamak amaçlı
çevrim içi bir anket kullandık. Facebook ve Twitter aracılığı ile anketimizi paylaşmamızın
ardından 2 gün içinde 100’den fazla kişi anketi yanıtladı, 4 günün sonunda toplamda 136 kişi
yanıta ulaştık. Anketimizde 4 kısım mevcuttu:
•

Kullanım amacını anlamak (Tablo 1-A bölümü)

•

Takip etme kriterlerini anlama (Tablo 1-C bölümü)

•

Tweetlerin samimiyet ve ikna ediciliğini anlama (Tablo 1-D bölümü)

•

İleriki çalışmalara referans olabilecek sorular (Tablo 1-B bölümü)

4. BİLGİ TOPLAMA VE ANALİZ
4.1 Çalışma Grubu
Türk gençlerinin Twitter kullanım pratiklerini anlayabilmek için öncelikle gençlerden oluşan
bir çalışma grubuyla çalıştık. Çalışma grubumuz tercihimiz doğrultusunda gönüllü
katılımcılardan oluşuyordu. Kendi Twitter hesabımızı ve Facebook gibi diğer çevrim içi ağ
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kanallarını kullanarak insanları çalışma grubumuza katılmaya davet ettik. Katılımcıları
seçerken kullandığımız tek kriter, aktif Twitter kullanıcıları olmaları idi. Göz önünde
bulundurulacak düzeyde Twitter deneyimi olan lise ve üniversite öğrencilerini seçtik. Çalışma
grubu gönüllülerini bulmak için Twitterda bir mesaj paylaştık ve insanları çalışma grubu için
davet ettik. Yaklaşık 20 Twitter kullanıcısı katılmak istedi ancak biz 5’i erkek 4’ü kadın
olmak üzere Twitter’ı en yoğun kullanan 9 kullanıcı ile çalıştık. Bu katılımcıların 5’i lise 4’ü
üniversite öğrencisi idi. Çalışma grubu sırasında bir kişi çalışma grubunu idare eden ve
konuşmayı yöneten, diğeri konuşmayı kaydeden ve notlar alan iki yüksek lisans öğrencisi de
mevcuttu.
Genel

sohbet

sırasında

“Twitter’ı

neden

kullanıyorsunuz?”

ve

“Twitter’ı

nasıl

kullanıyorsunuz?” diye sorduk. Ayrıca şu konular hakkında da yorum yapmalarını istedik:
“Bir Twitter kullanıcısını neden takip edersiniz?”, “Bir Twitter kullanıcısını takip etmeye
nasıl karar verirsiniz?”, “Takip ettiğiniz kişilerin ne hakkında paylaşımda bulunmalarını
istersiniz?”. Diğer taraftan Twitter’daki söylem kriterlerini anlamaya çalıştık. Anlaşılırlık,
Doğruluk, İçtenlik, Anlaşılabilirlik gibi Twitter kullanımını etkileyebilecek konuları sorduk.

4.2. Anket
Çalışma grubundan çıkan verileri temel alarak Twitter kullanımı ile ilgili ilginç noktaları
belirledik ve lise, üniversite öğrencileri ve mezunlardan oluşan daha geniş bir katılımcı aralığı
için bir anket hazırladık (Tablo 1) . Anketi uygulamak için “Google Documents”3 uygulaması
ile birlikte çevrim içi bir form kullandık . Böylece Twitter ve diğer çevrim içi sosyal ağları
kullanan daha fazla sayıda insana ulaştık.
Anketimizi kendi Facebook ve Twitter sosyal ağlarımız aracılığı ile paylaştık ve 136 kişi
anketimizi yanıtladı. Daha önce de belirtildiği gibi anket katılımcıları lise ya da üniversite
öğrencileri veya mezunlardı. %43’ü erkek, %57’si kadın olan katılımcıların neredeyse tamamı
(%89) Twitter’ı gerçek isim-soyisimleri ile kullanırken sadece %11’i takma isim ve soyisim
kullanmakta idi. Çoğu Twitter’ı her gün (%57) ve çoğunlukla 18:00 ve 02:00 saatleri arasında
kullandıkları görüldü. Sıklıkla kullanılan diğer zaman dilimleri ise, 08:00 – 14:00 (%4), 14:00
3

http://documents.google.com/
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– 06:00 (%16) ve 02:00 – 08:00 (%4). İlginç bir sonuç olarak katılımcıların çoğunluğu (%74)
Twitter’ı –mobil cihazlar için çok sayıda Twitter uygulaması olmasına rağmen-, masaüstü
veya dizüstü bilgisayarlar aracılığı ile kullanmakta olduklarını belirttiler.

5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
5.1. Kullanım Amacı
Anket sonuçları tahmin edildiği şekilde Twitter kullanıcılarının çoğunun Twitter hesaplarını
düzenli olarak kullandıklarını göstermiştir. Twitter hesabına her gün giriş yaptığını belirten
katılımcılara (%44) ek olarak, katılımcıların %13’ü neredeyse her saat hesaplarına giriş
yaptıklarını belirttiler. Twitter hesabına haftada bir ya da iki defa giriş yapan katılımcı oranı
ise sadece %10 gibi düşük bir seviyede kaldı. Bunlarla birlikte, aklına geldikçe Twitter
hesabını kontrol eden kullanıcıların oranı ise %33 olarak tespit edildi. Örnek uzayda
incelediğimiz kullanıcılar, Twitter’ı çoğunlukla akşam ve gece saatlerinde kullanıyor. Twitter
hesabını yoğun olarak 18:00-02:00 saatleri arasında kullananlar %77 gibi yüksek bir orana
sahip. Twitter’a çoğunlukla masaüstü veya dizüstü bilgisayarlar ile bağlananlar da %74’lük
oranla çoğunluğu oluşturuyor. Çalışma grubundaki bütün katılımcılar Twitter hesaplarına
giriş yapmak için mobil cihazlarını kullandıklarını belirtmelerine rağmen anket sonuçlarında
bu oranın sadece %26 çıkması bu konuda çelişki yaratmaktadır. “Twitter hesabınızı
çoğunlukla hangi amaçla kullanıyorsunuz?” sorumuza katılımcıların %48’i günlük
yaşamlarını ve duygularını paylaşmak için kullandıklarını belirtirken, katılımcıların sadece
%18’i uzmanlık alanları hakkındaki konularda fikirlerini paylaşmak için Twitter
kullandıklarını belirttiler. Bunların yanında, Twitter’ı tanıdıkları insanları takip etmek için
kullandıklarını belirtenlerin orası ise %24 olarak tespit edildi. Tüm bu sonuçlar gösteriyor ki
örnek uzayda incelediğimiz kullanıcıların çoğunluğu (%66) Twitter’ı günlük olayları, hislerini
ve uzmanlık alanlarındaki konularda fikirlerini paylaşmak için kullanıyorlar. Katılımcılara
“Sizce diğer Twitter kullanıcılarının Twitter kullanma amacı nedir?” diye sorduğumuzda
aldığımız diğer bir şaşırtıcı sonuç ise katılımcıların %37’sinin “Diğer insanları etkilemek ve
iyi bir imaj sergilemek için” fikrini taşıyor olmalarıydı. Bu oran küçümsenecek bir oran
olmamakla birlikte daha kapsamlı bir başka araştırmanın da konusu olabilir. “Sizce diğer
Twitter kullanıcılarının Twitter kullanma amacı nedir?” sorusuna verilen diğer yanıtlar ise
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beklentilerimizle örtüştü; katılımcıların %38’i “Hissetliklerini içtenlikle paylaşmak için.”
Seçeneğini işaretlerken, %24’lük kesim ise “Günlük olayları ve insanları takip etmek için.”
yanıtını işaretledi.

5.2. Takip Etmeyi Etkileyen Faktörler
Çalışma grubumuzdakini tüm katılımcılar birini takip etme kararında takip edilecek kişinin
“samimi ve inandırıcı” olmasının büyük önem taşıdığını dile getirdiler. Anketimizde
sorduğumuz “Birini takip etmeniz için en önemli özellik nedir?” sorusuna da çalışma grubu
çıkarımlarına benzer şekilde katılımcıların %42’si samimiyetin bir kullanıcıyı takip etmek
için en önemli faktör olduğunu belirttiler. Diğer seçeneklerden 2 tanesi olan “anlaşılabilirlik”
(%23) ve “doğruluk” (%24) birbirine yakın derecede belirtilirken, beklenmeyen bir şekilde
katılımcıların yalnızca %10’u “güven” seçeneğini işaretledi. Bu da gösteriyor ki Twitter
üzerinde “güven” kavramı diğer faktörler kadar etkili algılanmıyor. Bu durum, Twitter
üzerinden sosyal mühendislik ya da sahtecilik gibi kötü amaçlı girişimlerin rahatlıkla
gerçekleştirilebileceğini gösteriyor.
Başka bir soruda ise tweet içeriği ile söylem analizi yapmayı amaçladık ve konu başlığı olarak
Türkiye’de gençler için büyük bir stres faktörü olan üniversite giriş sınavını seçtik. Anket
sonuçları da gösterdi ki katılımcılar stresli ve gergin tweet içeriklerini takip etmeyi tercih
etmiyorlar (%9). Katılımcılar yoğun olarak kendilerini motive edebilecek eğlenceli (%40) ve
samimi (%53) tweetleri takip etmeyi tercih ediyorlar.
Bir diğer sonuç ise, tanımadıkları kişilerin Twitter hesaplarının takip ederken önem verdikleri
faktörler ile ilgili. Katılımcılar tanımadıkları bir hesabı takip ederken bir konuda uzman
olmasını (%60 çok etkili, %35 etkili, %5 etkisiz) ve önceki tweetlerin içeriğini (%50 çok
etkili, %32 etkili, %18 etkisiz) dikkate alıyorlar. Diğer taraftan, tweet sayısı (çok etkili %13,
%44 etkili, %46 etkisiz), ünlü olması (%13 çok etkili, %32 etkili, %56 etkisiz) ve takipçi
sayısı (%14 çok etkili, %38 etkili, %49 etkisiz) kullanıcıların bir hesabı takip ederken çok
önemsemedikleri faktörler olarak belirtlenmiştir.
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5.2.1 Samimiyet ve İnandırıcılık Faktörleri
Daha önce de belirtildiği üzere, tüm çalışma grubu katılımcıları bir hesabı takip ederken
samimiyetin çok önemli olduğunu dile getirdiler. Bu yüzden, kullanıcılar tarafından ne tür
tweet içeriklerinin daha samimi ve inandırıcı olarak algılandığını anlamaya çalıştık. Bu
amaçla, ilk olarak kullanıcılara aşağıda listelenen 3 adet tweet örneğini sunduk ve hangisinin
kendileri için diğer ikisinden daha inandırıcı ve samimi olduğunu sorduk. Bu soruları
belirlerken seçenekler arasında deneyimsel farklılar sunmaya özen gösterdik.
1. “En iyi vakıf üniversitesi xxx üniversitesi! Muhteşem bir yer!”
2. “Xxx üniversitesinde okumak bir ayrıcalık. Tecrübelerimden biliyorum.”
3. “Neredeyse tüm vakıf üniversitelerini ziyaret ettim, xxx üniversitesi gibisi yok.”
1 numaralı tweet örneğinde herhangi bir dayanağı olmayan bir fikir sunuldu. Buna bağlı
olarak, beklenildiği üzere katılımcıların sadece %9’u bu tweet örneğini diğerlerine göre daha
samimi ve inandırıcı buldu. 2. Tweet örneğinde ise bir deneyime dayanan bir fikir sunduk.
Buna bağlı olarak katılımcıların %39’u bu seçeneğin diğerlerine göre daha samimi ve
inandırıcı olduğunu belirtti. Son seçenekte ise hem deneyime hem de karşılaştırmaya dayalı
bir fikir sunduk. Son seçeneği diğerlerinden daha samimi ve inandırıcı bulan katılımcıların
oranı %52 olarak ortaya çıktı. Bu sonuçlardan yola çıkarak, deneyim ile samimiyet ve
inandırıcılık arasında bir ilişki olup olmadığının araştırılmaya değer bir konu olduğunu
söyleyebiliriz.
Diğer bir soruda ise bir öncekine benzer şekilde anlaşılabilirlik ile ilişkili aşağıda listelenen 3
tweet seçeneği sunduk ve yine hangisinin daha samimi ve inandırıcı olduğunu sunduk.
1. “Üniversitemizde sosyal ve kültürel etkinlikler son sürat devam ediyor!”
2. “Öğrencilerimiz geçtiğimiz dönem 152 adet sosyal ve kültürel etkinlik gerçekleştirdi!”
3. “Güz döneminin etkinlikleri dün akşamki konser ile sona erdi. Gelecek dönem
etkinliklerimizde görüşmek üzere!”
Bu tweet örneklerini belirlerken, ayrıntıları arttırarak anlaşılabilirliğin de ilk tweetten son
tweete doğru artmasını sağlamaya çalıştık. Daha az anlaşılabilir olan ilk tweet örneği
katılımcıların sadece %13’ü tarafından diğer 2 seçenekten daha samimi ve inandırıcı bulundu.
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İlkinden biraz daha anlaşılır olan 2. tweet örneği ise katılımcıların %23’ü tarafından en
samimi ve inandırıcı seçenek olarak belirtildi. En anlaşılabilir seçenek olan 3. tweet ise
katılımcıların %65 gibi bir çoğunluğu tarafından en samimi ve inandırıcı seçenek olarak
belirtildi. Bu sonuçlara göre tweet içeriğinin anlaşılabilirliği ile tweetlerin samimiyeti ve
inandırıcılığı arasında pozitif bir ilişki bulunduğunu söyleyebiliriz.

5.3. Diğer
Anketimizde daha sonraki araştırmalar için de birkaç soru sorduk. Bu sorulardan ilkinde
“Aşağıdaki tweetlerden hangisi xxx üniversitesi ile ilgili daha akılda kalıcıdır?” diye sorduk
ve sonuçlar gösterdi ki olumsuz söylemler (%50) kullanıcılar tarafından, olumlu söylemlere
(%14) ve tavsiyelere (%36) göre daha akılda kalıcı olarak değerlendiriliyor. Diğer bir soruda
ise “Eğer bir üniversite sosyal mecralarda etkili bir şekilde yer alıyor ve kullanıyorsa bu sizde
pozitif bir etki yaratır mı?” diye sorduk. Tahmin ettiğimiz üzere katılımcıların büyük
çoğunluğu (%88) “Evet” şeklinde yanıt verdi. Bu sonuç, tüm büyük marka ve kurumlar için
olduğu gibi, üniversiteler için de sosyal mecraları etkili kullanmanın önemini açıkça
gösteriyor. Son konu dışı sorumuz da ise “Twitter’ı gerçek adınız ve soyadınızla mı
kullanıyorsunuz?” diye sorduk ve katılımcıların %89’undan evet yanıtını aldık. Buradaki
%11’lik anonim kesim azınlık da olsa, neden gerçek kimliklerini gizleme gereği hissettikleri
başka bir araştırmanın konusu olabilir.

6. SONUÇ
Türkiye’de gençlerin Twitter kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla yaptığımız bu
çalışmada elde ettiğimiz sonuçlar gösterdi ki tahmin edildiği üzere katılımcıların çoğu Twitter
hesaplarını her gün düzenli olarak kullandıklarını belirttiler. Bir kullanıcıyı takip etmeye karar
verirken etkili olan faktörler arasında “samimiyet” en etkili faktör olarak öne çıkarken,
Twitter hesabı bulunan hemen hemen her ünlü kişinin binlerce takipçisi olmasına rağmen
şaşırtıcı bir şekilde kullanıcılar kişinin ünlü olmasının takip etmek için önemli bir faktör
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olmadığını belirttiler. Genel bir anlam çıkartmak amaçlı yapılan bu çalışmada sorgulanan tüm
olgular ayrı birer araştırma konusu olarak detaylı bir biçimde ele alınabilir.
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No

Soru

Seçenekler

Oranlar

A.1.

Cinsiyetiniz

A.2.

Twitter hesabınızı ne sıklıkla
kullanıyorsunuz?

A.3.

Twitter hesabınıza ne tür bir cihazla
bağlanıyorsunuz?
Twitter hesabınızı genellikle hangi saatler
arasında kullanıyorsunuz?

Erkek
Kadın
Her gün
Haftada 1-2 kez
Aklıma geldikçe
Hemen hemen her saat
Masaüstü ya da Dizüstü
Mobil Cihaz
08:00-02:00
02:00-06:00
06:00-10:00
10:00-02:00
02:00-08:00
Günlük yaşantımı ve hislerimi paylaşmak
Uzmanlık alanım hakkındaki konularda fikirlerimi paylaşmak
Tanıdığım insanları takip etmek
Diğer
Hislerini samimi bir biçimde paylaşmak için
Diğer insanları etkilemek ve iyi bir izlenim vermek için
Günlük yaşamı takip etmek için
Evet
Hayır
Arkadaşlarımın ve tanıdığım insanların
Konu hakkında uzman kişilerin
Evet
Hayır

58 (43%)
78 (57%)
60 (44%)
14 (10%)
45 (33%)
17 (13%)
101 (74%)
35 (26%)
5 (4%)
22 (16%)
58 (43%)
46 (34%)
5 (4%)
65 (48%)
24 (18%)
32 (24%)
15 (11%)
52 (38%)
50 (37%)
32 (24%)
121 (89%)
13 (10%)
71 (52%)
65 (48%)
119 (88%)
17 (13%)

A.4.

A.5.

Twitter hesabınızı genellikle hangi amaç
için kullanıyorsunuz?

A.6.

Sizce diğer Twitter kullanıcıları Twitter
hesaplarını genellikle hangi amaç için
kullanıyorlar?
Twitter hesabınızı gerçek adınız ve
soyadınız ile mi kullanıyorsunuz?
Hangisinin tavsiyesi sizin için daha
geçerli?
Bir üniversitenin sosyal mecraları aktif
olarak kullanması sizde olumlu bir
izlenim yaratır mı?
Aşağıdaki Tweet örneklerinden hangisi
sizce daha akılda kalıcı?

B.1.
B.2.
B.3.

B.4.

C.1.

C.2.

D.1.

D.2.

Xxx üniversitesi berbat bir üniversite!
Xxx üniversitesi muhteşem bir yer!
Xxx üniversitesini görmelisiniz.
Aşağıdaki Tweet örneklerinden hangisini
Sınava çok az kaldı! Çok sıkı çalışmalısın!
paylaşan kullanıcıyı takip etmeyi
Sınav için endişelenme ve elinden geleni yap.
diğerlerine tercih edersiniz?
Bugün düzenli çalışmaya başla, hala zamanın var.
Twitter’da bir kullanıcıyı takip etmeni
Samimiyet
tetikleyen en önemli faktör hangisidir?
Anlaşılırlık
Doğruluk
Güvenilirlik
Aşağıdaki Tweet örneklerinden hangisi
En iyi vakıf üniversitesi xxx üniversitesi! Muhteşem bir yer!
diğerlerine göre daha samimi ve
Xxx üniversitesinde okumak bir ayrıcalık, kendimden
inandırıcı?
biliyorum.
Neredeyse tüm vakıf üniversitelerini gezdim, Xxx üniversitesi
gibisi yok!
Xxx üniversitesine ait aşağıdaki Tweet
Sosyal ve kültürel etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor!
örneklerinden hangisi diğerlerine göre
Öğrencilerimiz geçtiğimiz dönem 152 adet sosyal ve kültürel
daha samimi ve inandırıcı?
aktivite gerçekleştirdiler!
Bu dönemki sosyal ve kültürel aktivitelerimiz dün akşam
gerçekleşen konserle sona erdi, önümüzdeki dönem yeni
aktivitelerde görüşmek üzere!
Tablo 1. Anket Soruları ve Sonuçları
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68 (50%)
19 (14%)
49 (36%)
9 (7%)
55 (40%)
72 (53%)
57 (42%)
31 (23%)
33 (24%)
13 (10%)
12 (9%)
53 (39%)
71 (52%)
17 (13%)
31 (23%)
88 (65%)
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SOSYAL AĞLARDA MAHREMİYET
VE
YENİ MAHREMİYET STRATEJİLERİ

Gülüm Şener
İstanbul Arel Üniversitesi
gulumsener@yahoo.com
Twitter: @sosyalmedyafaresi
Facebook: Gulum Sener
http://gulumsener.tumblr.com

ÖZET
Elektronik sosyal ağların farklı kullanımları mahremiyet, aşk, romantik ilişkiler, cinsellik gibi modern
toplumlarda özel alanın sınırları içerisinde ele alınan kavramların dönüşümüne ve yeniden tanımlanmasına
ihtiyaç duyuyor. Sosyal ağlarda romantik ilişkiler kamusallaşıyor, sosyal medya aşkın alternatif mekanına, kimi
zaman da tamamlayıcısına dönüşüyor; kullanıcılar yeni bağlanma ya da kaçış stratejileri geliştiriyorlar; sosyal
ağlarda bedenin sınırlarına takılmadan duygu ve düşüncelerini dile getirebiliyorlar; aşkları ve ilişkileri sosyal
ağlarda daha hızlı tüketebiliyorlar; sosyal ağlar kadın ve erkekleri yeni sosyal çevrelere açtıkça ilişki
seçeneklerini de artırıyor; diğer yandan çiftler ortak hesaplar açarak, birlikte profil fotoğrafı çektirerek, ilişki
durumlarını belirterek diğerlerinin önünde bir aşk performansı sergiliyorlar; ama en çok da sosyal ağları
ilişkilerinde birbirlerini gözetlemek ve denetlemek için kullanıyorlar; birbirileriyle sosyal ağ şifrelerini
paylaşırken çoğu zaman dijital şiddet uyguladıklarının ya da buna maruz kaldıklarının farkında olmuyorlar. Bu
çalışmada sosyal ağların özel alanda ve mahrem ilişkilerde yol açtığı dönüşüm sosyal ağ kullanıcılarının
pratikleri üzerinden değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mahremiyet, sosyal ağlar, özel alan, kimlik stratejileri

GİRİŞ
“Ayrılalı üç ay oldu, ama hala onun profil fotoğrafını her gün ziyaret ediyorum. Bir ölünün
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mezarını ziyaret eder gibi. Bu yüzden unutmak zaman alıyor.” 1,5 yıl boyunca üniversiteden
bir arkadaşıyla Facebook’ta flört eden ve hiç yüz yüze gelmeyen Seda, onu Facebook’tan silip
ilişkisini bitirdikten sonra bunları söylüyor. Elektronik sosyal ağlar, hem toplumsal
ilişkilerimizi hem de bu ilişkiler arasında bizim için daha özel konumda gördüğümüz
“mahrem” ilişkilerimizi yaşama biçimlerinde çeşitli dönüşümlere ve internet kullanıcıları için
yeni pratiklerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu bildiride sosyal ağların yaygınlaşmasına
bağlı olarak Türkiye’de mahremiyet algısının nasıl bir değişime uğradığını ve internet
kullanıcılarının ne gibi yeni mahremiyet stratejileri izlediklerini ortaya koymaya çalışacağız.
Bunu yaparken hala sürmekte olan “Türkiye’de mahremiyet ve sosyal medyada yeni
mahremiyet stratejileri” adlı araştırma projesinde elde ettiğimiz sonuçların bir bölümünden
yararlanacağız.
Mahremiyet nedir? “Mahremiyet” sözcüğünün Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ndeki günümüz
karşılığı “gizli olma durumu, gizlilik”tir (www.tdk.gov.tr). İslam’a göre mahrem, "haram,
haram kılmak ve haram kılınmış" anlamlarına gelir ve dinî bir kavram olarak, genelde
Allah'ın haram kıldığı, yasakladığı şeylere, özelde ise, evlenilmesi ebedî olarak haram olan
kişilere mahrem denir (www.diyanet.gov.tr). Günlük dildeki anlamıyla başkalarından
sakındığımız, onların görmesini istemediğimiz, kendimize sakladığımız özel konular, kişiler,
mekanlar, bilgiler vs. mahremiyeti tanımlamak için kullanılır. Mahremiyetin alanına neler
girer? Bu sorunun yanıtı kişinin kendisi, cinsiyeti, yaşı, sınıfsal konumu, içinde yetiştiği
kültür, toplumsal çevresi, toplumsal statüsü vb. değişkenlere göre farklılık gösterecektir ve tek
bir mahremiyet tanımı vermek mümkün görünmemektedir. Ancak üzerinde uzlaşılan ortak
noktalar da yok değildir. En azından şunu iddia edebiliriz; modernite deneyimi yaşamış
toplumlarda beden, bedenin çeşitli bölgeleri, cinsellik, aile, romantik ilişkiler, ev vs. ve
bunlara bağlı çeşitli metalar, kişiselleştirerek başkalarıyla paylaşmayı istemediğimiz ya da
kontrollü paylaştığımız birçok şey mahremiyetin alanına girebilir. Mahremiyetin farklı
tanımları olmakla beraber kavram; kişiden kişiye, toplumdan topluma, kültürden kültüre ve
dönemden döneme farklılık göstermektedir. Örneğin Çelikoğlu’nun araştırmasına göre, dini
ve siyasi görüşler de Türkiye’de mahrem olarak nitelendirilmektedir (2008: 157). Eviçi
emekçisi bir kadının evsahibinin yatağını düzeltmesi birkaç kuşak öncesine kadar mahrem
alan müdahale olarak görülürken bugün sıradanlaştı. Cinsel ilişkiler üzerine konuşmak
yalnızca erkeklerin değil, artık kadınların da sıkça başvurduğu bir eğlence yöntemi.
Ortadoğulu bir kaynananın müstakbel gelininin çeyizine iç çamaşırı alması, bir Fransız
tarafından mahrem alana müdahale gibi değerlendirilebilir. Işverenin çalışanları daha iyi
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gözetlemesini ve birbirilerini gözetleyerek kendi kendilerini denetim altına almalarını
sağlayan açık ofis sistemi, kişinin mahremiyetini sıfırlayarak en önemli haklarından biri olan,
kendisiyle başbaşa kalma hakkını elinden almaz mı? Kişiselleştirdiğimiz ve üzerinde hak
iddia ettiğimiz eşya, mekan, kişi, bilgi, ilişki vs. mahrem olarak değerlendirilebilir. Paragrafın
başında sorduğumuz sorunun yanıtını vermek bu bildirinin sınırlarını aşar. Biz burada
mahremiyeti, yalnızca mahrem ilişkiler (sevgi, aşk, romantik ilişkiler, cinsel ilişkiler vb.)
bağlamında inceliyoruz ve sosyal ağ kullanıcılarının bu mahrem ilişkileri nasıl yönettikleri, ne
gibi yeni mahremiyet stratejileri geliştirdiklerini ele alıyoruz.

MAHREMİYETE İLİŞKİN KURAMSAL YAKLAŞIMLAR
Mahremiyet toplumsal etkenlere bağlı olarak şekillenen dinamik bir olgudur (Çelikoğlu,
2008: 223).Türkiye gibi çokkültürlü bir toplumda mahremiyet üzerine yapılan herhangi bir
bilimsel çalışmada hem sosyal bilimlerin farklı dallarında mahremiyetin nasıl ele alındığına
ve küreselleşme, modernleşme, Batılılaşma gibi daha kapsamlı dönüşümlere yer verilmeli;
hem de etnik kültür, toplumsal cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, sınıfsal konum, toplumsal statü,
yerleşim bölgesi, din, siyasi kimlik (milliyetçi, solcu, laik vs.) gibi makro değişkenler ile
kişiye özel ilişki türü (tekeşli, çokeşli, evli, bekar, eşcinsel, heteroseksüel, ilişkisi olmayan,
yalnızca çevrimiçi ilişki kuran vb.), kişinin ilişki deneyimi, toplumsal çevresinin mahremiyete
bakışı gibi mikro değişkenlerin kişilerin mahremiyet algılarının oluşmasında etkisinin
bulunduğu hesaba katılmalı. Daha makro düzeyde yapılan analizlerde ise mahremiyet,
moderniteyle birlikte onun gelişimine ve yayılımına bağlı olarak ele alınmaktadır. Toplumsal
örgütlenmenin kamusal alan ve özel alan olarak ayrışması 17. yüzyıldan itibaren Batı
Avrupa’da endüstrileşmeye geçişle belirginleşmeye başlamış (Çelikoğlu, 2008:35) ve
modernleşen ve modernleşmekte olan toplumlarda bu ikili ayrım uzun süre toplumsal ve
siyasi yaşayışı betimlemek için kullanılmıştır. Cemaat pratiklerinin öne çıktığı geleneksel
toplumlarda mahremiyet arzusu, toplumsal dayanışmanın aracı olarak görülen dedikodu ve
saklanma ihtiyacıyla ilintiyken (Norris, 2011 akt. Papacharissi and Gibson, 2011: 78) modern
kent

hayatı

bilinmeyenlerle

dolu

kent

ortamında

bireylere

toplumsallıklarını

ve

mahremiyetlerini yönetme sorumluluğu yükler. Bu çalışmada geniş mahremiyet kavramını
“mahrem ilişkiler”le sınırlı tutarak (sevgi, aşk, romantik ilişkiler, cinsel ilişkiler vb.) sosyal
ağlarda kullanıcıların bu ilişkileri yaşarken geliştirdikleri stratejilere odaklanıyorum. Beck ve
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Beck-Gernsheim, aşkı mahremiyetin Tanrı’sı olarak nitelendirirler ve erkeklerin ve kadınların
geleneksel normlardan özgürleşip “kendilerine ait bir yaşam” peşinde koştukça yakın
ilişkilerde mutluluğu aramaya yöneldiklerini, çünkü diğer toplumsal bağların güvenilmez
olduklarını ileri sürerler (1999: 24). Moderniteyle birlikte bireysellik yeni ve bilinmedik
bağımlılıklara yol açar. Aşk; zevk, güveni duygulanımdır ve aynı şekilde bunların zıttıdır da;
sıkıcılık, öfke, alışkanlık, ihanet, yalnızlık, sindirme, çaresizlik ve kahkahadır” (Beck ve
Beck-Gernsheim, 1999: 12-13). Küreselleşme süreciyle beraber özel ve kamusal alanlar
silikleşmeye, daha doğru bir ifadeyle birbirinin içine geçmeye başlamıştır ve bu nedenle iki
alan arasında ayrım yapmak giderek güçleşmektedir. Bir yandan kamusal alan hızla
özelleşmekte (Sennett, 2010), diğer yandan özel alan da kamusallaşmaktadır (Giddens, 2010).
Türkiye’de 1980’lerden bu yana pekişen neoliberal toplumsal ve ekonomik reformlar, serbest
piyasa ekonomisi, medyanın özelleşmesi ile tüketici kültürü değerlerinin yaygınlaşmasına
bağlı olarak gençlerin özel alana ilişkin, aile, kur yapma ve cinsellik gibi konulardaki
görüşlerinde ciddi dönüşümler yaşandığı gözlemlenmektedir (Özyeğin, 2011: 159).
Mahremiyet üzerine Batılı düşünürler tarafından üretilen ve hala geçerliliğini koruyan
(Margulis, 2011: 9) kuramların başında Westin, Altman ve Petronio’nunkiler gelmektedir. Bu
kuramcılar, mahremiyetin toplumsallaşma sürecinde kişinin kendisiyle ilgili ne kadar
enformasyon paylaşıp paylaşmadığı fikrine dayanmaktadır. Dolayısıyla mahremiyet fikri, her
şeyden önce iletişimle ilgilidir, onun aracılığıyla gerçekleşmektedir. Westin’e göre (1967:7)
mahremiyet; bireylerin, grupların ya da kurumların kendileriyle ilgili enformasyonu ne
zaman, nasıl ve ne ölçüde ötekilere aktaracağına karar verme hakkıdır. Westin, mahremiyetin
dört durumu (yalnızlık, mahrem ilişki, anonimlik, kendini sakınma) olduğundan ve dört
nedeni (kişisel özerklik, duygusal rahatlama, kendini-değerlendirme, sınırlı ve korumalı
iletişime geçme) olduğundan söz eder. (Margulis, 2011: 10). Westin’in kuramından etkilenen
Altman’a (1975:24) göre de mahremiyet, kişinin “kendisine erişimi seçici denetim altına
almasıdır”. Altman’a göre mahremiyetin üç özelliği bulunmaktadır: Toplumsal bir süreç
olması, mahremiyetin psikolojik boyutlarının kişilerarası etkileşimi, onların toplumsal
dünyalarını, fiziksel çevrelerini ve toplumsal olgunun geçici doğasını içermesi gerektiği, son
olarak kültürel bağlama sahip olması. Mahremiyet, kütürel olarak evrensel, ancak psikolojik
dışavurumları kültüre özgüdür (akt. Margulis, 2011: 11-12). Petronio’nun mahremiyet kuramı
ise mahremiyetin sınırlarının belirlenmesi ve bu aşamada paylaşılan enformasyonun
yönetilmesine vurgu yaparak mahremiyete ilişkin beş sav ileri sürer: 1- özel (mahrem)
enformasyon insanlar onu kendilerine ait gördükleri için mülkiyetle ilişki içinde tanımlanıyor.
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2- insanlar özel enformasyonu sahip oldukları bir şey olarak tanımladıklarından
enformasyonun dağıtımını denetleme hakkını da kendilerinde görüyorlar. 3-insanlar özel
enformasyon akışını denetlemek için birtakım mahremiyet kuralları geliştirip kullanıyorlar ve
bu kurallar mahremiyetin bireysel ve kolektif sınırlarının yönetimini etkiliyorlar. 4- bir kez
özel enformasyon paylaşıldığında kolektif mahremiyet sınırı oluşuyor ve özel enformasyonu
alan diğerleri de bu enformasyonun ortak sahibi haline geliyorlar. 5- mahremiyet kuralları asıl
sahibi ile ortak sahipleri arasında yönetilemediğinde sınırların sarsılması ihtimali ortaya
çıkıyor çünkü insanlar kolektif mahremiyet kurallarını sürekli, etkili ya da aktif olarak
müzakere etmiyorlar. (Margulis, 2011: 12-13). Nissenbaum’a göre (2010: 129), mahremiyet
hakkı yalnızca enformasyonun denetimini kapsamaz, aynı zamanda kişisel enformasyonun
bağlama uygun akışı hakkıdır. Diğer bir deyişle, mahremiyet yalnızca kişisel enformasyonun
denetlenmesi değil, enformasyonun anlamına ve duyarlılığına göre farklı bağlamlara bağlı
olarak paylaşılması ve kısıtlanması pratiğidir (Debatin, 2011: 50).

SOSYAL AĞLARDA MAHREMİYETİN YÖNETİMİ
Mahremiyetin kamusal alanda görünür olması sosyal ağlarla başlayan bir olgu değil. Kişilerin,
(çoğu zaman popüler kültür ikonlarının yaşamını, duruşunu örnek alarak) özel hayatlarının
kamusal alanda ve özellikle de modern toplumların önde gelen kamusal alanlarından biri olan
medyada (Habermas, 2012) sergilenen birer enformasyona, birer metaya dönüşmesi kapitalist
toplumun biricik değerlerinden biri olan bireyselliğin ve bunun patolojik boyutlarından biri
olan narsisizm kültürünün (Lasch, 1991) yükselişine bağlı olduğu ileri sürülebilir. Tisseron,
içinde yaşadığmız dönemde “mahremiyetin dışa vurumuna dayalı bir kültür”ün geliştiğinden
ve “kendi olma arzusu”nun yaygınlaştığından söz eder. 1950’lerde ABD’de ortaya çıkan ve
1980’lerden itibaren Avrupa’da yaygınlaşan “Ben Kültü”, bireyin üstünlüğü ilkesine dayanır
ve bu da kişinin kendine ilişkin hep idealleştirilmiş ve erişilmez bir görüntü edinmesini
pekiştirir.

(2001:145-147).
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derinleştiriyor, yaygınlaştırıyor. Papacharissi (2009), sosyal medyayı kamusal olarak özel,
özel olarak kamusal alanlar olarak tarif ediyor. Web 2.0 uygulamaları özel alanı daha da
parçalı hale getiriyor; internet kullanıcısının kendi kimliğini/kimliklerini hem ifşa ettiği hem
de yeniden kurduğu yeni ve farklı özel alanlar yaratıyor.
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Sosyal medya çalışmalarında mahremiyet kavramı, genellikle, dijital iletişim teknolojilerinin
iktidarların (siyasi, ekonomik, kültürel vs.) bireyleri gözetlemesini kolaylaştırarak özel alanı
ihlal etmeleri varsayımını ön plana çıkarıyorlar. Bu perspektifte sosyal medya, mahremiyeti
tehdit eden bir unsur olarak ele alınıyor. Gerçekten de sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla
internet kullanıcılarının düşünceleri, duyguları, beğenileri, yaşam tarzları, karakterleri,
davranışları depolanabilir, sömürülebilir enformasyona dönüşüyor ve bu enformasyonun
hangi toplumsal aktörler tarafından nasıl kullanıldığı meselesi belirsizliğini koruyor. Ancak
bu eleştirel bakışı, enformasyonu kullanıcının ürettiği, sınırlı bir kamuyla paylaştığı ve
etkileşime girdiği bu anlamda kitle iletişim araçlarından farklılaşan sosyal medyanın kullanım
pratiklerine ilişkin araştırmalarla tamamlamak gerektiğini düşünenlerdenim. Bu nedenle bu
çalışmanın başlığında “strateji” szöcüğünün seçilmesi tesadüfi değil. Sosyal medya
kullanıcıları, özel alanlarını dijital ortamda yeniden kuruyor, kendileriyle ilgili ne kadar özel
bilgiyi paylaşacaklarına ya da paylaşmayacaklarına kendileri karar veriyor, bir tür “kimlik
stratejisi(leri)” yaratıyorlar. Illıouz’a göre, internet çok daha esnek, açık uçlu ve çoğul bir
benliği mümkün kılar ve dolayısıyla oyunbaz, kendini keşfeden ve hatta benlikle ilgili bilgiyi
istediği şekilde yönetme kapasitesiyle aldatıcı olan postmodern benliğin bir örneğini ortaya
koyar (2011:119). İnternet ortamında bireyler sosyal olabilmek ve özel ve kamusal konuları
akıcı bir biçimde yönetebilmek için enformasyonu nasıl paylaşacakları konusunda kritik
kararlar almak zorundalar. Bireyler çevrimiçi kimlikleriin özerkliğini sağlamak için çeşitli
stratejiler geliştiriler (Papacharissi ve Gibson, 2011: 81): “Biz, özel performans terimini
kullanıyoruz; çünkü kişinin semantic (anlamlı) ve sentaktik (kod) olarak iletişim kuracağı ve
mahremiyetini garanti altına alacağı davranışları benimesemesi gerekli hale gelmektedir”
(Papacharissi ve Gibson, 2011: 76) . Sosyal medya kullanıcılarının her seferinde vermek
zorunda kaldıkları bu kritik kararlarının bütününü strateji olarak adlandırabiliriz. Ellison vd.
(2011: 20) sosyal ağ sitelerinde kullanıcıların kendileriyle ilgili enformasyonu paylaşırken üç
strateji izlediğini belirtiyorlar: Arkadaşlık davranışları, hitap edilen kitleyi güvenlik ayarları
ile yönetme ve site üzerinde enformasyon paylaşımı.

ÇALIŞMANIN ÇERÇEVESİ
Bu bildiride halen sürmekte olan “Türkiye’de mahremiyet ve sosyal medyada yeni
mahremiyet stratejileri” adlı araştırma projesine ilişkin ilk gözlemlerimi ve saha çalışmasında
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elde edilen ön bulguları paylaşıyorum. Araştırmanın en önemli varsayımı, sosyal medyanın
kullanımı ile sosyal medya kullanıcılarının mahremiyet algıları ve mahremiyeti yaşama
biçimleri arasında bir etkileşim olduğudur. Sosyal medya kullanıcılarının mahremiyet algısı,
ilişkilerinde sosyal medya kullanımını belirlediği gibi sosyal medyanın farklı kullanım
biçimleri de kullanıcıların mevcut mahremiyet algısında bir değişime ve yeni mahremiyet
stratejilerine yol açmaktadır. Araştırmada yanıt aranan temel sorular; internet kullanıcılarının
özel alan yaratmak ve bu alanın sınırlarını belirlemek için ne tür araçları, ne amaçla seferber
ettikleri ve bu araçları kullanırken ne tür stratejiler geliştirdikleri, sosyal medyanın mahrem
ilişkilerde belli ölçüde standartlaşmaya yol açıp açmadığıdır. Yöntem olarak derinlemesine
görüşme tekniği kullanılmakta, araştırmanın evreni İstanbul’la sınırlanmakta ve görüşülecek
kişiler seçilirken yardımcı olacak değişkenler olarak da cinsiyet, yaş, ilişki türü (tekeşli,
çokeşli, evli, bekar, eşcinsel, heteroseksüel, ilişkisi olmayan, yalnızca çevrimiçi ilişki kuran
vb.), sınıf, toplumsal statü, yerleşim bölgesi, etnik gruplar, dini cemaatler, siyasi kimlik
seçilmektedir. Araştırmada 50-100 arasında kadın ve erkekle görüşme hedeflenmektedir.
Türkiye’de mahrem ilişkiler, gündelik yaşam söylemlerinde, halk kültüründe ve popüler
kültürde geniş yer bulmasına karşın bu konuda sınırlı sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır.
Tarihsel koşullar, devlet, İslam, gelenekler, adetler, cemaat ruhu, kültürel farklılıklar,
ataerkillik (toplumsal cinsiyet rolleri, namus olgusu), aile vb. birçok etken Türkiye’de aşkın,
romantik ilişkilerin, cinsel ilişkilerin yaşanma biçimlerini etkileyen faktörler arasında yerini
alırken Stoke’a göre Türkiye’deki aşk kültürüne belirgin biçimde modern koşullar damgasını
vurur (Stoke, 2011: 62). Sosyal medyayı da içine dahil eden bir çalışmada ise biraz önce
saydığımız etkenlere ek olarak sosyal medya kullanıcısının mahremiyet algısı, sosyal medya
teknolojisine erişimi, bu teknolojiyi kullanma biçimleri, sosyal ağların sunduğu mahremiyet
seçenekleri ve kullanıcıların mahremiyetlerini yönetmek için kullandıkları araçlar ve
izledikleri yollar, toplumsal sermayeleri de sıralanabilir.

ÖN BULGULAR
Çalışma sürmekle birlikte ön bulgular bölümünde 5 erkek ve 10 kadınla yapılan yüzyüze
görüşmelerden elde edilen sonuçları paylaştım. İlk olarak sosyal medyanın yaygınlaşması ve
çevrimiçi hayat ile çevrimdışı hayatın birbirlerini tamamlamasının görüşmecilerin mahrem
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ilişkileri üzerinde yarattıkları dönüşümleri sıralamak mümkün: Sosyal ağlarda romantik
ilişkiler kamusallaşıyor, sosyal medya aşkın alternatif mekanına, kimi zaman da
tamamlayıcısına dönüşüyor; kullanıcılar yeni bağlanma ya da kaçış stratejileri geliştiriyorlar;
sosyal ağlarda bedenin sınırlarına takılmadan duygu ve düşüncelerini dile getirebiliyorlar;
aşkları ve ilişkileri sosyal ağlarda daha hızlı tüketebiliyorlar; sosyal ağlar kadın ve erkekleri
yeni sosyal çevrelere açtıkça ilişki seçeneklerini de artırıyor; yeraltı ilişkilerine yol açıyor;
diğer yandan çiftler ortak hesaplar açarak, birlikte profil fotoğrafı çektirerek, ilişki
durumlarını belirterek diğerlerinin önünde bir aşk performansı sergiliyorlar; ama en çok da
sosyal ağları ilişkilerinde birbirlerini gözetlemek ve denetlemek için kullanıyorlar;
birbirileriyle sosyal ağ şifrelerini paylaşırken çoğu zaman dijital şiddet uyguladıklarının ya da
buna maruz kaldıklarının farkında olmuyorlar. Elektronik sosyal ağların farklı kullanımları
mahremiyet, aşk, romantik ilişkiler, cinsellik gibi modern toplumlarda özel alanın sınırları
içerisinde ele alınan kavramların dönüşümüne ve yeniden tanımlanmasına ihtiyaç duyuyor.
İkinci olarak sosyal ağ iletişiminin romantik ilişkilerde yarattığı dönüşümle birlikte
görüşmecilerin mahrem ilişkilerii düzenlemede yeni stratejileri devreye soktuğuna tanık
oluyoruz. Araştırmanın bu aşamasında genel bir sonuca varmak mümkün olmasa da görüşülen
kişilerin verdikleri beyanlardan edinilen bilgiler, mahrem ilişkilerini yönetmede bazı
konularda benimsedikleri stratejilerin ortak olduğunu gösteriyor. Bireylerin sosyal ağlarda
ilişkilerini yönetirken izledikleri stratejiler şöyle sıralanabilir: Hangi iletişim araçlarını
kullanacaklarına karar vermeleri (MSN, cep telefonu, whatsapp gibi kişisel araçları,
Facebook, Twitter gibi sosyal medya araçlarını ilişkilerinde nasıl seferber ettikleri),
ilişkilerinde ortak bir sosyal medya politikası oluşturmaları, bağlanma ve kaçış stratejileri (ne
kadar sıklıkla birbirileriyle iletişime geçtikleri ya da geçmek istememeleri), kendini
sansürleme, partnerinin gönderilerine karışma (uyarı, şifrelerini rıza yoluyla ya da rızası
olmaksızın ele geçirme, paylaşımlar üzerine tartışma, duygusal baskı kurma, hesabını
kapatmaya zorlama vs.), partnerini görmezden gelme, ilişkiyi sosyal ağlarda sergileme
(partneriyle yer aldığı fotoğraflar paylaşma, birbiri için gönderimde bulunma, laf atma,
beğenme vs.), gündelik olarak partnerinin sosyal medya davranışlarını gözetleme, yeni partner
arayışına girme.
Bu stratejilerin nasıl seferber edildiği elbette ilişkinin olup olmamasına ve ilişkinin durumuna,
partnerlerin ilişkiyi nasıl algıladıklarına ve birbirlerinden beklentilerine göre değişecektir.
Araştırmaya katılanlar arasında uzun süredir ilişkisi olan, kısa süreli ilişki kuran, hiç yüzyüze
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gelmeyen yalnızca çevrimiçi ilişki sürdüren, aynı evi paylaşan ancak görüşecek zamanı
olmayan ve farklı şehirlerde yaşayalar mevcut. Tüm bu ilişkilerde sosyal medya kimi zaman
ilişkiyi bağlayıcı, pekiştirici bir unsur, kimi zaman ise kopma noktasına getiren bir araç.
Aslında birçok mahrem ilişkide var olan dinamiklerin sosyal medya ortamında da, fakat farklı
araçlar ve biçimlerle sürdüğünü görmekteyiz. Görüşmecilerin en çok vurguladığı konuların
başında Facebook, Twitter vb. sosyal ağların ilişkilerde güven duygusunu sarstığı, bu nedenle
partnerlerinin denetiminin zorunlu hale geldiği yer alıyor. Bu nedenle belirli bir strateji
izlemek zorunda kaldıklarını belirtiyorlar. Yalnızca kendilerinin kimliklerini nasıl
sergilediklerini değil, partnerlerinin de nasıl sergilediğini gün be gün takip ediyorlar. Illouz
daha genel bir analizle şunları söylüyor: “Internet partner arayışını bir piyasa olarak
yapılandırır ya dad aha açık bir dille partner arayışını ekonomik bir işlem formunda
biçimlendirir: Kişiyi arz ve talep yasalarının yönettiği değişken bir piyasada başkalarıyla
rekabet eden ambalajlalı bir ürüne dönüştürür; görüşmeyi az çok sabit ve istikrarlı tercihler
serisinin bir sonucu haline getirir; arayış sürecini verimililik sorunuyla kısıtlar; görüşmeleri
piyasa nişlerine dönüştürür; profillere (yani kişilere) sabit bir ekonomik değer (az ya da çok)
atfeder ve insanların bu şekilde yapılandırılmış bir piaysadaki değerleri hakkında
kaygılanmalarına ve bu piyasadaki konumlarını daha iyi hale getirmek için istek duymalarına
neden olur” ( 2011:130)
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SOSYAL MEDYA KULLANIMININ SOSYAL İLİŞKİLER
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE KUŞAKLAR ARASI FARKLILIKLAR
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü
Yüksek Lisans Öğrencisi
Gülçin Con
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Araştırma Görevlisi ve Yüksek Lisans Öğrencisi

ÖZET
Bu çalışmada sosyal medya kullanımının sosyal ilişkiler üzerindeki etkisini ölçmek ve bu etki bakımından
kuşaklar arası farklılıkları bulmak amacıyla niceliksel bir araştırma yapılmıştır. Literatürde ‘dijital yerli’ ve
‘dijital göçmen’ olarak adlandırılan iki farklı kuşak tanımlanmış ve bu iki farklı kuşağa aynı sorular sorularak
sosyal medya-sosyal ilişkiler arasındaki bağlantıda yaşanan farklı deneyimler toplumsal cinsiyet de göz önünde
bulundurularak sosyolojik bir bakış açısıyla incelenmiştir. Sonuç olarak, 'dijital yerli' olarak adlandırılan alt
kuşağın, 'dijital göçmen' olarak adlandırılan üst kuşağa göre sosyal medyada daha aktif olduğu gözlemlenmiş;
öte yandan bu neslin sosyal ilişkilerini sosyal medya ortamlarında daha etkin bir şekilde deneyimlemelerinin
kendilerinde daha kuşkucu bir bakış açısına yol açtığı da görülmüştür. Buna karşılık ‘dijital göçmen’ olarak
adlandırılan üst kuşağın alt kuşak kadar aktif olarak sosyal medya ortamlarında sosyal ilişkilerini
şekillendiremedikleri ya da bunu tercih etmedikleri ve buna bağlı olarak alt kuşağa göre daha az tarafsız bir bakış
açısına sahip oldukları sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dijital kuşak olgusu, sosyal medya, sosyal ilişkiler, medya sosyolojisi, toplumsal cinsiyet

GİRİŞ
Günümüzün “bilgi çağı” toplumunda, gündelik yaşamlarımızın neredeyse bütün vakti
bilgisayarlar, akıllı telefonlar veya başka dijital teknoloji aletlerinin başında geçiyor. Dünyada
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ve Türkiye’de 90’ların ortalarından itibaren tanıştığımız cep telefonları ve internetin giderek
yaygınlaşması sonucunda, şu anda sosyal ilişkilerin dahi yeni medya teknolojilerinin sağladığı
fırsatlarla şekillendiği bir dünyada yaşadığımızı görüyoruz. Öte yandan bu hızlı değişim, şu
anda ‘dijital yerliler’ ve ‘dijital göçmenler’ olarak adlandırılan kuşaklar arasında oldukça
büyük bir fark yarattı. Bilgisayar ve internetin çoktan var olduğu bir dünyaya doğmuş olan
‘dijital yerli’ kuşak çok samimi ilişkileri de dâhil olmak üzere, günlük hayatlarını çok kolay
bir şekilde yeni sosyal medya içerisinde şekillendirebiliyor. Önceki kuşakları kapsayan ‘dijital
göçmenler’ kuşağı ise, günümüz bilgi teknolojilerini ve sosyal medyayı kullanmakta sonraki
kuşaklara nazaran hâlâ geri kalmakta. Bu geri kalma beraberinde diğer kuşağa göre farklı
deneyimlerle karşılaşmalarına da sebebiyet vermektedir. Nitekim kuşaklar arasındaki bu
deneyim farklılıkları, sosyal medyaya bakış, sosyal medya ortamlarında geçirilen süre ve
sosyal medya ortamlarında bulunma nedenlerinde kendilerini göstermektedir.
Kuşaklar arası uçurum hakkında hali hazırda yerleşmiş bazı açıklamalar olmasına rağmen, bu
açıklamaların geçerliliğini test edebilmek adına sahadan gelecek verilere ihtiyaç
duyulmasından dolayı, araştırma bu konu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada,
niceliksel araştırma yöntemi kullanılmış ve her kuşaktan on beş kişiye anket çalışması
uygulanmıştır. ‘Dijital yerliler’ olarak adlandırılan grup için, 1993–2003 seneleri arasında
doğmuş olanları kapsayan evrenden, ‘dijital göçmenler’ olarak adlandırılan grup için ise,
1963–1973 seneleri arasında doğmuş olanları kapsayan evrenden örneklem oluşturulmuştur.
Bu araştırmanın amacı iki kuşak arasında sosyal medya kullanımının katılımcıların sosyal
ilişkilerine üzerine olan etkilerindeki farklılıkları sosyolojik bir bakış açısıyla anlamaktır.

KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE
Nesiller arası sosyal medya kullanımının sosyal ilişkilere olan etkisi arasındaki farklara
derinlemesine girmeden önce bu konudaki birkaç kavrama göz atmak gerekmektedir.
Türkiye’de internetin ilk kullanılmaya başlandığı 90’lı yılların ortalarından itibaren ağ (web)
tecrübesi devrimsel ölçüde değişmiş bulunmaktadır. Öncelikle Web 1.0 adıyla tabir edilen,
internetin yaygınlaşmasıyla hayatlara giren ilk deneyim, 2000’li yılların gelmesiyle yerini
Web 2.0’a bırakmıştır. Aralarındaki en temel fark, kullanıcının içeriği değiştirebildiği ve
karşılıklı etkileşim üzerine kurulmuş, hareket alanının daha geniş olduğu Web 2.0’ın günümüz
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sosyal medya ortamlarının temelinde olduğu söylenebilir; buna örnek olarak da Britannica
Online ile Wikipedia arasındaki fark gösterilebilir. Kişisel web sayfalarının yerini bloglar
almış, bununla beraber tamamen karşılıklı etkileşim üzerine kurulmuş yeni oluşumlar da
ortaya çıkmaya başlamıştır.
‘Social network’ denilen, sosyal ağ adı altında dilimize kazandırılmış Facebook, Twitter,
Myspace, Linkedin, Pinterest gibi ortamlar da bu gelişmelerle hayatımıza iyiden iyiye girmiş
bulunmaktadır. Sosyal ağlar, özetle Danah M. Boyd’un (2007) açıklaması ile şu biçimde
tanımlanabilir: Bireylerin (1) bağlı bir sisteme halka açık ya da yarı açık bir profil
oluşturduğu, (2) ortak bağlantısı olan diğer bireylerle bir liste hazırladığı ve (3) bu listeyi
sistem içerisindeki diğer kullanıcıların da hazırladıkları listelerle paylaşıp takip etmesi üzerine
kurulu ağ-tabanlı servisler. Her servisin kendine has bir doğası olmakla beraber, en temelde
bir “ilişki” kurulduğu gerçeği de kaçınılmazdır.
Bu kurulan ilişkiler bizi araştırmamızın temelindeki ‘dijital göçmenler’ ve ‘dijital yerliler’
başlıklarına taşımaktadır. Bu terimler 2001 yılında Marc Prensky tarafından ortaya atılıyor
(2001); ona göre 1980 yılından itibaren doğan insanlar, bilgisayarlar, oyunlar, cep telefonları,
internet gibi teknolojilerin olduğu ‘dijital çağ’ın tam da içine doğmuş olduğundan bir önceki
‘göçmen’ nesle göre çok daha farklı bir konumda bulunmaktadır. Göçmenlerin aksine,
teknolojiye daha kolay adapte olmaları, daha işbirlikçi olmaları ve teknolojiyi gündelik
hayatlarında içselleştirmeleri ile önceki nesilden ayrılmaktadırlar. Tapscott ve Williams’ın
ayrıca belirttiğine göre bu nesil aynı zamanda “vatandaşların her an eleştirel düşünüp görüş
paylaşabildikleri, sorup soruşturarak gerçeğe ulaşabildikleri ve doğruluğunu ispatlayıp
belgeleyebildikleri hayatları dışında başka bir hayatı hayal bile edemeyen” bireylerdir (2008,
s.47). Bu şekilde bakıldığında “dijital yerliler” karşısında oldukça güçsüz bir durumda
bırakılan dijital göçmenler, hem zorla “dijital-öncesi” yaşamlarını bırakmak durumunda
bırakılmakta, hem de dijital medyanın hüküm sürdüğü bu yeni dünyanın dilini öğrenmek
zorunda kalmaktadırlar (Selwyn, 2009).
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEKLEMİ
Bu araştırma, niceliksel araştırma yöntemi ile yapılmış olup 30 kişiye anket uygulanmıştır.
Anket, internette çeşitli ağlar üzerinden dolaşıma açılmıştır. 30 kişi, kendi rızası ile anketi
doldurulmuştur. Bu 30 kişinin 15’i 1963–1973 yılları arası doğumlu, diğer 15’i de 1993–2003
tarihleri arası doğumludur. Üst kuşaktan 15 kişinin 7’si kadın, 8’i erkek; alt kuşaktan da 8’i
kadın 7’si erkektir. Alt kuşaktan anketi dolduranların hepsi bekâr ve öğrenci iken, üst
kuşaktan 5’i bekâr, 9’u evli ve diş hekimliği, satış temsilciliği, öğretmenlik, yazılım
mühendisliği gibi çeşitli mesleklere sahiptir. Katılımcılar, Türkiye’nin çeşitli illerinde ikamet
etmektedir fakat İstanbul ve Ankara’dan katılanlar yoğunluk göstermektedir. Üst kuşaktan
olan katılımcılar arasında ortaokul, lise, üniversite ve yükseköğrenim (yüksek lisans &
doktora) mezunları bulunurken, alt kuşak katılımcıları hâlihazırda orta öğrenim, lise ya da
üniversitede öğrenci olarak bulunmaktadırlar.

ARAŞTIRMANIN BULGULARI
İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI
Katılımcılara internete gün içerisinde yaklaşık olarak kaç saat bağlı olduklarını sorduğumuzda
kuşaklar arasında şöyle bir farklılık gözlemlenmiştir: Bağlı kalınan diğer saat aralıklarında her
iki kuşakta da eşit olarak dağılım olmasına rağmen, 15 saat üzeri cevabını verenler sadece alt
kuşaktandır. Bunun nedeni de, internete bağlanmakta kullanılan dijital teknoloji aletlerinde iki
kuşak arasında bariz bir farkın olmasıdır. Üst kuşak katılımcılar genel olarak internete
masaüstü bilgisayarları ya da dizüstü bilgisayarları ile bağlanırken (sadece bir kısmı ayrıca
cep telefonlarıyla bağlandıklarını belirtmiştir), alt kuşak katılımcılar internete bağlanmak için
bilgisayardan

tablete,

akıllı

telefondan

iPod’a

kadar

çeşitli

teknolojik

aletler

kullanmaktadırlar. Bu durum da onların her an – dış mekânlarda bile – internete bağlı
kalmalarını sağlamaktadır.
Hem üst kuşak hem de alt kuşak katılımcılarının arasında en aktif olarak bulunulan sosyal
medya ortamı Facebook’tur. Facebook’tan sonra ikinci sırayı, üst kuşak katılımcılar için
Twitter, alt kuşak katılımcılar için sözlükler (Ekşisözlük, İncisözlük, vb.) ve bloglar (Blogger,
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Wordpress, vb.) almaktadır. Tumblr, Linkedin, Foursquare, MySpace gibi diğer sosyal medya
ortamlarına alt kuşak katılımcılardan az sayıda da olsa aktif katılım cevabı gelirken, üst kuşak
katılımcılar bu sosyal medya ortamlarında hiç bulunmadıklarını belirtmişlerdir. Bu durum da
göstermektedir ki, alt kuşak katılımcılar, üst kuşak katılımcılara göre, internette daha çeşitli
sosyal medya ortamlarında bulunmaktadırlar. Hem en üst hem alt kuşak katılımcılar,
Facebook’ta günde ortalama 1-5 saat arası zaman geçirmektedirler. Üst kuşaktan bazı
katılımcılar haftada bir ya da günde 1 saatten az Facebook’ta bulunduklarını söyleyebilirken,
alt kuşak katılımcılar arasında Facebook’u bu kadar az süre kullanım görülmemektedir.

SOSYAL MEDYA KULLANIM AMAÇLARI
Aktif olarak bulunulan çeşitli sosyal medya ortamlarını kullanma amaçlarında iki kuşak
arasında önemli farklar bu araştırmada ortaya çıkmıştır. Üst kuşak katılımcılar, en önemli
amaç olarak ‘gündemden haberdar olmak’ cevabını verirken; alt kuşak katılımcılar için sosyal
medyayı kullanımda ‘yakın çevredeki arkadaşlarla her an bağlantıda olabilmek’ amacı en
büyük önemi teşkil etmektedir. Diğer amaçlar arasında, alt kuşak katılımcılar, ‘eski
arkadaşlarla yeniden görüşebilmek’, ‘arkadaşlar ve çevredekilerin hayatında neler olup
bittiğinden haberdar olmak’ ve ‘uzaktaki, yüz yüze görüşülemeyen kişilerle görüşebilmek’
gibi unsurları saymaktadırlar. Dolayısıyla görülmektedir ki, alt kuşak katılımcılar yani ‘dijital
yerliler’, sosyal ilişkilerini sosyal medya ortamları üzerinden yürütmeyi, sosyal medyada
bulunmanın en önemli amaçları arasında sayabilmektedir. Buna karşılık, üst kuşak
katılımcılar, yani ‘dijital göçmenler’, sosyal medyayı eski medya kanallarının yerine
getirdikleri görevi devam ettirir şekliyle bilgi almak, haberdar olmak amaçlarıyla kullanmaya
devam etmektedirler.
Sosyal medya kullanım amaçlarında kuşak fark etmeksizin kadınlar ve erkekler arasında
görülen fark ise, erkeklerin kadınlara nazaran ‘diğer insanlarla ne düşündüğünü/ne
hissettiğini paylaşabilmek’ amacına daha çok önem vermeleri şeklinde görülmektedir. Yine
aynı şekilde alt kuşak kadın katılımcıları için ‘profesyonel çevre oluşturmak’ amacı önem arz
etmezken, erkekler için bu durum sosyal medya ortamlarında bulunmak için önemli bir amaç
olarak ifade edilmiştir.
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Sosyal medya ortamlarında düzenli olarak yerine getirilen eylemler konusunda hem kuşaklar
arası hem de toplumsal cinsiyet bakımından farklılıklar görülmektedir. Alt kuşak katılımcılar
arasında ‘hal hatır sorma’ en sık yerine getirilen eylem olarak belirtilirken, üst kuşak
katılımcılar arasında ‘özel gün kutlama’ sık yapılan bir eylem olarak görülmektedir. Alt nesil
katılımcılar arasında kadınlar, erkeklere oranla ‘arkadaşlarla etkinlik organize etmek’
eylemini daha sık dile getirmişlerdir. ‘Politik fikirler ve bu konularda köşe yazıları
paylaşmak’ üst kuşak katılımcılar arasında daha sık görülen bir eylem iken, alt kuşak
katılımcılarında çok az seviyelerde kalmaktadır. Bu farklılığın birçok sebebi olacağı gibi, yine
üst kısımda belirtilen amaç farklılığından doğan, haberdar etme/haberdar olma durumlarının
üst kuşak için daha önemli olması durumuna da bağlanabilecek bir sebebi olabilir.
Sosyal medya kullanımının şu anki durumunu değerlendirirken her iki kuşaktan katılımcılar
sosyal medyanın yeterince yaygın kullanımda olduğunu belirtmektedirler. Buna karşılık, alt
kuşak katılımcılar, sosyal medya ortamlarında gereksiz zaman harcandığını ve amacına uygun
olarak kullanılmadığını üst kuşak katılımcılara göre daha sık ifade etmektedirler. Bu durum,
sosyal medya kullanım amaçları üzerine ‘dijital yerliler’in, ‘dijital göçmenler’e oranla daha
çok düştüklerini, düşündüklerini ve daha kritik yaklaştıklarını göstermektedir. Bunun bir
nedeni olarak da, sosyal medya ortamlarında yaşanan deneyimlerin hem nitelik hem de nicelik
bakımından alt kuşak katılımcılar arasında daha büyük önem arz ettiği söylenebilir. Bu
deneyimler açısından kuşaklar arası farklılıklar, sosyal medya üzerinden yürütülen sosyal
ilişkilerin çeşitliliğinin iki kuşakta değişiklik göstermesinden de anlaşılabilmektedir.

Sosyal Medya Kullanımı ve Sosyal İlişkiler
Katılımcılara, sosyal medya ortamlarında başlarına gelen olaylar üzerinden sorular
sorulduğunda, hem kuşaklar arası hem de toplumsal cinsiyet bakımından ciddi farklılıklar
göze çarpmaktadır. Öncelikle, yeni arkadaşlar edinmek, alt kuşak katılımcılar arasında en çok
deneyimlenen durum iken; üst kuşak katılımcılar arasında ‘eskiden yakın olunmayan birisiyle
yakın olmak’ daha sık başa gelen olay olarak aktarılmıştır. Üst kuşak katılımcılar arasında
kadınlar, ‘arkadaşların kendileri gibi davranmadıkları ya da yalan söyledikleri’ durumuna
daha çok maruz kaldıklarını erkeklere oranla daha sık dile getirmişlerdir. Buna rağmen,
‘tanımadık biriyle tartışmak’ alt kuşak erkek katılımcılar için sosyal medya ortamlarında
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gerçekleşen fakat ne alt kuşak kadın katılımcılar ne de üst kuşak katılımcılar tarafından
deneyimlenmeyen bir olay olarak görülmektedir. Yine sadece alt kuşak kadın katılımcıların
başına gelen olay da ‘birisinin ondan hoşlandığını itiraf etmesi’ durumudur. Buradan da
anlaşılmaktadır ki, sosyal medya kanalları hem üçüncü şahısların da katıldığı olumsuz
deneyimlerin, hem de ‘romantizm’, ‘duygusallık’ gibi çok samimi deneyimlerin alt kuşak
katılımcılar için yaşandığı bir dünya haline gelmektedir.
Sosyal medya ortamlarında her iki kuşak katılımcıları da aile ve akrabalarıyla iletişim halinde
olduklarını belirtmişlerdir. Aile ve akrabalarla sosyal medya ortamlarındaki iletişim, bu
ortamlardaki hareket özgürlüklerini alt kuşak katılımcılar için kısıtlayabilirken, üst kuşak
katılımcılar için bu durum ancak nadiren söz konusu olmaktadır. Hareket özgürlüğüne
getirilen kısıtlandırmalarda aileden uyarı alma oranı alt kuşak erkek katılımcılarında kadın
katılımcılara oranla daha çok dile getirilmiştir. Buna karşılık, kız arkadaş ve erkek arkadaşla
problem yaşamak her iki toplumsal cinsiyet için de eşit oranda kısıtlayıcı bir etken olarak
belirtilmiştir.

TARTIŞMA VE SONUÇ
Sosyal ilişkileri sosyal medya ortamlarında deneyimlemek ve yeniden şekillendirmek
konusunda ‘dijital yerli’ kuşak daha aktif ve etkindir. Buna bağlı olarak, etkin olma durumu,
onların sosyal medyada yürütülen sosyal ilişkiler konusunda hem olumlu hem olumsuz daha
fazla durumla karşılaşmalarına hem de bu tür ilişkilere daha kuşkucu ve temkinli
yaklaşmalarına neden olmaktadır. Sosyal medya ortamlarında bulunmak şu anda ‘dijital yerli’
kuşak için daha hayatın bir parçası haline gelmiş bir durum olmakta, en samimi ve kişisel
ilişkiler de bu ortamlar üzerinden yaşanmaktadır. Yalnız bu durum, eleştirilmeden ya da
aksayan noktaları görülmeden kabul edilmemektedir. Aksine, dijital yerli kuşağın, sosyal
medya ortamları üzerinden yürütülen ilişkilere dair deneyimlerinin çeşitliliği kadar karışık
yaklaşımları bulunmaktadır. Kendilerinden önceki kuşakla karşılaştırma konusunda, alt kuşak
katılımcılar, sosyal medya kullanımının sosyal ilişkilere etkisindeki değişimi önceki kuşağa
göre daha olumsuz bir yönde görmektedir. Diğer taraftan, üst kuşak katılımcılar bu değişimi
hem olumlu hem de olumsuz yönde görmektedirler. Bunun sebebi olarak, dijital göçmenlerin
en başından sosyal ilişkilerinde sosyal medyanın kapladığı alanı gerçek hayattaki alandan ayrı
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tutmaları gösterilebilir. Bu yaklaşım, onlara sosyal ilişkilerin sosyal medya üzerinden
sürdürülmesine karşı aynı anda hem olumlu hem de olumsuz bir bakış açısı sunmaktadır.
Sosyal medya ve sosyal ilişkiler arasındaki bağlantı üzerine kuşaklar arası farklılıkları da
ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma, daha çok keşif niteliğindedir. Daha derinlemesine ve
daha niteliksel araştırma yöntemleriyle ortaya çıkarılması beklenen konular arasında ‘dijital
yerliler’in bu temkinli ve kuşkucu tutumlarının altında yatan sebepler olmalıdır. Yeni medya
sosyolojisi alanında gerçekleşecek yeni çalışmaların kuşaklar arası farklılıklara odaklanması
kadar toplumsal cinsiyet ve sosyoekonomik farklılıklar konularına da özen göstermeleri
beklenmektedir.
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Tuğba Asrak Hasdemir
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Doç. Dr.
tubahasdemir@gmail.com

ÖZET
Medya okuryazarlığı eğitimi, 20. yüzyılın ilk yarısında, başta Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada olmak
üzere, dünya gündeminde yerini almıştır. Günümüzde medya okuryazarlığı, farklı tanımları ve uygulamaları,
çeşitlenen alanlarıyla eğitimin bir parçası olmuştur. Ülkemizde ise, kişisel ilgi ve çalışmalar bir yana bırakılırsa,
medya okuryazarlığı konusu, 2000’li yıllardan bu yana ele alınmaya başlanmıştır. Konunun tartışılması,
gündeme gelmesinde önemli duraklardan biri, medya okuryazarlığı konusunun bir ders olarak örgün eğitim
müfredatına dahil edilmesidir. Ders, ilk yıl beş pilot okulda, sonrasında ise ülke genelinde “seçmeli” ders olarak
ilköğretim müfredatına girmiştir. “4+4+4” biçiminde bilinen yeni eğitim sisteminde de medya okuryazarlığı,
bazı değişikliklerle birlikte, diğer seçmeli derslerin yanında yerini almıştır.
Günümüzde,bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle de birlikte, farklı biçimlerdeki ve farklı iletişim
ortamlarından süzülen iletiler, yetişkinlerin olduğu kadar çocuklarımızın hayatının da hayatımızın ayrılmaz bir
parçası haline gelmektedir. Bu çerçevede medya okuryazarlığı ve ilişkili dersler, oldukça çeşitlenen iletişim
biçimleri, ürünleri, iletişimin üretim süreçleri hakkında bilgi edinilmesinde, bunlar üzerinde düşünülmesi ve
eleştirel bir bakış açısı kazanılmasında fayda sağlayabilir.
Türkiye örneğinde, medya okuryazarlığı dersi, ilk beş yılını geride bırakmıştır. Bu çerçevede, bildiride, bugüne
değin ders kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve uygulamalar ele alınarak, dersin müfredatı ve tavsiye
edilen ders kaynakları değerlendirilecektir. Medya okuryazarlığı dersi sözkonusu olduğunda, MEB ile RTÜK,
uygulamayı biçimlendiren iki önemli kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede, çalışmada, MEB
Talim-Terbiye Kurulu’nda başından itibaren sürecin içinde bulunan uzmanlarla ve ayrıca RTÜK başkanı ve kimi
üyeleriyle görüşmeler yapılmıştır.
Bildiride, ülke genelinde, ilköğretim okullarında, 2007-2008 yılından bu yana okutulmakta olan medya
okuryazarlığı dersinin amaç ve uygulamalarının, “iletişim eğitiminde neredeyiz?” sorusu akılda tutularak
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Medya okuryazarlığı, dijital okuryazarlık ve bilgi okuryazarlığı vb başlıklar
altında yürütülen güncel tartışmalar ve veriler, söz konusu değerlendirmenin arkaplanını oluşturmaktadır.

414

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Yeni Medya ve Gündelik Yaşam - II
Yapılacak değerlendirmede, ders kapsamında kullanılan kaynak kitapların ve ders malzemelerinin gözden
geçirilmesinin yanısıra RTÜK ve MEB’nın internet sitelerinde yer alan bilgi ve belgelerden de yararlanılacaktır.
Bildiride, 2012-2013 öğretim yılından başlayarak uygulamaya konulan yeni eğitim sisteminde, medya
okuryazarlığı ve ilgili konulara yönelik yaklaşım, politika ve uygulamalara da yer verilecektir. Son söz ise, vaat
edilen değerlendirmeler ışığında, dersin geleceğine ilişkin öngörülere ve önerilere aittir.
Anahtar Kelimeler: Medya okuryazarlığı, iletişim eğitimi, bilgi ve iletişim teknolojileri, medya okuryazarlığı
dersi müfredat ve uygulamaları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı.

GİRİŞ
Medya okuryazarlığı konusuna ilginin tarihi, dünyada, 20. yüzyılın ilk yarısına kadar
götürülebilir. Medya okuryazarlığı ile eğitim bağlantısı ele alındığında, karşımıza öncelikle
eğitimde iletişim araçlarından yararlanılması uygulamaları çıkmaktadır. Sonrasında ise medya
okuryazarlığı, farklı tanımları ve uygulamalarıyla örgün ve/veya yaygın eğitimin bir parçası
olmuştur.
Türkiye örneğinde ise, medya okuryazarlığı teriminin eğitimle birlikte anılması 2000’li
yıllardadır. Konunun tartışılması, gündeme gelmesinde önemli duraklardan biri, medya
okuryazarlığı dersinin, ilk yıl beş pilot okulda, sonrasında ise ülke genelinde “seçmeli” ders
olarak ilköğretim müfredatına dahil olmasıdır. Radyo Televizyon Üst Kurulu ile Milli Eğitim
Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolüne uygun olarak, 2006-2007 öğretim yılında
farklı bölgelerdeki beş ilköğretim okulunda pilot olarak başlatılan medya okuryazarlığı dersi,
2007-2008 öğretim yılından itibaren ülke genelinde seçmeli ders olarak okutulmaya
başlamıştır.

MEDYA OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN POLİTİKA VE UYGULAMALARDA
ÖNEMLİ ADIMLAR
Medya okuryazarlığı ve eğitimi konusundaki tartışma ve uygulamaların gündeme gelmesinin
tarihi, ülkemiz için 2000’li yılların başlarıdır. Dünya geneline baktığımızda ise, Amerika
Birleşik Devletleri, Kanada gibi bazı ülkeler açısından daha erken bir tarih sözkonusu olmakla
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birlikte, genel olarak, medya okuryazarlığı, 1990’lardan bu yana yoğun biçimde tartışılan,
üzerinde çalışmalar yapılan, çeşitli toplantıların gündemini oluşturan konulardan biri
olmuştur.
Medya okuryazarlığı kavramının tanımlanmaya çalışıldığı, medya okuryazarlığı eğitiminin
çeşitli başlıklar altında tartışıldığı önemli platformlardan birini, Journal of Communication
dergisi tarafından düzenlenen sempozyum oluşturmaktadır. Dergi, daha sonra sempozyumda
sunulan bildirilerden oluşan özel bir sayı hazırlamıştır.
Christ ve Potter dergideki “Media Literacy, Media Education, and the Academy” (Medya
Okuryazarlığı, Medya Eğitimi ve Akademi) başlıklı giriş yazılarında, medya okuryazarlığı
alanındaki akademik çalışmaları ve tartışmalara ana noktalarıyla değinmektedirler. Yazarlar,
“medya” ve “okuryazarlık” gibi üzerinde önemli tartışmalar olan iki terimden oluşan “medya
okuryazarlığı” kavramını tanımlamanın zor olduğunu belirterek, bu konuda görüş ortaklığı
oluşturmaya yönelik çabaların bir örneği olarak, 1992 yılında Birleşik Devletler’den
uzmanların bir araya geldiği “Medya Okuryazarlığı Ulusal Liderlik Konferansı”ndaki 1 tanıma
yer vermektedirler. Bu çerçevede, okuryazarlık, “değişik biçimlerdeki iletilere erişmek,
bunları çözümlemek, değerlendirmek ve iletmek yeteneği” olarak tanımlanırken, “medya
okuryazarı” da “hem basılı hem de elektronik medyanın kodunu çözebilen değerlendirebilen
ve bunları üretebilen” bir kişi olarak nitelendirilmektedir (akt. Christ ve Potter, 1998:5).
Dergide yer alan başka önemli makaleler olmakla birlikte sıkça gönderme yapılan ve
Türkçe’ye de “Medya Okuryazarlığında Yedi Büyük Tartışma” başlığıyla çevrilmiş bulunan
R. Hobbs’un çalışması da alandaki tartışmaları, yedi ana soru altında sınıflandırarak
meselenin bütünün görülmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca Potter’ın, 2004 yılında basılan
makalesi de, medya okuryazarlığı alanındaki tartışmaların özetlenmesi yanında, medya
okuryazarlığı için bir kuram arayışını gerekçelendiren önemli kaynaklardan biridir.
1980’li yıllardan bu yana egemen hale gelen neo-liberal ideoloji ve politikalarla yaşanan
dönüşümler, toplumsal değişmeler, küreselleşme olgusu, birçok alanda olduğu gibi, iletişim
alanında da değişim ve dönüşümleri beraberinde getirmektedir. Bunun yanı sıra ve bununla
ilişkili olarak iletişim araştırmalarındaki değişimler, paradigma değişiklikleri, medya
okuryazarlığı konusundaki çalışmaları da yönlendirmektedir. 1970’lı yıllarda medya
okuryazarlığı, “etki analizleri”ne dayalı çalışmalardan etkilenmiştir.. İlk kitle iletişim
1

The National Leadership Conference on Media Literacy

416

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Yeni Medya ve Gündelik Yaşam - II

araştırmalarının dayandığı etki analizleri, iletişim araçlarının iletisinin izleyicide yol açtığı
kısa ve uzun süreli etkileri, davranış ve tutumları incelemiştir. Hall, 1940’lı yıllardan
başlayarak 1960’lar boyunca etkili olan bu yaklaşımı “davranışsal”.olarak nitelemektedir. Bu
dönemde araştırmacıları ilgilendiren “merkezi sorun medyanın etkileriydi (effect). Bu
etkilerin en iyi, medyanın tesirine (influence) maruz kalan bireylerin davranışlarında ortaya
çıktığı söylenen değişiklikler bağlamında saptanabileceği varsayılıyordu” (Hall, 2005:74). Bu
yaklaşım zamanla yerini kitle iletişim araçlarına maruz kalan birey yerine, bu araçları
kullanan, değerlendiren, yorumlayan birey üzerinde yapılan çalışmalara bırakmıştır. Dünyanın
birçok ülkesinde medya konusunda bireysel bilinci oluşturmak ve geliştirmek için yapılan
çalışmalarda öne çıkan başlılardan biri de, izleyicinin, medyaya eleştirel ve sorgulayıcı bir
bakış açısıyla yaklaşmasını ve medyadan gelen mesajların alt metinlerini anlamasını
amaçlayan bir eğitimin yapılması gerekliliğidir. Yetişkin eğitiminin yanı sıra, çocukların
geleneksel medya araçlarının yanı sıra yeni medya araçlarından da “okuryazar” niteliğini
edinerek yararlanması ve kendi medya ürünlerini vermesini de içeren bir bakış açısı,
günümüzde giderek daha fazla öne çıkmaktadır.
Geleneksel medyadan yeni medyaya, medya okuryazarlığının kapsamına ve eğitimde medya
okuryazarlığının nerede yer bulacağına ilişkin arayışlar, farklı temellerde yükselse de, iki
başat yaklaşımın söz konusu olduğu söylenebilir: Ana akım, ya da muhafazakar
yaklaşımlardan kaynaklanan medya okuryazarlığı anlayışı ile eleştirel ya da demokratik
temelli medya okuryazarlığı anlayışı. Ana akım medya okuryazarlığı, varolan yapıyı
sorgulamaktan uzaktır ve medyayı yalnızca mesaj içeriği olarak görmektedir. Özellikle
çocuklar sözkonusu olduğunda da, medya okuryazarlığı, yalnızca medyadan korunmayı,
değerlere bağlılığı sağlamayı amaçlamaktadır. Eleştirel bir medya okuryazarlığı anlayışında
ise ortaklaşılan nokta, medya okuryazarlığının, çocuk-medya ilişkisinde, yalnızca,çocuğun
korunması bağlamında ele alınmaması, bireylerin daha etkin medya kullanıcısı olmasının
amaçlanmasıdır. Öğrenciler, hem mevcut medya ürününü nasıl okuyacaklarını, hem de kendi
kültürel metinlerini nasıl oluşturacaklarını öğrenmelidir. Kellner (2005) bu noktada,
geleneksel ya da korumacı medya okuryazarlığından, eleştirel medya okuryazarlığına geçişi
önermektedir. Bu bağlamda, medya okuryazarlığının, toplumsal denetim ve düzenleme aracı
olarak, ya da demokratik toplumsal düzende özgürleşmeyi sağlamanın aracı olarak
kullanılabileceği tartışılmaktadır.
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Medya okuryazarlığı konusunda kurumların girişim ve çabaları ele alındığında, 1960’lardan
bu yana çalışmalarını sürdüren ve çeşitli programlarla konunun farklı yönlerini gündeme
getiren UNESCO’nun çalışmalarına değinmek gerekmektedir. UNESCO’ya göre “bilgi
[enformasyon]” toplumunun kurulmasında medya okuryazarlığı özel bir öneme sahiptir.
Bireylerin çalışma ve özel yaşamlarında, bilgiyi ve medyayı eleştirel biçimde alımlama,
değerlendirme ve kullanmada yetenek ve beceri kazanmaları, kurumun önem verdiği
amaçlardan biridir. UNESCO 2000’li yıllarda da, konuyu farklı boyutlarıyla ele almayı
sürdürmektedir. 2006 yılının Kasım ayında, Moskova’da yapılan toplantıda “kişisel
enformasyon kültürü” ve nitelikleri üzerinde durulmuştur. Toplantıya UNESCO’yu temsilen
katılan

Abdul

Waheed

Khan,

“Herkes

İçin

Enformasyon/İletişim

Programı”daki2

(Information for All Programme-IFAP) önceliklerinin eğitim sürecinin tüm düzeylerinde
“enformasyon okuryazarlığı” konusundaki farkındalığı arttırmak olduğunu belirtmiştir.
2008 yılında, Paris’te yapılan Uluslararası Uzmanlar Grubu toplantısında da, kurumun çok
önem verdiği bir konu, medya okuryazarlığı eğitimini üstlenecek öğretmenlerin eğitimi
gündeme gelmiştir. Dünyadaki çeşitli bölgeleri temsil eden uzmanlar (eğitici eğitimi
uzmanları), öğretmenler için medya okuryazarlığını eğitimlerinde kullanabilecekleri bir
modelin çatısını oluşturmak amacıyla bir araya gelmişlerdir. Oluşturulmaya çalışılan eğitimle,
öğretmenlerin, medya eğitimini ve enformasyon okuryazarlığını, başlangıç düzeyindeki
eğitime

dahil

edebilmelerinin

sağlanması

amaçlanmaktadır

(http://portal.unesco.org/ci/en/ev.phpURL_ID=27070&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTI
ON=201.html). Birleşmiş Milletler tarafından 1995-2004 yılları arasında ilan edilen
“Uluslararası İnsan Hakları Eğitimi Onyılı” çerçevesinde yapılan ders programı çalışmaları ve
ders kaynakları, kurumun, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddelerini de öne çıkararak,
medya okuryazarlığı ile insan hakları anlayışının birbirini destekleyerek geliştirmesine önemli
katkılarda bulunacak niteliktedirler3.
Avrupa Birliği (AB) düzleminde de 2000 yılında Lizbon’da yapılan Avrupa zirvesinde “bilgi
toplumu” ile bilgi ve iletişim teknolojileri arasındaki bağ, sunulan “fırsatlar” yanında
karşılaşılacak “tehditler” de gündeme getirilerek tartışılmış, bu çerçevede medya
okuryazarlığının önemine vurgu yapılmıştır. Lizbon stratejisi çerçevesinde, geleceğin
2

“Information for All” terimi, programın içeriği göz önüne alınarak “Herkes İçin İletişim” olarak çevrilmiştir.
Ancak, bazı zamanlarda “Herkes İçin Enformasyon” olarak da ifade edildiği için burada her iki kullanıma da yer
verilmektedir.
3
Sözkonusu kaynakların bir kısmı Türkçe’ye de çevrilmiştir; bkz. Reardon (2000)
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Avrupası’nın, yeni iletişim teknolojilerine dayanacağı, buna bağlı olarak enformasyon
teknolojilerini kullanma becerilerinin artırılması yanında, bu eğitimle ilgili bütçenin de
genişletilmesi gerektiği belirtilmektedir. Zirvede ayrıca, internet erişiminin çoğalması,
maliyetinin düşmesi tartışılmıştır. Ayrıca e-öğrenme girişimi, Avrupa Komisyonu tarafından
benimsenmiştir

(http://ec.europa.eu/growthandjobs/key/information-and-communication-

technologies/index_en.htm). Bir de konuyla ilgili olarak Avrupa Komisyonunun Image
Education and Media Literacy programından da söz edilebilir. Komisyon, bu çerçevede,
“medya okuryazarlığı” teriminin yanında ve onunla ilişkili ama yeni bir terim olarak “dijital
okuryazarlık” terimi çerçevesinde “yeni” medya ortamlarına ve bu yönde becerilerin
kazanılmasına yönelik çalışmalara dikkat çekmektedir4. Nitekim, Komisyon, 20 Ağustos 2009
tarihli Tavsiyesi ile de medya okuryazarlığının kapsamının, “yeni” medya ortamlarını da içine
alacak

biçimde

genişletilmesi

yönünde

bir

karara

imza

atmıştır

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:227:0009:0012:EN:PDF
Medya

araçları,

geleneksel

medyadan

yeni

medya

giderek

çeşitlenirken, medya

okuryazarlığının kapsamı ve hedef kitlesi giderek genişlemektedir. Medya okuryazarlığının,
yalnızca, formel eğitim alan gruplarla sınırlanmaması, toplumun farklı kesimlerinin de medya
okuryazarlığı eğitimine dahil edilmesi anlayışı giderek hakim olmaktadır. UNESCO’nun
“Herkes İçin İletişim” programını hatırlatan, “Herkes İçin Medya Okuryazarlığı” başlığı
altındaki bu çalışmalara yakın dönemden bir örnek olarak, 2010 yılının sonunda Brüksel’de
yapılan konferans verilebilir. “Yaşam boyu iletişim eğitimi” şiarıyla, bu eğitimde görev alan
aktörleri bir araya getirmeyi amaçlayan konferans, çalışmalarını, 18 Ocak 2011 tarihli,
“Yaşam

Boyu

İletişim

Eğitimi

İçin

Brüksel

Bildirgesi”

ile

sonuçlandırmıştır.

http://www.declarationdebruxelles.be

MEDYA OKURYAZARLIĞINDA NEREDEYİZ?: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Ülkemizde medya okuryazarlığı konusu, kamusal düzlemde 2000’li yıllarda ele alınmaya
başlanmıştır. Medya okuryazarlığı dersinin ilköğretim okullarında ders programına alınması
projesinin de bu konudaki çalışmaları özendirdiği, tartışmaları beslediği söylenebilir. Bu

4

“Digital Literacy Initiatives” başılığını taşıyan metne, şu adresten ulaşılabilir:
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/digital_literacy/digital_literacy_review.pdf
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konuda kapsamlı biçimde yapılan ilk çalışmalardan biri, Marmara Üniversitesi evsahipliğinde
düzenlenen ve daha sonra orada sunulan bildirilerin kitaplaştırıldığı toplantıdır. Kitapta da yer
alan konferans çağrı metninde, bilgi ve iletişim alanındaki hızlı gelişmelerin yeni iletişim
becerileri

edinmeyi

gerektirdiği

vurgulanarak

medya

okuryazarlığının

önemine

değinilmektedir:
Yazılı ve görsel tüm kaynakların oluşturduğu iletilerle donatılmış bir dünyada yaşamak için
yeni iletişim becerilerine gerek var. Gazeteler, dergiler, radyo, televizyon, sinema ve
internet, hızla gelişen teknolojiden yararlanırken, yurttaşların da yeni bir kavram olan
‘medya Okuryazarlığı’ ile tanışması gerekmektedir (Türkoğlu, 2007:9).

Alanda ilkler arasında yer alan bir başka önemli çalışma, “Eleştirel Medya Okuryazarlığı
Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar” başlığını taşımaktadır. Kitapta, “eleştirel pedagojinin
sağladığı açılımla”, korumacı bir liberal ana akım bir medya okuryazarlığı anlayışı yerine
“farklı ve başka bir pencereden medya okuryazarlığı olgusuna bak”ılmakta olduğu
belirtilmektedir (Binark ve Gencel Bek, 2007:8-10). Medya okuryazarlığı 2000’li yıllar ve
sonrasında tezlere konu olmuş bunların bir kısmı kitaba dönüştürülmüş, farklı düzeylerde ve
boyutlarıyla araştırmalara konu olmuştur. Bunlar arasında “ana akım” olarak nitelenebilecek
bir yaklaşımı benimseyen çalışmalar olduğu gibi özellikle medya okuryazarlığı eğitiminde
çocuğa aktif rol biçen çalışmalar da giderek artmaktadır. İnal da bir makalesinde, medya
okuryazarlığının, özellikle “çocuk ve gençler”e yönelik olarak onları pasif izleyiciler olmak
yerine “kendi medyalarını, hatta alternatif medyalarını” yaratmaları konusunda “teşvik” edici
yönünü vurgulamaktadır (İnal, 2008:135).
Konunun tartışılması, gündeme gelmesinde önemli duraklardan biri, yine 2000’li yıllarda,
medya okuryazarlığı dersinin, ilk yıl beş pilot okulda, sonrasında ise ülke genelinde “seçmeli”
ders olarak ilköğretim müfredatına dahil olmasıdır. Dersin kısa tarihini ele aldığımızda, 2004
yılında “Şiddeti Önleme Platformu”nda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK),
medya okuryazarlığı dersini gündeme getirdiğini ve müfredata eklenmesini önerdiğini
görmekteyiz. Sonrasında ise, 22 Ağustos 2006 tarihinde, Radyo ve Televizyon Üst Kurul ile
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu (MEB TTK) arasında imzalanan Protokol ile
medya okuryazarlığı dersi müfredatta yerini almıştır. 31 Ağustos 2006’da, dersin müfredatı
MEB Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Protokole göre, dersin kimler
tarafından, hangi okullarda okutulacağı konusu da MEB Talim ve Terbiye Kurulu tarafından
kararlaştırılacaktır. 2006-2007 yılında medya okuryazarlığı dersinin okutulduğu pilot okullar
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şöyledir: Seyhan Dumlupınar İlköğretim Okulu-Adana, Çankaya Ahmet Vefik Paşa
İlköğretim Okulu-Ankara, Merkez Barbaros Hayrettin Paşa İlköğretim Okulu-Erzurum,
Bakırköy Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez İlköğretim Okulu İstanbul ,Karşıyaka 80. Yıl Metaş
İlköğretim Okulu-İzmir. Ders, 2007-2008 öğretim yılından itibaren ise, 6, 7 ve 8. Sınıflarda
okutulan “seçmeli” bir ders olarak ülke genelinde okutulmaya başlanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan aldığımız bilgiler uyarınca, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında,
ülke genelinde seçmeli ders okutulan 12.666 okuldan 4.520’sinde medya okuryazarlığı dersi
seçilmiştir. Seçmeli ders görmekte olan 2.888.576 öğrenciden 299.128’i’ medya okuryazarlığı
dersini almıştır (Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2012).
2011-2012 eğitim-öğretim yılında ise, seçmeli ders okutulan 17.126 okuldan 5.652’sinde
medya okuryazarlığı dersi okutulmuştur. Seçmeli dersi olan 3.635.222 öğrenciden 557.523’ü
medya okuryazarlığı dersini almıştır (Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı,
2012). Rakamları değerlendirdiğimizde, medya okuryazarlığı dersini alan öğrenci sayısının,
iki yıl içinde mutlak ve oransal olarak arttığını söyleyebiliriz. 2010-2011 yılı itibariyle
seçmeli ders alan öğrencilerin yaklaşık %10’u medya okuryazarlığını alırken, 2011-2012
yılında bu oran %15’dir. Bununla birlikte, ders seçiminin ne kadar isteğe dayalı olduğu
konusu şüphelidir. Çünkü seçmeli dersler, seçmeli ders havuzundan genel olarak öğrenciler
tarafından değil, okul yönetimleri tarafından seçilmekte, hatta bazı durumlarda okul
yöneticileri de belli dersleri seçmek “zorunda” kalmaktadırlar. Diğer yandan dersi veren
öğretmenlerin iletişim eğitimi almamış ve/veya bu konuda eğitici eğitimine yönelik hizmet içi
eğitimin sınırlı sayıda öğretmene verilmiş olması, ders malzemelerinin yetersizliği, okul
koşullarının çocukların ders kapsamında uygulamalar yapmak, kendi medya ürünlerini
yaratmak konusunda yeterli olmaması, yeni medya uygulamalarında koşulların daha da
yetersiz kaldığı göz önüne alındığında, yıllar içinde dersi alan öğrenci sayısındaki artışı
olumlu biçimde yorumlamak zorlaşmaktadır.
Medya okuryazarlığı dersinde, diğer derslerden farklı olarak öğrencinin değil, öğretmenin
kitabı vardır. RTÜK bunun nedenini, öğrencileri ezbere alıştırmamak, çocukların özgürce
düşünmelerini ve kendilerini ifade etmelerini sağlamak, medya okuryazarlığı dersinin
uygulamasını klasik derslerden farklı hale getirmek olarak açıklamıştır. Bununla birlikte dersi
anlatacak öğretmenler için Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen El Kitabı hazırlanmış ve
eğitici eğitimlerinde bu kitaptan yararlanılmıştır.
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Medya okuryazarlığı dersi için hazırlanan İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim
Programı ve Kılavuzu’nda (bundan sonra Kılavuz olarak anılacaktır). Kılavuzda sıklıkla

vurgulanan noktalardan biri, çocuğun kötüden korunmasıdır (MEB TTK ve RTÜK 2006).
Oysa çocuk, “kötü” olanın, şiddet ve tüketim içeriğinin hangi çıkarlar ve amaçlar
doğrultusunda oluşturulduğunu, kendi yaşının öğrenme ve sorgulama kapasitesine uygun
olarak öğrenmediği sürece, ezbercilikten uzaklaşamayacaktır. Böyle bir tablo içinde, eleştirel
bir medya okuryazarı olma kavramının içselleştirilmesi zordur.
Kılavuzda, çocukların televizyon mesajlarına bu kadar açık oldukları, gerçeklik ile kurguyu
ayırt edecek bir yaşta ve donanımda olmadıklarından dolayı gördüklerini gerçek olarak
algılayıp olabilirliğine inandıkları vurgulanmaktadır. Bu çerçevede görsel, işitsel ve yazılı
medya karşısında savunmasız bir alıcı durumunda bulunan çocukların, ilköğretimden
başlayarak medya karşısında bilinçlendirilmelerinin gerekli olduğu belirtilmektedir. Medya
okuryazarlığı dersi ile öğrenci, medya karşısında pasif bir alıcı olmak yerine, medyayı
okuyabilecek, medyanın dilini çözebilecektir. Kılavuzda çocuğa kazandırılması beklenen
beceriler şöyle sıralanmaktadır: Gözlem becerisi, araştırma becerisi, eleştirel düşünme
becerisi, yaratıcı düşünme becerisi, iletişim becerisi, problem çözme becerisi, bilgi
teknolojilerini kullanma becerisi, girişimcilik becerisi, Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili
kullanma becerisi, sosyal ve kültürel katılım becerisi. Kazandırılmak istenen değerlerse
şunlardır: Özel yaşamın gizliliğine saygı, estetik duyarlılık, dürüstlük, sorumluluk, etik
kurallara bağlılık, farklılıklara saygı duyma, kültürel mirası yaşatmaya duyarlılık, aile içi
iletişime önem verme, bilinçli tüketim, toplumsal hayata aktif katılım, bilimsellik, eşitlik,
yardımlaşma, dayanışma, paylaşma. Eğitimden beklenen kazanımlar ise, medyanın ses ve
görüntü efektlerini, çok boyutlu görüntüleri, müziği ve kamera hareketlerini insanlar üzerinde
oluşturmak istedikleri etkiyi artırmak için kullandığını ve gerçeklik dışı birçok kurgulanmış
görüntüyü de aynı amaca yönelik olarak verdiğini/verebileceğini öğrencilerin kavramasının
sağlanması biçiminde özetlenebilir (MEB-TTK ve RTÜK, 2006:6-7). Burada, iletişim
teknolojilerinin, tekniğin, belli amaçlara göre kurgulandığının belirtilmesi önemlidir. Ancak
sözkonusu kazanımların, medya içeriğinin, hangi amaç, hangi ideoloji, hangi çıkar
doğrultusunda oluşturulduğu konusunda eleştirel bir sorgulamayı sağlayıp sağlayamayacağı
tartışmalıdır.
2006 tarihli ve halen kullanılan Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu
başlıklı kaynağa göre, derste işlenecek üniteler şöyledir:
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•

İletişime Giriş (İletişim, iletişimin süreci ve öğeleri, iletişim türleri),

•

Kitle İletişimi (Kitle iletişimi, kitle iletişim araçları, iletişim ve kitle iletişim arasındaki
ilişki),

•

Medya (Medya, medyanın başlıca işlevleri, medyanın ekonomik boyutu, medya ve
etik, medya okuryazarlığı kavramı, amacı ve önemi),

•

Televizyon (Etkili bir kitle iletişim aracı olarak televizyon, Türkiye’de televizyon
yayıncılığı, televizyon program türleri),

•

Aile, Çocuk ve Televizyon (Televizyon izleme alışkanlıkları, televizyonun olumsuz
etkileri, televizyon program analizleri, uyarıcı simgeler),

•

Radyo (Bir kitle iletişim aracı olarak radyo, radyonun olumsuz etkileri, radyo program
türleri, radyo program analizleri),

•

Gazete ve Dergi (Gazete ile ilgili temel kavramlar, gazetede haber ve fotoğrafın önemi
ve karşılaştırılması, gazete hazırlama uygulaması, dergi türleri ve işlevleri),

•

İnternet (İnternetin özellikleri ve işlevleri, internet kullanımında dikkat edilmesi
gereken noktalar)

Medya okuryazarlığı dersi programında görüldüğü gibi, yeni medya konusunun ele
alınabileceği, uygulamaların yapılacağı ünite olan “İnternet” en son haftalarda işlenmektedir.
Program kapsamında üniteni içeriğini, haftalara göre ele alacak olursak,
“31. HAFTA 1. İnternetin özelliklerini tanıyarak iletişime getirdiği yenilikleri keşfeder
(1.kazanım).
 “İnternetin Özelliklerini Keşfediyorum” İnternetin doğuşu, dünü ve bugünü üzerine
öğrencilere yöneltilecek çeşitli sorularla öğrenciler konuşturulur (1. kazanım).
32. HAFTA, 33. HAFTA, 34. HAFTA 1.İnternette bilgiye erişim, haber okuma, sohbet, eposta, uzaktan eğitim, oyun gibi etkinlikleri uygulamalı olarak gerçekleştirir (2. kazanım).
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 “İnternet Kullanıyorum” Okulun bilgisayar laboratuarında internet üzerinde arama
motoru kullanma, haber okuma, e-posta alma-gönderme etkinlikleri gerçekleştirilir (2.
kazanım)
35. HAFTA, 36. HAFTA
1.İnternetin olumlu özelliklerinin yanı sıra olumsuz etki ve özelliklerini tanıyarak hayata
geçirir (3. kazanım)
 “İnternette Nelere Dikkat Etmeliyiz?” İnternetin kötü kullanımı ve internetteki
olumsuzluklarla ilgili çeşitli sorular örneklendirilerek konuşulur. “Söz Veriyorum.” adlı
sözleşme öğrencilerce doldurulur (3. kazanım)” (MEB-TTK ve RTÜK, 2006)..
“İnternet” ünitesinin nasıl işleneceği ve derste verilecek “beceriler” şöyle belirtilmektedir:
“Bu ünitede gözlem, öz değerlendirme formu, açık uçlu sorular, proje öğrenci ürün dosyası
(portfolyo) kullanılarak değerlendirme yapılabilir”.Bu ünitede verilecek beceriler ise
“gözlem, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme, iletişim, bilgi teknolojilerini
kullanma, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma”dır. Sözkonusu ünitede verilecek temel
değerler ise, “etik kurallara bağlılık, farklılıklara saygı duyma, sorumluluk, dürüstlük” olarak
sıralanmaktadır.
“İnternet” başlıklı ünite kapsamında, 6 ders saatinde (toplam 36 ders saati içinde),
•

“internetin özelliklerini keşfediyorum” (1 ders saati)

•

“internet kullanıyorum” (3 ders saati)

•

“internette nelere dikkat etmeliyim?” (2 ders saati)

başlıkları altında, öğrencilere, internet ve özellikleri anlatılmakta, okulun olanakları dahilinde
ve sınıf mevcudunun elverdiği ölçüde uygulamalar yaptırılmaktadır.
Medya okuryazarlığı dersi kapsamında, gelenekselden yeni medyaya medya araçlarının konu
edildiği ünitelerin toplam ders saati içindeki oranlarını ele aldığımızda da karşımıza şöyle bir
tablo çıkmaktadır:
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Televizyon“Televizyon” ve “Aile, Çocuk ve Televizyon” başlıklı iki ünitede ele alınmakta
(13 ders saati, %39,5)
Radyo”Radyo” başlıklı tek ünite (3 ders saati, %8)
Gazete ve Dergi aynı başlıklı tek ünite (3 ders saati, %8)
İnternet “İnternet (Sanal Dünya)” başlıklı tek ünite (yaklaşık %14)
Öğrencilerin medya ve bilgi ve iletişim teknolojileriyle ile ilgili bilgi alacakları tek ders
medya okuryazarlığı dersi değildir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı seçmeli dersleri göz önüne
alındığında, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım”, “Bilişim
Teknolojileri”, “Teknoloji ve Tasarım” ile “Okuma Becerileri” (e-okuma, eleştirel okuma gibi
üniteleri olan) başlıklı dersler müfredatta yer almaktadır. 2010-2011 ve 2011-2012 verilerine
bakıldığında, seçmeli dersler arasında “Bilişim Teknolojileri” dersi en üst sırayı diğer derslere
bırakmamaktadır (MEB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 2012). Bir örnek vermek
gerekirse, Ankara’da seçmeli dersi olan 198.775 öğrenciden, 105.089’u “Bilişim
Teknolojileri” dersini alırken 31.134 öğrenci sayısıyla “Medya Okuryazarlığı” dersi ikinci
sırada yer almaktadır. Ayrıca, yukarıda belirtilen beş dersin yanı sıra, Türkçe, Sosyal Bilgiler
gibi zorunlu derslerin bazı üniteleri de iletişimle ilgili konulara değinmektedir. Makalesinde,
medya okuryazarlığının 21. Yüzyılın “okuryazarlık becerisi” olduğunu belirten Baker, yeni
medya da dahil, medya okuryazarlığına ilişkin konuların farklı derslerin ilgili ünitelerinde de
işlenmesinin olanaklı ve yararlı olduğunu belirtmektedir (Baker, 2010:142-143).
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 25 Avrupa ülkesinde yapılan bir çalışmanın sonuçlarına
bakacak olursak, İnternet kullanımı tamamıyla çocukların günlük yaşantısının bir parçası
olmuştur: 9-16 yaş arasındaki çocukların %93’ü en az haftada bir kez çevrimiçi olmaktadır
(%60’ı hergün veya neredeyse hergün çevrimiçi olmaktadır) (Livingstone ve Haddon,2009), .

SONUÇ OLARAK
Çocuğun teknolojiye erişimini, internetten güvenli biçimde yararlanmasını sağlamak amacıyla
olanaklar ve sakıncalar konusunda bilgilendirmek konusunda yararlanılabilecek derslerden
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biri de Medya Okuryazarlığı dersidir.. Ancak dersin amacına ulaşmasında, bazı
elverişsizliklerin engel oluşturduğu gözlenmektedir. Derse ilişkin sorunları ve önerilerimizi
ana başlıklar halinde belirtecek olursak,


Dersin kaynak kitaplarında, çocuğu medyadan korumaya yönelik bir anlayış var.
Olumsuz etki temeline yerleştirilmiş bir medya anlayışı sözkonusu olmaktadır. Bu
durumun aşılması, eleştirel bir medya okuryazarlığı anlayışı için korumacı olmaktan
çok güçlendirmeye yönelik bir yaklaşım benimsenmelidir. Eleştirel ve bütünlüklü bir
bakış açısının sağlanması bakımından örneğin, öğrencilerin, medyanın örgütlenme
biçimi ve dinamiklerinden haberdar edilmesi yerinde olacaktır. Böylece öğrenciler,
yazılı ve görsel basının bilgi ve mesajlarını çözümleyebilme, eleştirebilme, belli bir
bağlama oturtabilme gibi niteliklerle donatılabilirler.



Dersin tek kitabı olan Öğretmen El Kitabı’nın içeriği, öğrenci merkezli bir eğitim için
uygun görünmemektedir. Öğrencinin derse katılımı sağlamak bakımından çeşitli
malzemeler, örn. gazete, radyo ve televizyon haberleri ve internetten yararlanılmalıdır.
Böylelikle, öğrencilerin, gözlem ve araştırma yaparak derse doğrudan aktif biçimde
katılımı sağlanabilir. Ayrıca dersin bir parçası olarak, öğrencilere, kendi medya
ürünlerini yaratma olanağı sunulabilir. Talim ve Terbiye Kurulu’ndan bir uzmanın
belirttiği gibi, dersin müfredatı ve kaynak kitapları, eleştiriler gözönünde tutularak
gözden geçirilmeli ve yeniden yazılmalı. Örn. Çocuk ve gençlerin daha yoğun biçimde
yararlandıkları “internet” ünitesinin geliştirilmesi önemli bir adım olacaktır. Derse
ilişkin ana sorunlar çözülmeli ve çocuğun daha yoğun biçimde kullandığı internete
ilişkin ünite, uygulamalara daha fazla yer verecek biçimde gözden geçirilmelidir.
“Dijital çocuklar”ın günümüzde okullara başladıklarını belirten Sheskey sınıf
ortamının ve müfredatın bu duruma ayak uydurması gerekliliğinden sözetmektedir
(Sheskey, 2010:199-200) Ankara ili Çankaya ilöesinde, medya okuryazarlığı dersiyle
ilgili uygulamalı çalışma kapsamında görüşme yapılan öğretmenlerin tümü,
öğrencilerin başlangıçta, içeriğinin ne olduğunu bilmedikleri için bu derste ne
yapacaklarını

sorguladıklarını

ancak

zamanla

derse

ilgilerinin

arttığını

vurgulamışlardır. Öğretmenlere göre, dersin seçmeli ders olması nedeniyle notunun
olmaması öğrencilerin motivasyonunu olumsuz yönde etkilese de, dersin kendi güncel
yaşamları ile olan yakın bağlantısı, dersle ilgilenmelerini sağlamaktadır. Dersin
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özellikle TV ve internet ile ilgili üniteleri ile öğrencilerin daha çok ilgisini
çekmektedir (Asrak Hasdemir ve Demirel, 2012:187).


Derse ayrılan zaman, giderek artan ve çeşitlenen medyayla ilgili konuların ele
alınabilmesi bakımından yeterli değildir. Medya okuryazarlığı dersi, 6, 7 ve 8.
sınıflardan yalnızca birinde seçilebilmektedir. Ders süresi 45 dakikadır.



Medya okuryazarlığı, tek bir ders olmak yerine, müfredatı itibariyle birbirini izler
biçimde, üç yıl boyunca verilebilir. Bir RTÜK üyesi tarafından önerildiği üzere,
medya okuryazarlığı eğitimi, ilköğretim öğrencileriyle sınırlandırılmaz; anaokulu
programının da bir parçası olabilir.



Medya okuryazarlığı dersi, tüm ülke genelinde, doğrudan iletişim alanında
eğitilmeyen öğretmenler tarafından verilmektedir. Dersi yürüten öğretmenlerin
iletişim alanındaki bilgilerinin yeterli olup olmadığı sorgulanan bir başka nokta.
Başlangıçta, iletişim fakültesinden veya basın-yayın yüksek okulundan mezun olup,
Milli Eğitim sistemi dahilinde çalışan öğretmenlerin, onların bulunamaması
durumunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin dersi yürütmesi öngörülmüştür. MEBTTK’nun verilerine göre, Mill Eğitimin kadroları dahilinde, iletişim fakültesi veya
basın-yayın yüksek okulundan mezun olan öğretmen sayısı yalnızca 812’dir. Bu
durumda, iletişim fakültesi veya yüksekokulu mezunları, pedagojik formasyon alarak
dersleri yürütebilirler. Diğer yandan, Halihazırda dersi yürüten öğretmenlere,
iletişimin farklı alanları ve konularıyla ilgili konuları kapsayan hizmetiçi eğitimin
sürekli biçimde verilmesi, dersin amacına uygun biçimde işlemesini sağlayacaktır.
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ÖZET
İnternet teknolojilerinin doğurduğu sonuç,küresel ve yerel düzeyde veri, enformasyon ve bilgi akışını geometrik
bir biçimde hızlandırması, kolaylaştırması ve ucuzlatmasıdır. Küreselleşme süreçlerinin fikirsel merkezinde yer
alan “ideoloji” ise piyasanın tüm özgürlüklerin temeli olduğu ve özgürlüklerin bu temel üzerinde inşa edilmesi
anlayışıdır. Son yıllarda öne çıkan hukuksal düzenlemeler, yeni medyanın tekno-ütopyalarında öne çıkan
herkesin erişimine açık “bilgi ve enformasyon serbestliğini” ortadan kaldırmayı içermektedir. Bilgi ve
enformasyonun ortak mülkiyetinin ortadan kaldırılarak özel mülkiyetin konusu haline gelmesi -ekonomik girdiye
indirgenmesi- yeni medyanın demokratik katılım özelliğini ortadan kaldırmaktadır. Küresel hukuki
düzenlemelerde öne çıkan fikri mülkiyet hakları, patent hakları, imtiyaz ve telif hakları vb. haklar, bilgi ve
enformasyonu iktisadi bir metaya dönüştürmekte ve ifade özgürlüğü alanını daraltmaktadır. Son yıllarda FSEK
(Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) hükümlerine dayanarak internet erişimi engellenen web sitelerinin sayısında
belirgin bir artış söz konusudur. MÜYAP vb. meslek birliklerine internet yayınlarındaki telif hakkı ihlallerine
karşı müdahale yetkisi verilmesinin ardından engellemelerin sayısı giderek artmıştır. Çalışmada fikri mülkiyet
hakkına dayanarak erişim engellenmesi kararlarına sıklıkla başvurulmasının yurttaşların ifade ve iletişim
özgürlüğüne engel teşkil ettiği ve bu müdahalelerin AİHS ve AİHM içtihatları ile çeliştiği savunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: internet özgürlüğü, internet sansürü, fikri haklar, erişim engelleme, FSEK

Bu çalışmanın konusunu Türkiye'de internetle ilgili fikri haklar düzenlemelerinin iletişim ve
internet özgürlüğü çerçevesinde eleştirel bir değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Uluslararası
internet ve fikri haklarla ilgili hukuki düzenlemeler çerçevesinde Türkiye'deki hukuki
düzenlemeler ve uygulamaları karşılaştırmalı olarak tartışılacak ve iletişim (internet)
özgürlüğünü düzenleyen normlara uygunluk koşulu aranacaktır. İletişim (internet)
özgürlüğünün güvence altında olmadığı bir toplumda yurttaşlar arasında eleştirel bir tartışma
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alanı (kamusal alan) mümkün olamaz. Çalışmanın varsayımı da Türkiye'de internet ortamına
ilişkin fikri mülkiyet ile ilgili yasal düzenlemelere dayanarak “hak ihlali” durumunda idari (ya
da adli) makamlar tarafından verilen “erişim engellemesi kararlarının” uluslararası hukuk
normlarında (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM) içtihatları) düzenlenen ve yorumlanan ifade ve iletişim özgürlüğü ile ilgili normlarla
çeliştiğidir. Bu nedenle çalışmanın çerçevesini 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda
(FSEK) 2004 yılında yapılan değişiklik sonrası verilen erişim engelleme kararlarının internet
özgürlüğü açısından değerlendirilmesi oluşturacaktır. Kuşkusuz internet özgürlüğü ve fikri
haklar arasındaki ilişki, “dijital ortak mülkiyet alanı” ya da “kamusal alan” olan/olması
gereken internetin fikri haklar, telif hakları, patent ve marka hakları düzenlemeleriyle birlikte
“özel mülkiyet alanına” dönüştürülmesi meselesini de içerir. Bu olgunun demokratik katılım
ve yurttaş erişimi açısından sorgulanması gerekir. Demokrasi, bilgi sahibi yurttaşların yüksek
katılımına ihtiyaç duyar. Bilgi sahibi olabilmenin koşulu da yurttaşların bilgi kaynaklarına
sınırsız erişiminin mümkün olmasıdır. Bilgi/enformasyonun “özel mülkiyet” yasalarına tabi
tutulması, ontolojik açıdan da sorunludur. Maddi varlıkların paylaşılmasının ya da ortak
mülkiyete konu olmasının varlığın niteliğinde azalmalara yol açabileceği ihtimaline karşılık,
bilgi/enformasyonun paylaşılması ya da ortak mülkiyete konu olması bilgi/enformasyonun
niteliğini azaltmaz tersine arttırır. Bilgi/ enformasyonun paylaşımı/erişime açık olması nitelik
artışını beraberinde getirir. Erişim imkânı olan kişi ve gruplar yorum ve eleştirileriyle nitelik
artışına, zenginleşmeye katkıda bulunurlar. Bilgi/enformasyon ya da fikir, “taş kömürü,
mumlar veya diğer eşyalar ile aynı kefeye konmamalı ve kamusal menfaatleri doğrultusunda
serbestçe dolaşmasına izin verilmelidir. Çünkü ışığınızı bir mumdan ötekine geçirmek kendi
mumunuzun ışığını zayıflatmaz.” (Jefferson'dan aktaran Brooks, 2006, Mart)
Çalışmada FSEK hükümlerine dayanarak verilen erişim engelleme kararları internet
özgürlüğü açısından tartışılacaktır. Fikri hakların “enformasyon endüstrisi” ya da “bilgi
ekonomisi” açısından taşıdığı önem ise yalnızca ana hatlarıyla yer alacaktır. Çalışma ile ilgili
bir sınır da 5651 sayılı “İnternet Kanunu”dur (2007)1. Türk Hukukunda kanunlar çerçevesinde
yalnızca 5651 sayılı İnternet Kanunu ve 5846 sayılı FSEK hükümlerine dayanarak “ihtiyati
tedbir olarak erişim engellemesi kararı” verilebilmektedir. İnternet ortamını düzenleyen 5651
sayılı İnternet Kanununa (yürürlük tarihi: 2007) dayanarak verilen engelleme kararlarının
değerlendirilmesi bu çalışmanın konusunu oluşturmayacaktır.
1

Kanunun tam adı şudur: “5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”.
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Bilindiği üzere “enformasyon”, 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren hâkim bir sektör haline
gelmiş ve ekonomik alanın büyümesi, iletişim ağlarının genişlemesi ile mümkün olmuştur.
Teknolojik gelişmelerle birlikte ekonomik ve toplumsal dönüşüm süreçleri medya
hizmetlerinin tüketilmesinde, üretilmesinde ve dağıtımında farklılıklar yaratmıştır. Karasal
yayın, kablo ve uydu teknolojilerine geçiş, enformasyonun yoğun biçimde hızlanması,
enformasyon ve iletişim teknolojileriyle şekillenen yeni bir ekonomik ve toplumsal düzenin
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yeni iletişim teknolojileri yoluyla enformasyonun ticari
alanın hizmetinde yer alması, yeni bir endüstri alanının doğuşudur. Bu yeni ekonomik yapı,
üretim ve tüketim kalıplarını radikal bir biçimde değiştirmiş; yeni ürünler, pazar ve kâr
arayışları öne çıkmış; artan rekabetin reklam ve pazarlama harcamalarını çoğaltması ve bu
durumun yarattığı baskı yeni medya arayışlarına neden olmuştur (Garnham,1992, s. 117-118).
İnternet teknolojisi de bu yeni medya arayışının sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
İnternetin teknolojisinin 1990'ların başından itibaren medya şirketlerinin iş ve yatırım alanına
dönüşmesi, ticari olmayan fikir, söz ve bakış açılarının dolaşımının giderek sınırlanması;
reklam gelirleriyle ayakta duran bir mecra olma özelliği kazanması; tüketimi yönlendirme ya
da kontrol etme amacı ile reklamların istilasına uğraması yeni medyaya giderek geleneksel
medya endüstrisinin mantığının hâkim olmaya başladığını göstermektedir. Öngörülebilir bir
gelecekte medya endüstrisinde geçerli olan normların internet sitelerinin içeriklerinde de etkili
olma ihtimali yüksektir. Nitekim küresel hukuki düzenlemelerde öne çıkan fikri mülkiyet,
patent, marka, imtiyaz ve telif vb. haklar, bilgi/enformasyonu ancak ekonomik (ve kültürel
sermayeye) sahip olanların erişebildiği “ekonomik bir girdiye” dönüştürmektedir.
İnternet ortamında fikri hakları düzenleyen normların tartışılmasından önce fikri hakların
tarihselliği üzerinde düşünmek gerekmektedir. Fikri hakların tarihselliğinin eleştirel bir
çerçevede tartışılması, hak ve özgürlükler alanını sadece “kanunlar çerçevesinde”
tanımlamaktan ve kanuni düzenlemeleri de kanun koyucunun tanımladığı olarak saymaktan
kaçınmayı gerektirir. Bu nedenle “hukuki pozitivizmden” kaçınmanın yolu, hukuki
düzenlemeleri tarihselliği ve toplumsallığı (iktisadiliği) çerçevesinde ele almaktır.
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Fikri Haklar Kısa Tarihi
“Fikri haklar” kavramı, zihinsel anlamda yaratıcı bir düşüncenin sonucu olarak oluşturulan
eserler ya da yapıtlar üzerindeki hakları ifade eder. “Fikri haklar”, İngilizce ve Fransızcada
“fikri mülkiyet” anlamına gelen “intellectuel property/propriété intellectuelle” kavramlarına
karşılık gelirken Almanca'da “Urheberrecht” kavramı kullanılır. Türkiye'de ilk kez 1951
yılında yürürlüğe giren Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 1.maddesine göre fikri hakların
konusunu oluşturan “eser” için entelektüel ve yaratıcı bir zihinsel emek yeterli olmayıp
yaratıcının şahsi özelliğinin esere damgasını vurması gerekir. Uluslararası hukuk düzeni, fikri
hakları tıpkı mülkiyet hakkı gibi “mutlak haklar” kategorisinde saymış ve hak sahibi
tarafından herkese karşı ileri sürülebileceğini düzenlemiştir.2
Tarihsel süreç içerisinde fikri mülkiyetin bir hak olarak düzenlenmesinin, yazılı basının
gelişmesi, ulus-devletin ortaya çıkışı, özel mülkiyet ve bireyciliğin zaferi ile kapitalizmin
yükselişine bağlı olarak gerçekleştiği görülmektedir (Bettig, 2003,Şubat). Matbaanın
icadından önce (sözlü kültürün hakim olduğu) ortaçağda, fikri mülkiyet hakları bir “hak
kategorisi” olarak düzenlenmemişti. Ortaçağ'da eserler üzerindeki maddi haktan yalnızca
sözlü anonim eserleri yazılı eser haline getiren kişiler yararlanıyordu. Söz konusu hak, “fikri
hak” anlamındaki manevi bir hak değil somut nesne (yazılı olarak kaleme alınan eserinkitabın) üzerindeki maddi bir haktı. Fikri mülkiyeti “mutlak bir hak” kategorisi olarak
düzenleyen ticaretin sağladığı imtiyazlarla görece özerklik elde eden 15. yüzyıl İtalyan şehir
devletleri olmuştur. Venedik şehir yönetimi ilk kez “fikri mülkiyeti” 1469 yılında “hak” olarak
bir basımevi sahibine tanımıştır. Şehir yönetiminin tanıdığı “patent”, basımevi sahibine basım
masrafları ve riskli yatırım çıkarlarını koruma altına almak için hususi başlıklara ve kitap
kategorilerine imtiyazlı haklar tanımaktaydı (Bettig, 2003, Şubat).
Fikri mülkiyet haklarının Batı Avrupa'da ilk kez şehir devletleri tarafından tanınması Batı
kapitalizminin tarihsel gelişiminin en önemli karakterlerinden birini oluşturmuştur.
Kapitalizmin gelişiminin yerleşik normları “geçersizleştirmesi”, Ortaçağın sonlarına doğru
“özgürlük ayrıcalığının doğuştan gelen soya değil loncalara ve kentlere bağışlanmaya”
2

Fikri haklar, “Özel Mülkiyet Hakkı”ndan bazı farklılıklarla ayrılır. Bu farklılıklar: ülkesellik/yerellik ilkesi (fikri
haklar ancak ülke sınırları içinde korunur); hakkın tükenmesi ilkesi (eser bir kere ticaret konusu olmuşsa;
satılmışsa, kiralanmışsa, yayınlanmışsa, ödünç verilmişse vb. hak sahibi devredilen nüshalar üzerindeki hakkını
kaybeder) ve son olarak belli bir süre ile sınırlandırılmasıdır (eser sahibinin yaşamı boyunca ve ölümünden
itibaren 70 yıl boyunca fikri mülkiyet korunur).
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başlanmasına yol açmıştı. Kentin özgürlüğü, yapılan ticaretin toprak sahiplerinin ya da
kralların yargılama yetkisinin dışında tutulması anlamında bireycilikle, pazar ekonomisi ve
kapitalizmle genetik ve kültürel bağlantılı olarak ortaya çıkmıştı (Bauman,1997, s.51-53).
Bireyciliğin ortaya çıkışını sağlayan koşullar önce İtalyan şehir devletlerinde sonra İngiltere
ve Hollanda'da belirecektir. İngiltere, fikri mülkiyeti ilk kez gelişmiş bir kanun olarak
düzenleyen ülke olacaktır. Literatüre yerleşen “Copyright” kelimesinin kökeni İngilizce'den
gelmekte ve “owner of copy” (imtiyaz hakkı sahibi) anlamına gelmektedir. Kelime “basımevi
hakkı” ya da “kitap basımı imtiyazı”nı ifade etmektedir.3
1709 tarihinde eseri yaratan eser sahibine haklar tanıyan ilk düzenleme olan “Kraliçe Anne
Kanunu”(The Statue Of Anne) İngiltere’de kabul edilmiştir. Kanun, İngiltere'de yıllar içinde
tekel haline gelen Kitapçılar Loncasının egemenliğine son vererek; yayınevleri ve kitapçılar
arasında serbest rekabeti teşvik edecektir. Yayınevlerinin değil eser sahiplerinin haklarını
korumak için çıkarılan kanun, modern fikri haklar düzenlemelerinin de felsefi temellerini
oluşturacaktır (Samuelson, 2002).
1789 Fransız İhtilali sonrası yayınevlerinin eser üzerindeki imtiyaz hakları tamamen ortadan
kaldırılacak ve eser sahibinin eser üzerindeki fikri mülkiyet hakkı olduğu kabul edilerek
hayatı boyunca ve öldükten sonra da 10 yıl süre ile koruma hakkı tanınacaktır. Fikri mülkiyet
hakları ile ilgili uluslararası alanda yapılan ilk anlaşma 1886 yılında 10 ülke tarafından
imzalanan Bern Sözleşmesidir. Fikri mülkiyetle ilgili diğer önemli uluslararası anlaşmalar;
1883 tarihli Paris Anlaşması, 1952 tarihli Evrensel Fikri Haklar Sözleşmesi ve 1995 tarihli
Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) eklerinden olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları
Anlaşması’dır (WTO TRIPS).
1995 yılında Dünya Ticaret Örgütü Sözleşmesi'nin eki olarak imzalanan “Ticaretle Bağlantılı
Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (WTO TRIPS- World Trade Organization Agreement on
Trade-related aspects of Intellectual Property Rights)”, fikri mülkiyet alanında getirilen
hükümlerin serbest ticareti engellemeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini esas almıştır. Bu
antlaşmayı imzalayan devletler, fikri mülkiyet hakları ile ilgili daha önceki imzalanmış
3

İngiltere'de fikri mülkiyet hakkı, eser sahiplerinin menfaatlerini korumak ya da yaratıcılığı desteklemekten çok
hükümet sansürünün bir aracı olarak ortaya çıkmıştır. Kraliyet ve dinsel iktidar sahipleri hangi eserlerin özgürce
basılıp basılmayacağı konusunda karar verme hakkını kendilerinde görmekteydi (Boldrin ve Levine, 2009). Bu
nedenle İngiltere'de “copyright”ın tarihsel olarak ortaya çıkışının arkasındaki fikir, “anonimliği ortadan
kaldırmak” (Södenberg, 2012), yeniden basım kaynaklarının sayısını sınırlandırmak ve böylece “sapkın ve
ayaklanmaya teşvik eden eserlerin basımı üzerinde kontrol ve engellemeyi” sağlamaktır (Samuelson, 2002).
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anlaşmaların da kendi vatandaşları için geçerli olacağını kabul etmişlerdir (Başpınar ve
Kocabey, 2007, s. 53). WTO TRIPS Antlaşması, fikri hakların kapsamı, koruma şartları ve
süreleri ile ilgili olarak Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkenin fikri mülkiyet hakları
ile ilgili mevzuatını etkilemiştir. Bu antlaşma ile fikri mülkiyet rejimi, ilk kez evrensel
düzeyde bağlayıcı bir geçerlilik kazanıyor; enformasyonun giderek artan değişim değeri ve
yaklaşmakta olan enformasyon çağı ile uyum sağlıyordu (Söderberg, 2012). TRIPS
Antlaşmasının amaçlarından birisi de fikri mülkiyete ilişkin yeterli koruma getiren ülkeler ile
aynı düzeyde koruma getirmemiş olan ülkeler arasındaki seviye farkının bir an önce
kapatılması ve aynı düzeye getirilmesiydi (Kaplan, 2004).

Bilgi/Enformasyon4 Ekonomisi ve Fikri Mülkiyet Hakları
Fikri mülkiyet hakları, ticari markalar, patentler gibi fiziki varlığı olmayan unsurların ve
internetin her alanda yarattığı kolaylığın altını çizen “ağırlıksız ekonomi” (Quah'tan aktaran
Oğuz, 2012) kavramı çoğu zaman “bilgi ekonomisi”5 ile aynı anlamda kullanılmaktadır.
Castells, endüstriyalizm ile enformasyonalizm arasında bir ayrım yaparak enformasyonalizm
altında

verimliliğin

“bilgi

yaratımı,

enformasyon

işlenmesi

ve

simgesel

iletişim

teknolojilerinde” yattığını belirtecektir. Çünkü enformasyonel kalkınma biçimine özgü olan
şey, “bilginin üzerine bilgi gelmesi eyleminin bizzat üretkenliğin ana kaynağı olmasıdır”
(Castells, 2005, s. 20). Bilgi, üretim süreçlerinde her zaman önemli bir öğe olmasına karşın,
yeni ekonomide mal üretimi “bilginin üzerine bilgi gelmesi eylemi” tarafından
gerçekleştirilmektedir. İletişim, bu sebeple üretim güçlerinin gelişimi açısından artık
tartışılmaz bir konuma yerleşmiştir. Çünkü yeni medya teknolojilerinin, internet ve
4

Çalışmada “Bilgi/Enformasyon” terimleri bir arada kullanılmasına rağmen bilgi (knowledge) teriminin
enformasyon (information) teriminden farklılığını vurgulamak gerekir. Enformasyon, information, Latince biçim
vermek demek olan informare'den gelir. Kitle iletişim araçlarında anlatılanlar genellikle hazırlanmış “bilgi”lerdir.
Enformasyon edinen kişi (genellikle medya tarafından) hazırlanmış “bilgi” karşısında çoğunlukla etkin değildir.
Bilgi (knowledge) edinme süreci ise zihinsel çaba ve emek isteyen aktif bir süreçtir.
5

Bilgi ekonomisinin özelliklerini şu biçimde açıklamak mümkündür: Bilginin ekonomik aktivite içinde yoğun
olarak kullanıldığı, dijitalleşmenin ileri boyutlarda olduğu, internetin iş hayatı dâhil bütün alanları etkilediği,
taleplerin çok hızlı değiştiği ve üreticilerin buna hızla cevap vermesi gerektiği, yetenekli işgücünün, bununla
bağlantılı olarak beşeri sermayenin öneminin giderek arttığı, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin oldukça
hızlı geliştiği, verimlilik artışlarının ileri boyutlarda olduğu, iktisadi büyümenin temelinde yenilik ve teknolojinin
yattığı, yeniliklerin, bilim ve teknolojinin, bilgi üretici faaliyetlerin (Ar-Ge) çok hızla ve sürekli bir biçimde
ilerlediği, bilginin ve beşeri sermayenin birer üretim faktörü haline geldiği, sadece fiziksel varlıkların değil,
“entelektüel sermaye” gibi fiziksel olmayan varlıkların da öneminin arttığı, iktisadi faaliyette küreselleşme
olgusunun giderek artan bir öneme sahip olduğu iktisadi ortam. Bkz. Oğuz, 2012.
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“www”nün ağ oluşturmaya dayanan mantığı, genel olarak üretim güçlerinin ve özel olarak da
iletişim güçlerinin toplam gelişiminin bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır (Wayne, 2009, s.
68-69).
1980’lere kadar üç ayrı alan olarak gelişen yayıncılık, telekom ve bilgi-işlem sektörlerinin
“yöndeşmesi” (convergence) elektronik, telekomünikasyon ve iletişim endüstrilerinin önünde
mal, hizmet ve ürünler için yeni pazarlar yaratmıştır. Teknolojik yöndeşme, bütünleşmiş bir
ekonomik sistemde küresel ticari kuruluşlar bünyesinde gerçekleştirilmekte; yeni ekonomi ile
reel ekonomi ortak çıkarlar temelinde birleşmekte; yeni bir tüketim ortamının kurulması için
bilgisayar, telekomünikasyon, medya ve reklamcılık şirketleri “gerçek aktörler” olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu sürecin fikirsel ve politik düzleminde yer alan “ideoloji” ise piyasanın tüm
özgürlüklerin temeli olduğu ve özgürlüklerin bu temel üzerinde inşa edilmesi gerektiğidir. Bu
anlayışın çerçevesini oluşturduğu reklam ve piyasa özgürlüğü “siyasal özgürlük” ya da “temel
insan hakkı” olarak etkinlik alanını genişletecek ve “serbest rekabetin önünden her tür engelin
kaldırılması” olarak özetlenebilecek ekonomi-politikaların küresel mantığı, yeni medya
politikalarını belirleyecektir. 21. yüzyıl toplumuna hem “enformasyon toplumu” hem de
“tüketim toplumu” sıfatı kazandıran gelişme, enformasyon ve tüketimin iç içe geçmiş
yapısıdır.
Bilgi/enformasyon ekonomisinde entelektüel/fikri sermayenin (değişim değerine sahip,
kullanıma sokulabilen entelektüel varlıklar olan bilgi, enformasyon, entelektüel mülkiyet ve
deneyimin) öneminin giderek artışı, bir “seçkinlik/itibar” kârı olan fikirlerin de hukuk düzeni
tarafından “mutlak hak” kategorisine sokulmasını getirmiştir. Bilgi ekonomisinde “bilgi”, “bir
üründen ya da yöntemden en kolay ya da en verimli biçimde yararlanmayı sağlayan bilgi
veya ticari sır” olarak tanımlanan know-how olarak ortaya konmaktadır (Oğuz, 2012).
“Know-how” adı verilen bilgi tekeli, marka, patent, telif, imtiyaz vb. araçlarla koruma altına
alınarak bir iktidar alanı yaratmakta ve bilgi/enformasyon, “küresel düzeyde hakim olanların”
pazarlayabildiği yeni bir ortamın temel metası haline gelmektedir (Törenli,2005, s.s.141,151).
Bu noktada fikri mülkiyet yasaları, bilgi ve enformasyonu tıpkı diğer metalar gibi
düzenlemekte; “ekonomik girdilere” dönüştürmektedir.
“Enformasyon toplumu” kuramcılarının (Mcluhan, Bell, Masuda, Toffler vb.) savunduğunun
aksine bilgi ve enformasyon; “bedelsiz, herkes için erişilebilir, dengesizliklerin ve
eşitsizliklerin ortadan kalktığı, sınırlarından arındırılmış” yeni bir dünyanın oluşturucusu
437

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Yeni Medya ve Hukuk

olamamıştır. Tersine “bilgi/enformasyon zenginleri” ile “bilgi/enformasyon yoksulları”
arasındaki “dijital uçurum” artmıştır. Bourdieu'nun ifadesiyle “kültürel komünizm” ya da
“bilgi ve enformasyon komünizmi” bir yanılsamadır, çünkü bilgi ve enformasyona erişmenin
gerektirdiği “alet ve araçlar” evrensel olarak dağıtılmamıştır. Bilimsel hakikate ya da bilgi ve
enformasyona ulaşmanın tüm imkanlarına sahip olan kişi ve gruplar bunu benimsemeye en az
hazırlıklı/istekli olmalarına karşın bilimsel hakikati kabul etmekte en çok çıkarı olanlar ise
bilgi/enformasyona ulaşmak için imkan bulamamaktadır (Bourdieu, 1997, s. 11, 39). Kamusal
alana dahil olmak için gerekli vasıfların edinilebilmesini sağlayan fırsat ve imkan eşitliğinin
toplumsal şartları mevcut değildir. Toplumsal yapı, “bilgi/enformasyonun herkesin erişimine
açık olma ilkesiyle” çatışmaktadır. Çünkü para ve iktidar sahiplerinin mal dolaşımı ve
toplumsal emek alanındaki çıkarları, diğer toplum kesimleri üzerinde güç kullanarak yaşama
geçmektedir. Bilgi ve enformasyon üzerinde birilerinin “mülkiyet hakkı” iddiası, bu iddiada
bulunanlara “seçkinlik/itibar kârı” sağlarken geri kalanı dışlamaktadır. Bu iddia sahipleri
enformasyon ve bilginin çevresini “çitler ve dikenli tellerle” çevirmekte ve bedelsiz hiç
kimseyi içeriye sokmamaktadır. Bazı iletişim kuramcıları (Murdock, Wayne, Brooks vb.)
enformasyon ortak mülkiyetinin tasfiye edilerek özel mülkiyet alanına dönüştürülmesi
sürecini, İngiltere'deki Tudors yönetimi (15. ve 16. yüzyıl) altındaki ortak mülk altındaki
toprakların “çitleme yasaları” ile etrafının çitlerle çevrilmesine benzetmektedir. Fikri mülkiyet
yasaları, “toprak çevirme hareketi”ni düzenleyen yasalara benzemekte ve “dijital ortak alan”
olan/olması gereken internet, özel mülkiyet alanına dönüşmektedir (Wayne, 2006, s. 80-81).
Yeni medyaya ilişkin fikri hak düzenlemeleri, tekno-ütopyalarda öne çıkan ve hep bir ideal
olarak tasavvur edilen “herkesin erişimine açık bilgi ve enformasyonu” ortadan kaldırmaya
doğru gitmektedir. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren soğuk savaş dönemindeki ulusal
güvenlik anlayışının yerini “tank ve füzelerin tehdidinden değil, pazarların, yatırımın ve
teknolojinin kontrolüne” (Garten'den aktaran Geray ve Başaran 2005, s.45) yönelik bir anlayış
almış; hizmetler sektörünün gelişmesi, fikri mülkiyet hakları konusundaki uluslararası
yasaların güçlendirilmesi arzusu yaratmıştır. Uluslararası serbest ticaretin güvence altına
alınabilmesi için Dünya Ticaret Örgütü (WTO)6 bünyesinde oluşturulan Ticaret ve Tarifeler
Genel Antlaşmaları (GATT) toplantılarında (1967,1979,1993) gümrük duvarlarının dünya
çapında düşürülmesi, yeni düzenlemelerin hizmetler sektörünü de kapsayacağının belirtilmesi
ve çevre ülkelerin hizmet sektörlerinin “serbestleşmesi” yönünde kararlar alınmıştır. Böylece
6

Uluslararası Ticaret Örgütü (ITO), 1996 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) dönüşmüştür.
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çevre ülkeler sistem içine çekilmiş; küresel yatırım alanlarında ulus-devletin iç hukuk
mevzuatından kaynaklanan engellerin aşılması ve serbest ticaretin güvence altına alınabilmesi
için yeni hukuki düzenlemelerin dünya çapında uyumu amaçlanmıştır. Fikri mülkiyet hukuki
düzenlemeleri bu sürecin parçasıdır. Bu hukuki düzenlemelerin amacı küresel politikaların
hedeflediği küresel yatırım alanlarında kalan son engellerin aşılması ve uluslararası ticarete
konu olan ulus-devletin halen “egemenliği” altında olan yeni “malların” pazarlanmasının
önündeki engellerin kaldırılmasıdır (Geray, 2003, s. 68)7.
Sonuç olarak fikri haklar alanındaki uluslararası hukuki düzenlemeler, dünya ekonomik
sisteminin “serbestleşme, deregülasyon, dışa açılma, piyasa egemenliği” politikalarının bir
sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yeni medya ve iletişim teknolojileri alanını ticari kurallar ve
aşılması gereken coğrafi sınırlar düzleminde yeniden düzenleyen bu uluslararası antlaşmalar
(GATT, NAFTA, GATS, TRIPS, WIPO WCT ve WIPO WPTT vb.) “kamusal yarardan çok
ekonomik çıkarlar üzerinde” temellenmiştir. Özellikle 1990'lı yıllardan itibaren medya ve
iletişim teknolojileri alanında izlenen medya politikaları, “ulus devletin politika üretme
iktidarını ve araçlarının ulus üstü örgütlenmelere, küresel medya yönetimine” geçmesini
sağlamış; “enformasyon toplumu kavramı giderek neo-liberalizmin hegemonyasına” terk
edilmiştir (Kaymas, 2012, s. 14-15).

Türkiye'de İnternet ve Fikri Haklar
Türkiye, gerek TRIPS Antlaşması gerek AB’nin fikri haklarla ilgili düzenlemelerine uyumun
bir parçası olarak 1995 yılında fikri haklar konusunda önemli yasal değişikliklere gitmiştir.
1952 tarihinde ilk kez yürürlüğe giren Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (FSEK) 7.6.1995
tarihinde 4110 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerle bilgisayar programları, veri tabanları,
komşu haklar koruma altına alınmış; sinema eserleri ile bu eserlerdeki sahiplik yeniden
tanımlanmış, koruma süreleri de 20 yıldan 70 yıla çıkartılmıştır. AB Hukukuyla hızlı uyum
sürecinin bir parçası olarak 1995 tarihinde fikri mülkiyet haklarına ilişkin dört adet Kanun
7

Nitekim GATT çerçevesinde yapılan toplantıların sonuçlandığı günlerde (1986-1994) ABD Heyeti Başkanı,
anlaşmanın tarih boyunca yapılan ticari antlaşmalardan çok daha fazla engeli kaldırdığını ve şimdiye dek
görülmemiş pazar olanakları sağladığını vurgulamıştır:“Anlaşma, ABD'de her on işten birini yaratan dışsatımını
arttıracak ve uluslararası ticaret kurallarının ilk kez hizmetler, fikri haklar ve yatırımlara uygulanmasını
sağlayacaktır (...) ABD ekonomisinin temeli yaratıcılık, yenilikçilik ve buluşçuluktur. Anlaşma, patent, telif hakkı,
marka ve diğer fikri haklarla ilgili alanlarda korsanlığı durduracaktır” (aktaran Geray, 2003, s. 71).
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Hükmünde Kararname kabul edilmiş ve tescil işlemlerini yürütecek Türk Patent Enstitüsü
(TPE) kurulmuştur (Suluk, 2012). Türkiye'nin Gümrük Birliğine girmesini sağlayan 1/95
sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, fikri mülkiyet mevzuatının AB mevzuatına uyum sağlamasını
içermektedir.
FSEK'te 2001 tarihli 4630 sayılı yasa ile değişiklikler yapılmış; ilgili uluslararası sözleşme
hükümleri dikkate alınarak “çoğalma hakkı”, “yayma hakkı” ve “dijital iletişim hakkı” iç
hukukta düzenlenmiştir. Kanunun Ek 2. maddesi yeniden düzenlenmiş ve maddeyle 1995
öncesi tüm eserler için de geçmişe dönük koruma sağlanmıştı (koruma süreleri 70 yıla
çıkarılmıştır). 4630 sayılı kanunla, komşu haklar kavramı yerine “bağlantılı haklar” terimi
kullanılmıştır. 2004 yılında 5110 sayılı kanunla yapılan FSEK değişiklikleri, internet servis
sağlayıcıların sorumluluklarını Türk hukukunda ilk kez kanun çerçevesinde düzenlemiştir.
5110 sayılı Kanunun internet özgürlüğü açısından önemi; kanunun 25. maddesinin 5846 sayılı
FSEK'in Ek 4. maddesinin 3. ve 4. fıkralarını değiştirmesidir. 3. fıkrada yapılan değişiklikle
internet ortamında eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi
durumunda, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlale konu işaret; ses veya görüntünün
programdan çıkartılması öngörülmüştür. Fikri mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle
internet erişiminin engellenmesi kararları FSEK Ek madde 4 hükmü gerekçe gösterilerek
verilmektedir.

FSEK ve Erişim Engelleme
5846 sayılı FSEK'in Ek 4. maddesinin 3. ve 4. fıkralarını değiştiren 2004 tarihli 5110 sayılı
Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bu kanun hükümlerine dayanarak internet erişimi
engellenen web sitelerinin sayısında belirgin bir artış olmuştur. 2005 yılında MÜYAP
(Türkiye Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği) FSEK Ek Madde 4
yoluyla telif hakları konusunda hak sahiplerini temsilen internet ortamındaki yayınlara da
müdahale edebilecek “yetkili tüzelkişi” sıfatını kazanmıştır8.

8

FSEK Ek Madde 4’ün 3. fıkrası şu biçimde düzenlenmiştir: “ (...) Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses
ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı
hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâle konu
eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına
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FSEK Ek Madde 4’ün yürürlüğe girmesi ve kanunun hak sahiplerine internet yayınlarındaki
telif hakkı ihlallerine karşı müdahale yetkisi vermesinin ardından erişim engellemelerin sayısı
artmıştır. Özellikle meslek birliği olarak kurulan MÜYAP'ın site kapatmaları ya da erişim
engellemeleri, ifade ve internet özgürlüğü açısından “sakıncalı” bir durum oluşturduğu
gerekçesiyle eleştirilmiştir. MÜYAP'ın internet erişim engeli kararları alınmasını talep
etmesine giden süreç şu biçimde yaşanmıştır: MÜYAP, 2004 yılında yapılan 50 milyon
bandrol satışının, 2005 yılında yaklaşık %50 azalması üzerine Birlik, gelirlerindeki azalmanın
nedeninin internet üzerinden yapılan telif hakkı ödenmemiş “müzik programı indirme”ler
(download) olduğunu iddia etmiştir (Nebil, 2010). Bunun üzerine MÜYAP, telif hakkı
olmayan linkleri tespitinin ardından web sitesi sahiplerine e-posta göndererek telif hakkı
içeren ilgili bağlantıların siteden çıkarılması talebinde bulunmuştur. Ancak web sitesi
sahiplerinin telif hakkı ödememek maksadıyla yanlış erişim adresleri ve telefon numaraları
vermeleri üzerine MÜYAP, savcılığa ve mahkemeye başvurmuştur. Mahkemeler, eser
sahiplerinin ve yapım şirketlerinin haklarını korumak amacıyla, teknik önlem ya da “ihtiyati
tedbir” almak amacıyla internet sitelerinin erişimlerinin yer sağlayıcı ya da internet
sağlayıcılar üzerinden durdurulması yönünde tedbir kararları almıştır. Önceleri “tedbir”
amacıyla alınan kararlar giderek esas kararlar gibi sonuç yaratmış; ulaşılamayan tüm site
sahiplerinin siteleri hakkında peşpeşe kapatma kararları verilmeye başlanmıştır (Nebil, 2010).
“Turk.Internet.Com” sitesinde belirtilen sayılara göre MÜYAP’ın sitelerin engellenmesi
yolundaki tutumu neticesiyle mahkemelerin aldığı kararlar sonucunda 2005’te 153, 2006’da
886 ve 2007’de 549 internet sitesi erişime kapatılmıştır (Nebil, 2010). Kesin sayı net
olmamakla birlikte 2013’e gelindiğinde 5846 numaralı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun Ek
Madde 4 uyarınca erişime engellenmiş site sayısının 3 bini aştığı tahmin edilmektedir.
5846 sayılı FSEK hükümlerine ve 5651 sayılı İnternet Kanunu hükümlerine dayanarak
erişime engellenen web sitelerinin istatistikleri uygulamayı yürüten ve kontrol eden Bilgi
Teknolojileri Kurumu ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından 2010
yılından itibaren kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. TİB, Mayıs 2008 ve Mayıs 2009 arası
detaylı erişim engelleme istatistiklerini kamuoyu ile paylaştıktan sonra Mayıs 2009′da bu
istatistikleri yayınlamayı kesmiştir. Bunun üzerine “Engelli Web” isimli internet sitesi,
internet kullanıcılarının erişime kapatılmış siteleri bildirmeleri yoluyla sitelerin sayısını ve
başvurarak üç gün içinde ihlâlin durdurulmasını ister. İhlâlin devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına
yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen
hizmetin durdurulması istenir. İhlâlin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır.”
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oranlarını yayınlamaya başlamıştır. Engelli Web‘in resmi olmayan verilerine göre 12.05.2013
itibariyle erişime engellenmiş web sitesi sayısı 30.147'dir. İnternet sitelerinin kaçının FSEK
hükümleri doğrultusunda erişime engellendiği bilinmemektedir. Oran olarak %10-13'e denk
gelen yaklaşık 3 bin internet sitesinin FSEK hükümlerine dayanarak Cumhuriyet Savcıları ya
da Sulh Ceza Mahkemesi kararları ile erişime engellendiği tahmin edilmektedir.

Mahkeme Kararları;
1668
Savcılık Kararları;
868

Mahkeme adı
belirtilmemiş; 1302
TİB Kararları (%87)
Mahkeme Kararları (%5,7)
Savcılık Kararları(%2,9)

TİB Kararları; 25598

Mahkeme adı belirtilmemiş
(%4,4)

Şekil 1. Erişim engellemesi yapan kurumların istatistikleri 9

FSEK'in ilgili maddeleri gereğince erişime engelleme kararı veren Cumhuriyet Savcılığı, adli
bir makam değil idari bir makamdır. Uygulamada Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen
erişimin engellenmesi kararları çoğunlukla Sulh Ceza hakiminin onayına sunulsa da kanun
maddesi bu haliyle hukuka aykırıdır. İdari bir mercii olan Cumhuriyet Savcısı'nın tüm
kararları hakim onayına sunulmak zorundadır. Hukuk devletinde hak kısıtlamasını yalnızca
hukuka uygun olarak yargı organları yapabilir. Bu noktada kanunun Cumhuriyet Savcısına
verdiği erişim engellemesi yetkisi ve bu yetkiye dayanarak verilen kararın internet servis
sağlayıcı eliyle uygulanması hukuka aykırılık teşkil etmektedir.
İnternet sitesine erişimin engellenmesi, “orantısız” bir koruma tedbiridir. AİHS ve AİHM
9

engelliweb.com Mayıs 2013 verileri
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içtihatları dikkate alındığında erişimin engellenmesi kararları hangi sebeple verilmiş olursa
olsun hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında temel ilkeler olan “orantılılık”, “demokratik
toplum”, “meşruiyet” ilkelerini zedelemektedir. Kararlarla birkaç sakıncalı, kanuna aykırı
içerik yüzünden binlerce site erişime kapatılmaktadır. Bu uygulama ile internet kullanıcıları
cezalandırılmaktadır. Fikri hakları ihlal eden bir içerik nedeniyle internet ortamının
yasaklanması milyonlarca internet kullanıcısının haklarının ihlali anlamına gelmektedir.
AİHM içtihatları özgürlüğe yönelik bir müdahalenin denetlenmesinde elde edilmek istenen ile
yaptırımın şiddeti ve niteliği arasında orantının olup olmadığını tartışmaktadır (Kocasakal vd.,
2011). Buna göre müdahaleden beklenen amaç ile müdahale arasında denge olmalıdır.
Gereğinden fazla müdahale, AİHS'ye aykırılık teşkil edecektir. Kamu yararı ile birey hak ve
özgürlükleri arasındaki dengenin özenli olması gerekir. İfade özgürlüğüne müdahale keyfi,
hakkaniyete aykırı olmamalı ve izlenen meşru amaçla orantılı olmalıdır. Anayasa Mahkemesi
de kararlarında ölçülülük veya orantılılık ilkesini hukukun temel ilkeleri olarak
yorumlamaktadır: Ölçülülük ilkesi, “yasal düzenlemede sınırlama aracının, sınırlama
amacına elverişli olması, sınırlama aracıyla amacı arasındaki oranın ölçüsüz olmaması”
olarak geçmektedir (Anayasa Mahkemesi, E. 2001/309, 2002). Benzer biçimdeki bir kararda
“yapılan sınırlamayla sağladığı yarar arasında hakkaniyete uygun bir dengenin bulunması
gerekir” denilmektedir (Anayasa Mahkemesi, E. 1986/17, 1987).
Uygulamada erişim engelleme kararları servis sağlayıcı firmalar üzerinden, alan adı
bozulması (DNS Tempering) ve IP adreslerinin engellenmesi yoluyla gerçekleşmektedir. Alan
Adı veya IP engellemesi ile gerçekleştirilen internet yasaklamaları, ölçüsüz ve orantısız
olmasının yanında “cezaların şahsiliği” ilkesini de ihlal etmektedir. 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu’nun (TCK) 20. maddesinin 1. fıkrası; “Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının
fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz” hükmünü düzenlemektedir. Hiç kimsenin başkasının
fiilinden dolayı sorumlu tutulamayacağı, evrensel bir ceza hukuku ilkesidir. Kanunun
uygulanmasında ise bir sunucunun birden fazla web sitesini barındırdığı durumlarda herhangi
bir siteye yönelik erişim engellemesi ile binlerce hatta milyonlarca site engellenmektedir.
Mahkemeler tarafından erişime engellenen “wordpress.com” örneğinde olduğu gibi sitedeki
herhangi bir hukuka aykırı içeriği engellemek amacıyla başvurulan alan adı yasaklama
yöntemiyle “wordpress.com” altında yüzbinlerce kişinin blogları yasaklanmıştır. IP
numarasının yasaklanması da aynı IP'yi kullanan hukuka aykırı ya da zararlı içerik
barındırmayan sitelerin de yasaklanmasına neden olmaktadır.
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20.10.2008 tarihinde Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 2008/2761 sayılı kararı ile
Google’a ait web günlüğü hizmeti veren Blogger.com hakkında verdiği erişim engelleme
kararının yarattığı sonuç çarpıcıdır. Mahkemenin Lig TV yayınlarını izinsiz yayınlayan
şirketlerin engellemesinde IP temelli yasaklamaya gidilmesinin yarattığı sonuç, olayla hiç
ilgisi olmayan Google Harita Servisi gibi aynı IP üzerinden hizmet veren Google hizmetlerini
kullanan milyonlarca internet kullanıcısının mağdur edilmesi olmuştur. LigTV’nin maçlarını
izinsiz yayınladığı ileri sürülen web sitesinin alt alan adını teknik açıdan yasaklamak
mümkünken yaklaşık 4 milyon blog sahibi vatandaşın internet erişimine engel oluşturan bu
uygulama erişim engellemesi kararlarının orantısız sonuçlarının yarattığı ağır mağduriyeti
göstermesi açısından çarpıcıdır. Bu uygulama ile içeriği suç teşkil etmeyen diğer alt alan
adları altında yayın yapan yüzbinlerce blog kullanıcısının ifade ve iletişim özgürlüğü
kısıtlanmış; orantısız ve ölçüsüz erişim engellemesi kararı hukukun temel prensiplerini
çiğnemiştir. Benzer şekilde Blogger.com'da belirli bir sayıda kişinin günlüğünün fikri
mülkiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle milyonlarca kişinin günlüğüne erişim engeli kararı
konmuştur.
İnternet teknolojisi, geleneksel kitle iletişim araçlarından farklı olarak teknolojik yöntemler
kullanılarak erişim engellemesi engelinin aşılabilmesini sağlamaktadır. Fikri mülkiyet hakkını
ihlal ettiği gerekçesiyle ya da zararlı bir internet içeriğini engellemede “erişim engelleme
kararı”, “filtreleme”, “bloke etme” gibi yöntemler etkili değildir. Gerçekten de erişim
engellemenin bir çözüm olmadığını Blogspot, Blogger, Yola.com, Last Fm, Myspace vb.
sitelere yönelik kararların sonuçlarından çıkarmak mümkündür. Söz konusu web sitelerine
yönelik erişim engeli yalnızca Türkiyeli kullanıcılar için söz konusu olup fikri hakları ihlal
eden içerik sitede mevcut olmaya devam etmektedir. Üstelik erişimi engellenen sitelere
Türkiyeli kullanıcılar, ayna siteler (mirror sites), vekil sunucular (proxy servers), tünel siteler
ya da yurt dışından bağlantı gibi farklı yöntemler kullanarak rahatlıkla erişim
sağlayabilmektedir (Köse ve Özen, 2011). Hukuka aykırı içerik web sitesinden kaldırılmadığı
sürece erişimin engellenmesi yöntemi hem işlevsiz hem de uluslararası normlara aykırılık
teşkil etmektedir10.

10

Avrupa Konseyi ve AB Bakanlar Komitesi tarafından tavsiye edilmeyen internet içeriğini engelleme
yöntemleri, ancak Konsey üyesi birkaç ülke tarafından uygulanmakta olup; yalnızca belirli içerikleri engellemek
için kullanılmaktadır. Avrupa Bilgi Toplumu politikalarının bir parçası olarak AB Komisyonunun 1996 yılında
çıkardığı “İnternette Hukuka Aykırı ve Zararlı İçerik” isimli bildirimde internet içerikleriyle ilgili olarak önceliğin
“özgür enformasyonun akışının ve kamusal çıkarın korunmasının güvence altına alınmasına” verilmesi gerektiği
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FSEK hükümleri çerçevesinde verilen erişim engelleme, “ihtiyati tedbir kararı” olarak
verilmektedir Türk Hukuk Sistemi, hâkime ancak önemli bir zararın ortaya çıkması muhtemel
durumlarda tehlike veya zararın önlenmesi için gerekli her türlü tedbiri alma yetkisi
tanımaktadır. İhtiyati Tedbir; davacının davayı kazanması halinde dava konusu mala
kavuşmasını daha dava sırasında ya da davadan önce güvence altına almaya yarayan tedbirleri
ifade eder. Mahkemeye başvurunun sonuçlanması uzun zaman aldığından, davacının talebi,
daha başlangıçta “ihtiyati tedbir” yoluyla geçici korumaya alınmaktadır. İhtiyati Tedbir
kararının hangi durumlarda alınabileceği 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanununun (HMK)
“Geçici Hukuki Korumalar” başlığı altında 389 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Buna
göre ihtiyati tedbir kararı ancak “hakkın elde edilmesinin zor olduğu veya gecikme sebebiyle
sakınca yahut ciddi bir zararın doğacağı” durumlarda verilebilir. Yargıtay'ın 16.6.1975 tarihli
içtihadına göre:“Davanın esasını çözümleyecek şekilde ihtiyati tedbir kararı verilemez. Tedbir,
önemli bir zararın meydana gelmesini önleyecek şekilde verilmelidir. Bir tarafın şahsi
ihtiyacını karşılayıp pek çok insana zarar vermesi ihtimali bulunan bir konuda ihtiyati tedbir
kararı verilmesi mümkün değildir”11.
HMK hükümleri gereğince ihtiyati tedbir yani haksız erişim engeli kararlarından dolayı zarara
uğrayan site sahipleri, yer ya da içerik sağlayıcılarının, bu kararı aldıran davacılardan
zararlarının tazminini talep etmeleri gerekir (HMK m.391,392). Haksız olarak uygulanan site
kapatma kararlarından dolayı site sahiplerinin, yöneticilerinin ve o siteye erişmek isteyen
internet kullanıcılarının kişisel ve kamusal hakları ihlal edilmektedir. Erişim engelleme
kararlarının yalnızca söz konusu içeriğe değil içeriği içinde barındıran sitenin tamamına
yönelik olması nedeniyle de “tedbir kararının tehlike veya zararı önleyecek derecede olması”
kuralına aykırı olduğu açıktır.

vurgulanmıştır. Komisyon internet yayıncılığında “hukuka aykırı içerik” ile “zararlı içerik” arasında mutlak ayrım
yapılması gerektiğini vurgulayarak hukuka aykırı içeriğin engellenmesine yönelik olarak kamu otoritelerinin
alması gereken tedbirlerin zararlı içeriklere yönelik alınması gereken tedbirlerden farklı olmak zorunda
olduğunu belirmiştir. Buna göre Avrupa Konseyi üyelerinin hemen hepsinin ulusal mevzuatında hukuka aykırı
olarak sayılan suç içerikleri şunlardır: Çocuk Pornografisi, Irkçılık ve Nefret Söylemi. Avrupa Komisyonu, 2007
yılında yaptığı çalışmada özellikle hukuka aykırı internet yayın içeriklerine karşı kamu otoritelerinin aldığı
“erişim engelleme politikaları”nın teşvikini reddetmiştir. Komisyon’a göre bu yöntemler yetersizdir ve
sorumluları adalet önüne çıkarmamakta; internet ortamındaki “erişim engellemesi kararlarını” ifade ve iletişim
özgürlüğünün ihlali olarak görmektedir. Buna karşılık çok az Avrupa Konseyi üyesi yalnızca yukarıdaki iki suç
içeriğinin internet ortamında olması durumunda belirli koşullarda erişim engellemesi kararları alabilmektedir
(European Commission Communication on Illegal and Harmful Content on the Internet, 2010), (European
Commission Staff Working Document, Accompanying document to the proposal for a Council Framework
Decision amending Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism, 2010).
11

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 1975/3743,K. 1975/7667,T. 16.6.1975.
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HMK'un 395. maddesi “Teminat karşılığı tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması”nı
düzenlemekte ve 396. maddesi de “durum ve koşulların değiştiği sabit olursa, talep üzerine
ihtiyati tedbirin değiştirilmesine veya kaldırılmasına teminat aranmaksızın” karar verileceğini
düzenlemektedir. Erişim engellemesi kararı alınan site sahibinin iddia edilen “fikri mülkiyet
hakkını ihlal etmediği” ya da ihlal etmişse gereken telif ücretini ödediği taktirde engelleme
kararının “teminat aranmaksızın” kaldırılması gerekmektedir. Uygulamada sorun, site
sahiplerinin siteleri hakkında erişime engelleme kararı verileceği ihtarını ya da verildiği
kararını oldukça geç öğrenmeleridir. Uygulama şu biçimde işlemektedir: Hakları ihlal edilen
eser sahibi/bağlantılı hak sahibi içeriğin kaldırılması için bildirimde bulunmakta; bildirim
genellikle ilgili internet sitesinin tespit edilen elektronik posta adresine yapılmaktadır. Site
sahibi, elektronik posta adresine gelen bu bildirimi görmemesi; elektronik postalarını kontrol
etmemesi halinde hukuki yollardan haberdar olmamaktadır. Hak sahibinin (MÜYAP)
savcılığa başvurması sonrasında ne savcılık makamı ne de erişime engelleme kararı veren
Sulh Ceza Mahkemesi ilgili internet sitesine bu yönde yapılan bildirimin ulaşıp ulaşmadığını
sorgulamaktadır (Özmestik, 2012). Bu durumun kanunda ayrıntılı düzenlenmemesi sonucu
site sahipleri kararı veren Cumhuriyet Savcısına ya da Sulh Ceza Mahkemesine itirazda
bulunurken sorunlar yaşamaktadır. İtiraz durumunda site sahibi ya da yöneticisinin, ilgili
hukuka aykırı içeriği kaldırdığını ispat etmesi gerekmekte; internet sitesi halen erişime engelli
olduğu için bu konuda sorunlar yaşanmaktadır (Özmestik, 2012).

SONUÇ
FSEK hükümlerine dayanarak verilen erişim engellemesi kararları genel hukuk ilkelerindeki
“suçların şahsiliği” ya da “ceza sorumluluğu” ilkelerini, müdahalenin orantılı ya da ölçülü
olması ilkesini ve iletişim (internet) özgürlüğünü ihlal etmektedir.
Hukukun genel ilkeleri çerçevesinde fikri hak ihlallerini “cezai sorumluluk” açısından değil
“hukuki bir sorumluluk” kapsamında düşünmek gerekir. Eser sahiplerinin/bağlantılı hak
sahiplerinin internet ortamında fikri haklarını ihlal eden şahıslara karşı erişim engellemesi
yerine “hukuki sorumluluk” gereği hukuk mahkemelerinde “tazminat davası” açması gerekir.
Hukuki sorumluların kimlerden oluştuğu ve adreslerinin tespiti ise idarenin görev alanını
ilgilendirir. İnternet ortamında fikri hak ihlali nedeniyle “erişim engellemesi” kararları
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yalnızca fikri hakları ihlal eden site sahiplerini değil yüz binlerce internet kullanıcısını
cezalandırmaktadır. Bu nedenle FSEK'in “internet erişim engelini” düzenleyen hükümleri
orantısız ve hukuka aykırı olup uluslararası normlarda düzenlenen ifade ve iletişim
özgürlüğünü ihlal etmektedir12.

KAYNAKÇA
Avrupa

Konseyi

Siber

Suçlar

Sözleşmesi,

erişim:17.10.2011,

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/CadreListeTraites.htm

ve

http://www.c4group.net/ivhp/sibersucsozlesmesi.php.
Avrupa

Suç

Sorunları

Komitesi,

Nihai

Faaliyet

Raporu,

erişim:17.10.2011,

http://www.c4group.net/ivhp/ek1.php.
Bauman, Z. (1997), Özgürlük, (V. Erenus, Çev.) İstanbul: Sarmal.
Başpınar, V. ve Kocabey, D. (2007), İnternette Fikri Hakların Korunması, Ankara: Yetkin.
Bettig V.R. , (2003, Şubat) Copyright and the commodification of culture, erişim:12.11.2012
http://waccglobal.org/en/20031-intellectual-property-rights-and-communication/648Copyright-and-the-commodification-of-culture.html.
Boldrin, M. ve Levine, D.K. (2009), Against Intellectual Monopoly, Syracuse Science &
Technology Law Reporter, Volume 21, Article 6, Page 130,erişim:11.01.2013
12

Nitekim AİHM, Türkiye'deki internet kısıtlamalarının AİHS'nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddeyi ihlal
ettiği gerekçesiyle yapılan iki başvuruyu kabul etmiştir. Denizli 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 23.06.2009 tarih
2009/377 sayılı kararıyla engellenen Google Sites ve fikri hakları ihlali gerekçesiyle Beyoğlu Cumhuriyet
Başsavcılığının 26.06.2009 tarih 2009/45 sayılı kararıyla engellenen Last.Fm siteleri ile ilgili başvuru dosyaları
hakkında “kabul edilebilirlik” kararı veren mahkeme, 31.01.2011 tarihinde Türkiye’ye bu iki başvuruyu
birleştirerek incelemeye aldığını bildirmiştir. 18.12.2012 tarihinde de AİHM, Ahmet Yıldırım/Türkiye davası (No.
3111/10) (Önderoğlu, 2012) kararıyla da yukarıda aktarılan Denizli 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 23.06.2009 tarih
2009/377 sayılı kararıyla engellenen Google Sites ile ilgili olarak 5651 sayılı Kanun ve uygulamasının ifade
özgürlüğüne açıkça aykırı olduğuna karar vermiştir.

447

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Yeni Medya ve Hukuk

http://jost.syr.edu/wp-content/uploads/6_Azzarelli-SSTLR-Vol.-21-Fall-2009FINAL.pdf.
Bourdieu, P. (1997), Toplumbilim Sorunları, (I. Ergüden, Çev.), İstanbul: Kesit
Brooks,M.

(2006,

Mart),

Capitalism

and

the

Internet,

erişim:

10.02.2013

http://www.marxist.com/capitalism-internet-patents130306.htm.
Castells, M. (2005), Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür- Ağ Toplumunun
Yükselişi, (E. Kılıç, Çev.) İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Dünya

Fikri

Mülkiyet

Örgütü-

WIPO,

erişim:13.12.2012,

http://www.kultur.gov.tr/TR/Default.aspx?
Engelli Web, erişim:15.05.2013, http://engelliweb.com/istatistikler/.
European Commission Communication on Illegal and Harmful Content on the Internet
(1996),

erişim.

08.10.2010,

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1996:0487:FIN:EN:PDF.
European Commission Staff Working Document, Accompanying document to the proposal for
a Council Framework Decision amending Framework Decision 2002/475/JHA on
combating terrorism: Impact Assessment (2007, 13 Kasım) 14960/07 ADD1, Brussels,
erişim:

12.11.2010

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007SC1425:EN:NOT.
Garnham, N.(1992), Capitalism and Communication, London:Sage.
Geray, H. (2003), İletişim ve Teknoloji -Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya
Politikaları, Ankara: Ütopya.
Geray, H. ve Başaran, F. (Der.) (2005), İletişim Ağlarının Ekonomisi, Ankara: Siyasal.
Kaplan, Y. (2004), İnternet Ortamında Fikri Hakların Korunmasına Uygulanacak Hukuk,
Ankara: Seçkin.
448

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Yeni Medya ve Hukuk

Kaymas, S. (Ocak-Şubat 2012), İletişim Teknolojileri Politikaları ve Türkiye: Küresel Medya
Yönetimi Çağında Ulus Devlet, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 28.
Kocasakal, Ü. Aksoy, E. E., Memiş, P., Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade
Özgürlüğü, erişim: 08.11.2011, http://www.tchd.org.tr/MenuContent.aspx?id=127.
Köse, G. ve Özen, K., Internet’te Sansür Üzerine Bir Değerlendirme, erişim: 18.10.2011
http://by2010.bilgiyonetimi.net/bildiriler/kose.pdf.
Nebil, F. S., Müyap Kapatmalarındaki Kötü Alışkanlık-5651 Dışı Site Erişim Kapatmalarında
Kural Haline Dönüşmüş ve Türkiye'de Site Erişime Kapatmalarının Tarihçesi,
erişim:12. 04. 2010, http://www. turk.internet.com/portal/yazigoster. php?yaziid=20882.
Oğuz, S., Bilgi Ekonomisi ve Kapitalizm: Eleştirel Bir Yaklaşım, erişim: 21.12.2012,
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/bildiri/12.pdf.
Önderoğlu,

E.

(2012,

18 Aralık),

“AİHM

İnternet

Sansürü'nü

Mahkum

Etti”,

http://www.bianet.org/bianet/bianet/142901-aihm-internet-sansurunu-mahkum-etti.
Ortaklık

Konseyi

Kararı

(Gümrük

Birliği

Kararı),

erişim:

15.02.2013,

http://www.mfa.gov.tr/1-95-sayili-ortaklik-konseyi-karari-gumruk-birligi-karari.tr.mfa.
Özmestik, F. Ü., Bağlantılı Hak Sahiplerinin Site Kapatma Yöntemleri ve Uygulamada
Yaşanan Hukuksal Sorunlar,erişim: 12.11.2012, http://sosyalmedya.co/site-kapatmayontemleri-ve-hukuksal-sorunlar/
Samuelson, P. (2002), Copyright and Freedom Of Expression In Historical Perspective,10 J.
Intell.

Prop.

L.

319,

erişim:

18.12.2012,

http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?
Söderberg,

J.,

Copyleft

vs.

Copyright: A Marxist

Critique,

erişim:

14.12.2012

http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/938/860.
Suluk,

C.,

Telif

Hakları

ve

Korsanlıkla

Mücadele,

erişim:

14.12.2012

http://www.smashwords.com/books/download/32764/1/latest/0/0/telif-haklari-ve449

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Yeni Medya ve Hukuk

korsanlikla-mucadele.pdf.
Törenli, N. (2005), Yeni Medya Yeni İletişim Ortamı, Ankara: Bilim ve Sanat.
Wayne, M. (2006), Marksizm ve Medya Araştırmaları, (B. Cezar, Çev.) İstanbul: Yordam.
WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT), (1996, 20 Aralık), erişim:15.12.2012
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/trtdocs_wo034.html#P123_15915.

Kanun ve Yönetmelik
4630 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin
Kanun, Kabul Tarihi: 21.2.2001
5101sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Kabul tarihi: 3.3.2004,
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, Kabul Tarihi: 26.9.2004
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Kabul Tarihi: 04.05.2007
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Kabul Tarihi: 05/12/1951
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Kabul Tarihi: 12.01.2012

Mahkeme İçtihatları
Anayasa Mahkemesi, E. 2001/309, K. 2002/91, T. 15.10.2002 tarihli kararı
Anayasa Mahkemesi, E. 1986/17, K. 1987/11, T. 22.05.1987 tarihli kararı
Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı, 26.06.2009 tarih 2009/45 sayılı kararı
450

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Yeni Medya ve Hukuk

Denizli 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 23.06.2009 tarih 2009/377 sayılı kararı
Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesi, 20.10.2008 tarihli, 2008/2761 sayılı kararı
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 1975/3743,K. 1975/7667, 16.6.1975 tarihli kararı

451

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Yeni Medya ve Hukuk

PİYASA İLİŞKİLERİNDE İNSAN HAKKI:
TÜRKİYE'DE BİR İNSAN HAKKI OLARAK
İNTERNETE ERİŞİM HAKKININ OLANAKLARI VE SINIRLARI

Duygu Hatıpoğlu Aydın
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Araştırma Görevlisi

ÖZET
BM İnsan Hakları Konseyi'nin “internet üzerindeki insan haklarının desteklenmesi, korunması ve haktan
faydalanmayı” içeren kararı 29 Haziran 2012'de kabul edilmiştir. Karara dayanak olduğu belirtilen raporda ise
iki konu ön plana çıkmaktadır; içeriğe erişim ve İnternete erişim için gereken fiziksel ve teknik altyapıya erişim.
İnsan hakkı olarak internete erişim hakkının genel çerçevesi, düşünce ve ifade özgürlüğü ve bilgi alma ve yayma
özgürlüğü ile çizilirken, hakkın özelinde erişim engellemeler önemli yer tutmaktadır. Gerçekten de, gerek
dünyadaki hemen her ülkedeki içerik engellemeleri ve gerekse Türkiye'de özellikle 5651 Sayılı Yasa
çerçevesinde yürütülen tartışmalar, internete erişimin bir insan hakkı olarak tanımlanmasının önemini
artırmaktadır. İnsan hakkının gücü, hakkın devlete karşı ileri sürülmesinde ve devletin hakkın istismarının
önlenmesi ve etkin şekilde kullanılması için alacağı tedbirlerin niteliğinde ortaya çıkar. Türkiye koşullarında
internet kullanıcıları hak sahibi olarak değil, “tüketiciler” olarak ve devletle değil özel şirketle karşı karşıya
gelmektedir. Bu çalışmada, Türkiye'de gerek 5651 Sayılı Yasanın düzenlediği haliyle içerik, yer, erişim
sağlayıcıların sorumlulukları, gerekse mevcut telekomünikasyon piyasası ve düzenlemeler ile internet
kullanıcılarının hem devlet hem de özel şirketler karşısındaki durumu, Birleşmiş Milletler'in kavramsallaştırdığı
haliyle internete erişim hakkının içeriği ve anlamı bağlamında ayrıntılandırılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnternet, İnsan Hakkı, İfade Özgürlüğü, Altyapı Mülkiyeti.

İNTERNETE ERİŞİM HAKKI
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 29 Haziran 2012 tarih ve A/HRC/20/L.13 sayılı
“internetteki insan haklarının desteklenmesi, korunması ve haktan faydalanma” başlıklı
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kararı (BM, 2012) ile, internet erişimi bir “insan hakkı” olarak tanımlanmıştır. Birleşmiş
Milletler İnsan Hakları Konseyi bu kararı ile, İnsan Hakları Komisyonu ve İnsan Hakları
Konseyi'nin, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı ile ilgili tüm kararlarını hatırlatarak; bilhassa
ifade özgürlüğü bağlamında, teknolojik gelişmenin hızla ilerlemesi ve tüm dünyada bireylerin
yeni bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmalarına olanak sağlamasıyla internet üzerine insan
haklarının uygulanmasını önemi artan bir mesele olarak tanımlar ve Özel Raportörün bu
konuyla ilgili olarak hazırladığı raporlara (La Rue, 2011) referans vererek, “insanların offline
durumda sahip oldukları, özellikle ifade özgürlüğü alanındaki hakların aynısına online
durumda da sahip olduklarını, burada sınırlara bakılmayacağını ve kişinin seçeceği herhangi
bir medya aracılığı ile uygulanabileceğini, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ve
Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 19. maddeleri uyarınca tasdik eder”. Bundan başka
İnsan Hakları Konseyi, “internetin küresel ve açık doğasını, çeşitli şekillerde kalkınmaya
yönelik hız kazanan ilerlemede bir itici güç olarak tanır; tüm Devletlerden, İnternete erişimi
ve tüm ülkelerde medya, bilgi ve haberleşme hizmet araçlarının gelişimini amaçlayan
uluslararası işbirliğini kolaylaştırmalarını ve teşvik etmelerini rica eder; var olan yetkileri
dahilinde bu meseleleri dikkate almak için özel prosedürleri teşvik eder”.
Her ne kadar BM tarafından internet erişiminin bir insan hakkı olarak tanımlanmasına
eleştiriler getirilmişse de, BM kararı, internetin bir insan hakkı olarak kavramsallaştırılması
bakımından önemlidir. Çünkü “insan hakkı” kavramı güçlü bir kavramdır, “politik, toplumsal
ve hukuksal mücadeleler içinde kurulabilen bir değişken imleyicidir” (Douzinas, 2007, s. 55–
56). Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin internet hakkına ilişkin aldığı
kararın Türkiye Cumhuriyeti açısından “sözleşmesel” bir bağlayıcılığı olmasa da, Konsey gibi
kurumlar, ulusalüstü insan hakları hukukunun kurumsal kaynakları arasında, normatif ve
içtihadi standartları üreten, uluslararası düzlemde, BM Şartı temelli birimlerdir ve “doğrudan
ya da dolaylı, hazırlamak, kabul etmek, ilan etmek, imza, onay ya da katılıma açmak gibi bir
dizi tasarrufta bulunarak insan hakları standartları üretirler” (Gemalmaz, 2005, s. 1061). Bu
bağlamda, her ne kadar anılan karar Türkiye açısından doğrudan bağlayıcı olmasa da, bir
insan hakkı standardı getirmesi bakımından, Türkiye dâhil, insan haklarına saygılı olacağını
taahhüt eden ve insan hakları sisteminin içinde yer alan devletlerde karşılığı beklenebilir hale
gelecek ve gerekli düzenlemelerin yapılması yoluna gidilebilecektir.
Hakkın içeriği, BM kararına dayanak teşkil eden Frank La Rue'nün raporunda ayrıntılı olarak
açıklanmıştır (La Rue, 2011, s. 9–19). Raporda, temel tartışmalar iki ana başlıkta toplanmıştır;
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içeriğe erişim ve internete erişmek için gereken teknik altyapıya erişim. İçerik engellenmesi,
farklı biçimlerde gerçekleşir. Örneğin “keyfi kısıtlamalar ya da içeriğin filtrelenmesi” başlığı
altında, farklı ülkelerdeki YouTube yasağından, internetin tamamen kesilmesine kadar
örnekler verilmiş ve özellikle devletlerin yaptıkları kısıtlamaların yükümlülükleri ihlal ettiği
belirtilmiştir. Yine “ifadenin suç sayılması” başlığı altında, online ifade özgürlüğünün
kısıtlanma pratiklerinden örnekler verilmiş, blog yazarlarının yazılarından dolayı cezaevine
gönderilmelerinden söz edilmiştir. İçeriğin kısıtlanması başlığı altında bir diğer pratik,
“aracıların yükümlülükleri”dir. Bu başlık altında özellikle Türkiye'de yürürlükteki 5651 sayılı
Yasanın, yasadışı sayılan içeriği filtrelememeleri, kaldırmamaları ya da engellenmemeleri
durumunda içerik sağlayıcılara, internet servis sağlayıcılara (İSS) ve yer sağlayıcılara
yüklediği sorumluluklara değinilmiştir. Gizlilik ve veri koruma yasalarıyla da aracılara
sorumluluk yüklenebilmektedir. Bir diğer içerik erişimine müdahale biçimi fikri mülkiyet
haklarının ihlali sebebiyle kullanıcıların internet erişiminin kesilmesidir; ACTA (Sahtekârlık
Karşıtı Ticaret Anlaşması) bu pratiğin örneği olarak verilmiştir. Siber saldırılar, özel hayatın
ve kişisel verilen korunmasındaki yetersizlikler, içeriğe erişimin engellenmesinin diğer
biçimleridir.
Raporda ikinci ana tartışma başlığı olarak “internete erişmek için gerekli altyapıya erişim”
başlığı altında özellikle “sayısal uçurum” (digital divide) kavramıyla, dijital teknolojilere,
bilgi ve haberleşme teknolojilerine etkili şekilde erişenler ile az ya da hiç erişemeyenler
arasındaki boşluk tanımlanmaktadır. Kısaca bilgi teknolojilerine erişimdeki eşitsizlik olarak
tarifleyebileceğimiz sayısal uçurumun ortadan kalkması için yapılan çeşitli çalışmalar da
raporda yer almaktadır. İnternete erişim için gereken fiziksel ve teknik altyapıya erişim,
içeriğe erişim kadar önemlidir; çünkü hakkın kullanımı için hakkın kullanım aracına
ulaşılabilmesi şarttır.

TÜRKİYE'DE İNTERNETE ERİŞİM HAKKI
Türkiye'de internete erişim hakkının içeriğine ve anlamına bakılacak olursa, karşımıza 5651
Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” çıkmaktadır. Bu yasa ile, “içerik sağlayıcı, yer
sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile
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internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcılar üzerinden
mücadeleye ilişkin esas ve usuller” düzenlenmiştir. 5651 sayılı yasa, kabul edildiği 2007
yılından beri, internet erişiminin sürekli denetlenmesi ve kesintiye uğratılması pratiğinin yasal
zeminini oluşturmaktadır. Yasada sayılan sekiz suç tipi, erişim engellenmesinin belirli sınırlar
dâhilinde yapılacağına dair yasal bir güvence sağlıyor gibi görünse de, erişim engellenmesi
kararının kolaylıkla ve geniş kapsamda alınabilmesi, itiraz yollarının neredeyse yok edilecek
kadar kısıtlanması, mahkeme kararıyla ya da idari tedbir olarak verilen erişim engelleme
kararlarının içerik, yer ve erişim sağlayıcılar tarafından uygulanmaması halinde ağır para
cezalarının ve hatta hapis cezalarının öngörülmesi, 5651 sayılı yasanın, bir yasaklama yasası
olarak anılmasına sebep olmaktadır. 5651 sayılı yasanın uygulaması, düşünce ifade
özgürlüğünün korunması ve teşvikine değil, sebepsiz, yasal dayanaktan yoksun, uzun süreli
sansür sonucuna ulaşmıştır (Altıparmak ve Akdeniz, 2008). Öte yandan AİHM'nin 18 Aralık
2012 tarihli kararı (Ahmet Yıldırım v. Turkey, 2012) ile, Ahmet Yıldırım isimli vatandaşın,
Atatürk'e hakaret içeren bir içeriğin engellenmesi için verilen Denizli Asliye Ceza Mahkemesi
kararının uygulanması sonucu, kendine ait sitesinin de bulunduğu Google Sites yer
sağlayıcıya erişimin tamamen engellenmesini mahkemenin gündemine taşınması sonucu
AİHM, kararın infazıyla sorumlu idari merciin (TİB), mahkemeden sadece suçlanan siteye
değil, aynı zamanda başvurucunun sitesine de yer sağlayan Google Sites’a bütün erişimin
engelleyecek bir karar vermesi talebinde bulunduğunu, yerel mahkemenin de, mevcut sitenin
engellenmesinin başka bir yolunun bulunmadığını da tespit ederek bir bütün olarak Google
Sites’a erişimi engelleyen ikinci bir karar verdiğini tespit etmiş ve “bunun geniş kapsamlı bir
yasaktan ziyade internet erişimine dair bir kısıtlama olduğunu” kabul etmiştir. Mahkeme
kararında şöyle demiştir:
“bununla birlikte sınırlamanın etkisinin kısıtlı olması, özellikle de internetin ifade ve bilgiye erişim
özgürlüğü hakkının temel araçlarından biri haline geldiği günümüzde onun önemini azaltmamaktadır.
Bu yüzden mevcut tedbir, kamu makamları tarafından başvurucunun ifade özgürlüğü hakkına müdahale
oluşturmuştur. Böylesi bir müdahale yasa ile öngörülmedikçe, bir ya da daha fazla meşru amaç
izlenmedikçe ve bu amacı başarmak için demokratik bir toplumda gerekli olmadıkça 10. maddenin
ihlalini oluşturur”

Böylece yıllardır 5651 sayılı yasa kapsamında yapılagelen erişim engellemelerin Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine
hükmetmiştir. Söz konusu kararda, yasanın Google Sites gibi bütün bir internet alan adının
engellenmesine de yetki vermemesine, engellenen içeriğin yasadışı olduğuna dair bir ceza
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yargılaması ya da bilgilendirme süreci olmamasına rağmen, yasanın idari bir organ olarak
TİB'e tanıdığı geniş yetkilerin varlığı tespit edilmiştir. AİHM'e göre bir bilgi kaynağına
erişimin kısıtlanmasına ilişkin bir kısıtlama, katı bir yasal çerçeve bir yasağın kapsamını
uygun bir şekilde düzenliyor ve olası kötüye kullanmaları önlemek için yargısal denetim
güvencesi sağlıyorsa, ancak o zaman Sözleşme’ye uygun olacaktır. Oysa yerel mahkeme
Google Sites'a tüm erişimin engellenmesine karar verdiğinde, özellikle mevcut siteye erişimi
engellemek için alınabilecek daha az kapsamlı bir tedbirin olup olamayacağını araştırmaksızın
sadece TİB’in görüşüne göndermede bulunmuştur. Sonuç olarak 5651 sayılı Yasanın 8.
maddesinin uygulanmasından kaynaklanan müdahale Sözleşme’nin öngörülebilirlik şartını
karşılamada başarısız olmuştur ve demokratik bir toplumda hukuk devleti sayesinde sahip
olduğu koruma başvurucuya sağlanmamıştır.
5651 Sayılı Yasa, yer, içerik ve servis sağlayıcılarla da ilgili oldukça ağır sorumluluklar
düzenlemektedir. Örneğin, yasanın 8/4 maddesine göre idari engelleme kararları
verilebilmekte ve 8/11 maddesi uyarınca, bu kararın yerine getirilmemesi halinde, Başkanlık
tarafından erişim sağlayıcısına, onbin Yeni Türk Lirasından yüzbin Yeni Türk Lirasına kadar
idarî para cezası verilebilmekte, eğer idari para cezasının verildiği andan itibaren yirmidört
saat içinde karar yerine getirilmezse bu kez yetkilendirmenin iptaline karar verilebilmektedir.
Yine yasanın 8/10 maddesine göre koruma tedbiri olarak verilen erişim engellenmesi
kararlarını yerine getirmeyen yer veya erişim sağlayıcılarının sorumluları, fiil daha ağır cezayı
gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. Bu hükümlerle birlikte, TİB ya da mahkemeler tarafından verilen her türlü
erişim engellenmesi kararı, aracıların yani yer, içerik ve erişim sağlayıcıların hiçbir inisiyatifi
olmaksızın yerine getirilmek zorundadır aksi durumda, para ve hapis cezaları doğrudan
gündeme gelecektir.
Yer, içerik ve erişim sağlayıcılara ağır sorumluluk yükleyen bu hükümler, 5651 sayılı yasada
sayılan suçların işlenmesine vesile olunması dolayısıyla öngörülmüştür ve erişimin
engellenmesi sürecindeki yükümlülükleri düzenlemektedir ve yukarıda bahsedildiği gibi,
internete erişim hakkının doğrudan kısıtlanmasına sebep olmaktadır. BM'nin internete erişim
hakkının bir insan hakkı olarak anlaşılması gerektiğine dair karara dayanak olan raporda,
özellikle aracılara yüklenen sorumluluklar açısından, aracıların, internet kullanıcılarının ifade
özgürlüğü ve bilgiye erişim haklarından faydalanabilmeleri için temel bir rol oynadıkları
vurgulanmaktadır. Raporda, erişim engellemelerin ancak kanunla düzenlemiş konularda ve
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mahkemeler ya da herhangi politik, ticari ya da diğer etkilerden bağımsız bir kurum
tarafından

verilen

kararlar

doğrultusunda

yapılabilmesinin,

bireylerin

haklarını

koruyabileceğinden bahsedilmiştir (La Rue, 2011, s. 20).

HAK BAĞLAMINDA İNTERNET KULLANICILARININ DURUMU
Türkiye'de yasal düzenlemeler bakımından “haklar”dan bahsedilemediği gibi, örneğin erişim
sağlayıcıların keyfi engellemelerine ya da uygulamalarına dair internet hizmeti alan
kullanıcıların haklarını düzenleyen yasal hükümler de mevcut değildir. Türkiye'de 1980'lerden
itibaren telekomünikasyon alanında; devlete politika belirleme, ulusal otoritelere teknik
birtakım belirlemeler yapma, özel kişilere de işletme görev ve yetkisi verilmek şeklinde bir
dağılım gerçekleştirildiği görülecektir. Telekomünikasyon alanına ilişkin olarak genel siyaseti
belirleme ödevi devlete aittir. Diğer yanda hizmet özel şirketler tarafından sunulmaktadır.
Özellikle Türk Telekom'un özelleştirilmesi sonucunda, telekomünikasyon alanında özel
şirketin

hizmet

tekelinden

söz

edilebilmektedir.

Özelleştirmeden

önce

Türk

Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, sabit telefon hizmetiyle birlikte sağlanan internet hizmeti
açısından, özelleştirme sonrası, piyasanın rekabete açılması ve hizmet kalitesinin ve
yaygınlığının artması temennilerinin gerçekleşememiş olduğu, sabit telefon ve ADSL
abonelerinin otomatikman özel şirkete devredildiği, böylelikle “doğal tekelden özel tekele”
geçiş olduğu görülecektir. 2012 yılı üçüncü çeyreği itibariyle Türkiye’deki toplam internet
abone sayısı 19,3 milyona yaklaşmıştır (BTK, 2012, s. 24). 3G teknolojisinin yaygınlaşması
mobil internet kullanımının artmasına sebep olmuşsa da, xDSL internet hizmeti alan abone
sayısı 6.602.030 kişidir. Mobil bilgisayardan internet ve cepten internet kullananların sayısı
10 milyondan fazladır (BTK, 2012, s. 25). İnternet servis sağlayıcısı olarak, kablo internet ve
mobil internet hariç olmak üzere, şirketlerin pazar payları ise TTNet %82,10, Superonline
%8,05 ve diğerleri %9,85'tir (BTK, 2012, s. 26). Diğer yandan TÜİK'in 2012 Nisan verilerine
göre hanelerin %43,2’sinde genişbant İnternet erişim imkânı bulunmaktadır. ADSL, %31,3 ile
tüm haneler, %66,4 ile İnternet kullanılan haneler arasında en çok kullanılan bağlantı türüdür
(TÜİK, 2012). xDSL teknolojisi hala internet erişimi için yaygın olarak kullanılan
teknolojidir. Bu hizmetin %99,8'i ADSL teknolojisidir. Türkiye'de geniş bant internet erişimi
piyasası, %99 oranında Türk Telekom (TTNET), %1 oranında diğer işletmelerde
bulunmaktadır (Yapıcı, 2007, s. 59).
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TTNET'in ya da bir başka özel hizmet sağlayıcının hizmetin niteliği, kalitesi, yaygınlığı
bakımından yaratması muhtemel sakıncalarından en önemlilerinden biri, hizmet alanların,
nasıl biz hizmetle karşı karşıya kaldıklarını bilememeleri ve hak ve özgürlüklerinin çeşitli
şekillerde kısıtlanabilmesidir. Örneğin, son dönemde gündemi meşgul eden Phorm
uygulaması ve Türk Telekom'un süreçteki rolü tartışılmaya değerdir. www.enphormasyon.org
web sitesinin çalışmalarına göre, “kişisel verilerin ve iletişimin gizliliğini ihlal ettiği, temel
insan hak ve özgürlüklerine aykırı davrandığı gerekçesiyle, yurttaşların tepki gösterdiği,
Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'yi de içeren bir kararıyla da AB sınırlarında faaliyetleri
yasadışı hale gelen Phorm, Türkiye'de faaliyetlerine başladığını duyurmuş”, şirket,
Türkiye'nin fiili tekel sağlayıcısı TTNET ile anlaşmıştır. Phorm, internet kullanıcılarının
deneyimini kişiselleştirme söylemiyle, DPI (Deep Packet Inspection) teknolojisini kullanan
bir reklam ve içerik sunma hizmetidir. Bunun diğer anlamı, internet kullanıcılarının
internetteki veri trafiğinin gözetlenmesi, profillenmesi, kayıt altına alınması ve böylece
özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Fiili özel tekel hizmet sağlayıcı olarak Türk Telekom'un yaptığı
anlaşmalardan, tüm kullanıcılar otomatik olarak etkilenmektedir. Fiili tekel durumu, tüketici
olarak bireylerin hizmeti başka yerlerden almalarına olanak tanımamakta, bireylerin internet
kullanımı kısıtlanabilmekte ya da (çeşitli sebeplerle) denetlenebilmektedir. Böylece Phorm
gibi yazılımlar sebebiyle kişisel verilerin reklam amaçlı ya da başka amaçlarla
depolanmasından da kaçınmak imkânsız hale gelmektedir. TTNET'in Phorm uygulaması ile
ilgili olarak BTK'nın 14.12.2012 tarih ve 2012/DK-14/623 sayılı kararıyla, TTNET'in Phorm
şirketi aracılığıyla kişisel verileri gizli bir şekilde toplandığı kabul edilmiş olsa da, kararda,
DPI teknolojisinden ve onun olumsuzluklarından bahsedilmemektedir.
BM'nin Özel Raportörü La Rue, aracılara, yani içerik, yer erişim sağlayıcılara, ancak yargısal
müdahalelerden sonra hakları kısıtlayan uygulamalara başvurmalarını; alınan önlemlerle ilgili
kullanıcılara karşı açık olmalarını; kısıtlayıcı uygulamaların öncesinde kullanıcıları önceden
uyarmalarını ve kısıtlayıcı uygulamaların etkisini an aza indirgemelerini tavsiye etmektedir.
Ek olarak şirketlerin, uluslararası insan hakları normları ve ilkeleriyle uyumlu bir şekilde
hizmet koşulları sağlaması ve verdikleri hizmetin ve teknolojilerin, kullanıcılarının ifade
özgürlüğü hakkı üzerindeki etkilerini sürekli gözden geçirmeleri gerektiğini de belirtmektedir
(La Rue, 2011, s. 21).
İnternete erişim hakkının insan hakkı olarak tanımlandığı noktada, internet kullanıcılarının
pozisyonlarını da değerlendirmek gerecektir. İnternet kullanıcıları, özel şirketlerin işlettiği ve
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hizmet tekelleri ile özel tekellerin bir özel şirket bünyesinde toplandığı telekomünikasyon
piyasası içinde, ancak “müşteri” konumundadırlar. Hukuken de hizmet sağlayan şirketlerle
kurulan ilişki “abonelik sözleşmeleri” çerçevesinde bir hizmet ilişkisidir (Altaş, 2009). Bu
durum iki bakımdan koruma sağlamaktadır. Birincisi, telekomünikasyon piyasası açısından
“evrensel hizmet” kavramıdır, ki 5369 Sayılı “Evrensel Hizmet Kanunu”nun 2. maddesinde
“Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde coğrafi konumlarından bağımsız olarak herkes
tarafından erişilebilir, önceden belirlenmiş kalitede ve herkesin karşılayabileceği makul bir
bedel karşılığında asgari standartlarda sunulacak olan, internet erişimi de dâhil elektronik
haberleşme hizmetleri ile bu Kanun kapsamında belirlenecek olan diğer hizmetler” olarak
tanımlanmıştır. Ülkelere göre farklı ölçütler ve tanımlamalar ortaya konulmakla birlikte
evrensel hizmetin temel özelliklerinin, “belirli bir standartta, tüm kullanıcılara, makul bir bedel
karşılığında” hizmetin sağlanması olduğu söylenebilir (Salman, 2007, s. 17). Ama kavram,
ortaya çıkışı itibariyle, telekomünikasyon piyasasındaki tekelleşme eğilimine itirazlar için
kullanılmakla (Başaran, 2010, s. 47), aslında piyasaya dair bir kavramdır ve evrensel hizmet
yükümlülüğünü özünde, belirli nitelikteki hizmetlerin sunulmasına yönelik olarak işletmeciye
yüklenen fiyat sınırlamaları olarak ifade etmek mümkündür (Karakurt, 2005). Bir diğer koruma
mekanizması olarak karşımıza tüketici hukuku çıkmaktadır. İnternet kullanıcıları aynı
zamanda tüketici olduklarından, hizmetin kalitesi, ki buna verilen hizmetin şeffaflığı,
tarafsızlığı ilkeleri de dâhildir, ve dahi sebeplerle, tüketici hukukunun kendilerine sağladığı
koruma mekanizmalarından yararlanabilmektedirler.
Ancak bu mekanizmaların da oldukça kısıtlı olduğu, esas itibariyle özel hukuk alanına dâhil
olduğu ve “insan hakkı” kavramının gücünde olmadığı kolayca anlaşılabilir. Çünkü hem
tüketici mevzuatı hem de evrensel hizmet mevzuatı, şirketler ile müşterileri, özel tüzel
kişilikler ile bireyler arasındaki ilişkileri düzenlemektedir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Devletin bireyle dikey ilişkisini düzenleyen bir kavram olarak insan hakları “(...) devletin
yönetiminin istediğini istediği şekilde yapması şeklindeki olası bir saltık ve keyfi
tasarruflarına karşı hukuksal korunma ve ayrıca istemlerini dile getirebilme bakımından daha
güçlü olanaklarla donatılmış” olmaktır (Gemalmaz, 2005, s. 1031). İnsan hakları sistemi,
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bireyi, devletin çeşitli baskı mekanizmalarından korumayı amaçlayan bir sistemdir. İnsan
hakkı, devletin, bireylerin mevcut haklarına zarar vermemesi yanında, o hakkın korunması
için gerekli önlemleri almasını da zorunlu kılar.
Bunun anlamı, devletin, erişimin engellenmesi yoluyla hakkın ihlal edilmesi pratiklerinden
uzaklaşması ve hem devlet kurumlarının hem de piyasaya hâkim özel şirketlerin, bireylerin
internete erişim haklarını, dolayısıyla ifade özgürlüğü haklarını ihlal etmelerini önleyecek
mekanizmaların oluşturulmasının, bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir internet erişimi hizmetinin
sağlanmasının gerekliliğidir. Yani, internete erişim hakkının bir insan hakkı olarak
tartışılabilmesi için, öncelikle devletin, keyfi yasaklama ve erişim engellemelerinin önüne
geçmesi gerekir. Bunun için yasaklayıcı hukuksal düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve yer,
içerik, servis sağlayıcıların ve internet kullanıcılarının haklarının somutlaştığı hukuksal
düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Devletin sorumluluğu bu noktayla da sınırlı kalmamalı,
aynı zamanda piyasada internet kullanıcısı bireylerin haklarını koruyacak ve temel haklarının
piyasa ilişkilerinden etkilenmemesi yönünde önlemler alınmalıdır. Bunun için genel anlamda,
internet kullanıcılarının hakları, tüketici ya da müşteri sıfatıyla değil, hak sahibi sıfatıyla,
internetin yönetiminde doğrudan söz sahibi olabilecek bir şekilde düzenlenmelidir. Bu söz
sahibi olma süreci, internet erişimi için gereken altyapının kime ait olduğunun sorgulanmasını
da içerir, aynı zamanda vatandaş/birey/kullanıcı yanlısı, hakları yasaklamaya ya da
kullandırmamaya değil korumaya, fiilen kullanım kısıtlarını kaldırmaya yönelik yasalarla ve
nihayet en azından bir anayasa hükmü ile güvence altına alınmalıdır.
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SOSYAL MEDYADA İŞLENEN SUÇ TİPLERİ
VE SUÇLULARIN TESPİTİ

Gürkan Özocak
Köksal&Partners Avukatlık Bürosu, Avukat, LL.M
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ceza ve Ceza Usul Hukuku
Doktora Öğrencisi)

ÖZET
Bilişim teknolojilerindeki gelişimle beraber, toplum hayatında ‘sosyal medya’ olarak adlandırılan sosyal ağ ve
paylaşım sitelerinin yeri gün geçtikçe arttığından, bu mecraların insanlar bakımından sosyalleşme platformu
olmasının yanı sıra, sosyolojik bir olgu olan suçların da alanı haline gelmesi kaçınılmaz olmuştur. Sosyal medya
alanlarında işlenen suçlar hem TCK m. 243-246’da düzenlenen ve teknik olarak ‘bilişim suçu’ olarak tanımlanan
suçlar, hem de bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen klasik suçlar olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu suçlar işleniş
yöntemleri açısından diğer suçlardan farklılık arzettiği gibi, suçluların tespiti ve delillere ulaşma gibi muhakeme
sorunları bakımından da kendine has niteliğe sahiptirler.
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, bilişim suçları, İnternet suçları, elektronik delil.

I.

GİRİŞ

Son yıllarda, bilişim ve telekomünikasyon teknolojilerindeki gelişmelere de paralel olarak,
insanların birbirleriyle iletişim kurma kanalı, hatta sosyalleşme yolu olarak daha çok İnterneti
tercih etmeye başlamaları ile beraber, sosyal medya ve sosyal ağlar gerek sosyolojik, gerekse
hukuki olarak toplum hayatının önemli bir parçası haline geldi. İnternette yayın yapan ve
kullanıcılarının artık yüz milyonları bulduğu sosyal ağlar, sosyal paylaşım siteleri ve İnternet
sözlükleri, sosyal hayatın bizzat kendisine tekabül eder hale geldiğinden, hukuki olmasının
yanı sıra sosyolojik birer olgu olan suçların da çok farklı tezahürlerine sosyal medyada
rastlamak mümkün hale geldi.
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Sosyal medya üzerinden işlenen suçlar, günlük somut hayattan farklı olarak, maddi varlığı
bulunmayan soyut ortamlar üzerinde gerçekleştiğinden, bunların işlenme yolları ve suçluların
tespiti yöntemleri farklılık arzetmektedir. Bu itibarla, bu tür suçların ayrı bir değerlendirmeye
tutulmasında, bu yöntemlerin tasnifi ve konunun daha iyi anlaşılması bakımından fayda
bulunmaktadır. Ancak, sosyal medya üzerinden işlenen suçların incelenmesine geçmeden
önce, bu suçlar da esasen “bilişim suçları” başlığı altında değerlendirildiğinden, bilişim
suçlarından bahsetmek gerekmektedir.

II.

BİLİŞİM SUÇLARI

Doktrinde kimi zaman birbirinin yerine de sıkça kullanılan “bilişim suçları” veya “bilgisayar
suçları” ile ilgili ortak bir tanımlama yapılamamış, birçok yazar bu suçlara kendince bir sınır
çizmiştir (Bozdoğan Akbulut, 2000: 550). Çalışmamızın kapsamı bakımından bu tartışmaların
tamamını buraya alamamakla birlikte1, son tahlilde bilişim suçları, verilerin bilişim temelli
olarak ve otomatik bir biçimde işlenmesi, saklanması, tasnif edilmesi, terkibi ve iletilmesi ile
ilgili ve bilişim alanı içerisinde işlenen, bir bilgisayara veya bilgisayar ağına yahut bir bilişim
sisteminin bir kısmına ya da tamamına yönelik olarak veya onları araç olarak kullanarak icra
edilen haksız eylemler olarak tanımlanabilir (Kurt, 2005: 53; Özen/Baştürk, 2011: 90-91).
Bugün, bilişim suçlarını “bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen suçlar” ve “bilişim alanındaki
suçlar” olarak ikiye ayırmak mümkündür. İlk gruptaki suçlar “geleneksel” ya da “klasik”
suçlar olarak tanımlanan, ancak bir bilişim sistemi aracılığıyla işlenen suçlardır. Örneğin; eposta yoluyla işlenen tehdit veya hakaret suçu, yine bilgisayar veya İnternet siteleri üzerinden
işlenen cinsel taciz, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme gibi suçlar bu grupta sayılabilir.
Teknolojik imkanların müthiş bir hızla artması ve gelişmesi ile birlikte, artık insan öldürme
suçuna kadar her suç bilişim yoluyla işlenebileceği için, bu gruptaki suçların sınırını
belirlemek mümkün değildir (Özdilek, 2006: 112).

1

Terimle ilgili tartışmalar için bkz. Ketizmen, 2008: 32-54; Kurt, 2005: 49-53; Sınar, 2001: 69-78.
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İkinci gruptaki suçlar ise, kanunda sınırlı sayıda düzenlenen ve ilk gruptaki suçlara göre
teknik özellikler arzeden suçlardır. 5237 sy. TCK’da da bu suçlar, 243 ila 246. maddeler
arasında, “Bilişim Alanında Suçlar” başlığıyla düzenlenmiştir2.
Sosyal medya üzerinde işlenen suçlar, her iki grup suçun kapsamına da girmektedir.
Gerçekten de, örneğin, bir kimsenin bir sosyal paylaşım sitesi hesabı şifresinin kırılarak
hesabına yetkisiz bir biçimde girilmesi durumunda ikinci grup olan “bilişim alanında suç”
(TCK m. 243) söz konusu olacakken, buna karşın, sosyal paylaşım sitesindeki bir hesap
üzerinden bir kimseye hakaret edilmesi durumunda, ilk grup olan klasik ya da geleneksel
suçlardan olan hakaret suçunun (TCK m. 125) bilişim sistemleri aracılığıyla işlenmesinden
bahsetmek gerekecektir.
TCK m. 243-246 arasında düzenlenen ikinci grup suçlar ayrı ve ayrıntılı teknik
değerlendirmeleri içerdiğinden, çalışmamızın kapsamını çok genişletmemek adına, bu
suçlardan kısaca bahsedip, esasen ilk grup klasik suçların bilişim sistemleri aracılığıyla
işlenmesi ve bu durumlarda suçluların tespitine ilişkin ceza muhakemesi hükümleri
konularına değineceğiz.

III.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE İŞLENEN SUÇ TİPLERİ

Son yılların adeta ‘moda’ tabiri haline gelen sosyal medyayı, bireylerin İnternet üzerinden
birbiriyle yapmış olduğu diyalog ve paylaşımların bütünü olarak tanımlamak mümkündür.
Sosyal ağlar, bloglar, mikro bloglar, sohbet siteleri, forumlar ve İnternet sözlükleri gibi
kişilerin birbirleriyle iletişim kurmasını ve bilgi paylaşmasını sağlayan İnternet siteleri ve
uygulamalar sosyal medya kapsamında sayılmaktadır. Bunlar bazen iki kişinin birbiriyle
yapmış olduğu sohbetler gibi mikro ölçekte paylaşımlardan oluşsa da, İnternet ortamının
sınırsız zenginliğinden kaynaklı olarak, paylaşılan bir bilgi veya içeriğin saniyeler içerisinde
binlerce, hatta milyonlarca insana ulaşması mümkün hale gelebilmektedir.

2

Bunlara, kanun tarafından sınırlı sayıda öngörüldükleri için “dar anlamda bilişim suçları” da denilmektedir.
Bkz. Özen/Baştürk, 2011: 113.
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Bu nedenle, bu sosyal mecra üzerinde işlenen suçlar, işlenme yöntemlerinin farklılığının
yanında, yaratmış olduğu etki nedeniyle de özellik arzetmektedir.

A.

BİLİŞİM ALANINDA İŞLENEN SUÇLAR

5237 sayılı TCK’nun 243 – 246. maddeleri arasında ‘Bilişim Alanında Suçlar’ başlığı altında
düzenlenen suçlar, klasik suçların aksine, sadece bilişim vasıtasıyla işlenen suçlar değil, aynı
zamanda bütün hareket ve neticenin de bilişim alanında doğduğu suçlardır. Bahsi geçen
suçları tasnif edecek olursak, TCK, “Bilişim Alanında Suçlar”ı şu şekilde sınıflandırmaktadır:
“Yetkisiz Erişim”, “Sisteme Müdahale”, “Veriye Müdahale (Değiştirme, Bozma, Yok Etme,
Erişilmez Kılma)”, “Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Yarar Sağlama” ve “Banka ve Kredi
Kartlarının Kötüye Kullanımı”.
Bu suçların gerek hukuki gerekse teknik açıdan ayrı ayrı incelemesine girmek çalışmamızın
kapsamını açacağından, konunun yalnızca sosyal medya ile bağlantısı üzerinde duracağız 3.
Bilişim suçlarının, sosyal medya üzerinde en sık görünen şekli, “şifre kırma” olarak da
adlandırılan hacking yöntemiyle, TCK m. 243/1’de düzenlenen yetkisiz erişim suçudur.
Kanun “Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve
orada kalmaya devam eden kimse”nin bu suçu işleyeceğini söylemektedir. Örneğin, bir
kimsenin bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabının şifresinin kırılarak sistemine girilmesi ve
burada kalınması durumunda, TCK m. 243’te düzenlenen yetkisiz erişim suçu oluşacaktır.
TCK m. 244’ün düzenlemesi ise şu şekildedir: “Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen
veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bir bilişim
sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren,
var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.” Buradaki “engellemek” “bir şeyin gerçekleşmesini veya yapılmasını
önlemek”; “bozmak” ise “bir şeyi kendisinden beklenen işi yapamayacak duruma getirmek”
olarak anlamak gerekmektedir (Ketizmen, 2008: 129). Bilişim sisteminin engellenmesi veya
bozulması ve veriye müdahale şeklinde adlandırılan bu suçun da sosyal medya üzerinde
3

Bu suçların hukuki ve teknik anlamda detaylı açıklama ve değerlendirmeleri için bkz. Ketizmen, 2008: 67 vd.;
Kurt, 2005: 146 vd.; Parlar, 2011: 15 vd.
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işlendiği görülmektedir.
Hükmün ilk fıkrasındaki fiil, İnternet sitelerinin işleyişinin engellenmesi şeklinde meydana
gelmektedir. Örneğin, bir sosyal paylaşım sitesine yapılan DoS veya DDoS saldırısı ile site
çalışamaz hale getirilebilir ve kullanıcıların bu siteye girişleri engellenebilir4. Bu durumda,
“bir

bilişim

sisteminin

işleyişini

engelleyen”

failin

TCK

m.

244/1

dolayısıyla

sorumluluğundan bahsetmek gerekecektir.
TCK m. 244/2 ise, kullanıcı bazlı bakıldığında, sosyal medyada ihlal edildiğine daha sık
rastlanan bir hükümdür. Örneğin, bir kimsenin bir sosyal ağ hesabına giren fail, bu hesapta
bulunan bazı içerikleri (mesajları, paylaşımları, iletileri vs.) silmesi halinde, “sistemdeki
verilerin yok edilmesi” fiilini gerçekleştirdiğinden, TCK m. 244/2’den sorumlu olacaktır.
Aynı şekilde, hukuka uygun veya aykırı bir biçimde girmiş olduğu sosyal ağ hesabına bir
içerik yerleştiren fail “sisteme veri yerleştirdiği” yahut girmiş olduğu hesaptaki bazı verilere
ulaşım iznini kaldıran ya da bu verilere şifre koyan fail “verileri erişilmez kıldığı” için, yine
TCK m. 244/2’nin maddi unsurunu gerçekleştirmiş olacaktır.
Burada tartışma konusu olabilecek husus, örneğin, bir kişinin bir sosyal paylaşım sitesindeki
hesabına giren fail, buradaki mevcut içeriklere hiç dokunmaksızın, bu hesap üzerinden bir
başka kimseye bir ileti gönderdiğinde yahut benzer bir biçimde bir kişinin bir İnternet
sözlüğündeki hesabına giren fail, bu hesap üzerinden bir ileti (entry) paylaştığında, bunun
TCK m. 244/2 bağlamında suç oluşturup oluşturmayacağı hususudur. Ancak bunun
belirlenebilmesi için, önce ‘veri’ kavramının açıklanması gerekmektedir.
Öğretide, “veri” (data), “enformasyon” (information) ve “bilgi” (knowledge) deyimleri
arasındaki ilişki tartışmalı bir alanı oluşturur. Ancak bu üç terimin birbirinden ayrılması
gerekir. Zira, ister elektronik ister elektronik olmayan ortamlarda tutulmuş olsun, veri
yalnızca bilgi, olgu ya da sayıların ham hali olarak düşünülürse, bu verinin insanlara anlamlı
gelen bir enformasyona dönüştürülmesi gerekir. Bu bağlamda, anlamlı bir biçime sokularak
4

Bilişim alanında en çok görülen siber saldırıların başında DoS (Denial of Service) ve DDoS (Distributed Denial of
Service) saldırıları gelmektedir. DoS saldırısı, kısaca, belli bir sunucunun belli bir şekilde hizmet bekleyen
kullanıcılara hizmet verememesini sağlamak amacıyla, o bilgisayarın işlem yapmasını engellemek, bir başka
deyişle hedef bilgisayarı bilişim sisteminin içerisine girmeksizin kilitlemektir. DoS işlemi, birden çok sayıda
bilgisayar üzerinden yapıldığında, yani “dağıtılmış” (distributed) bir şekilde gerçekleştirildiğinde ise ortaya DDoS
saldırısı çıkmaktadır. DoS ve DDoS saldırıları ve bunların teknik açıklaması ve hukuki niteliği hakkında detaylı
bilgi için bkz. Özocak, 2012: s. 24 vd.
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kullanılabilir hale gelen verilere bilgi denilmektedir. Dolayısıyla bilgi, bir üst aşamayı ifade
eder. Ne var ki, dilimizde özellikle bilgi ve veri birbiriyle eş anlamda kullanılmaktadır. Bu
nedenle, bu terimler arasındaki tartışmaların detayına girmeksizin söyleyebiliriz ki, veri
“bilgi, data/(bilişim açısından) olgu, kavram ve komutların, iletişim, yorum ve işlem için
elverişli biçimli gösterimi”ni ifade etmektedir (Küzeci, 2010: 9-11). Nitekim, konu
bakımından önem arzeden “kişisel veri” de 2008 yılından beri tasarı halinde bekleyen ve
halen yürürlüğe girmemiş olan ‘Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun Tasarısı’nın
3. maddesinde ‘kişisel veri’ “Belirli veya kimliği belirlenebilir bir kişiye ilişkin bütün bilgiler”
şeklinde tanımlanmaktadır.
Bu bağlamda, yukarıdaki örneğe bakıldığında, bir kimsenin Facebook, Twitter vb. sosyal
paylaşım sitelerinde yazmış olduğu iletiler yahut göndermiş olduğu mesajlar veya Ekşisözlük
gibi İnternet sözlüklerinde girmiş olduğu iletilerin (entryler) birer veri niteliğinde olduğu
kuşkusuzdur. O halde, failin bir kişinin bu sosyal ağlardaki hesaplarından birine girip, o
hesapta bir ileti paylaşması, “sisteme veri yerleştirme” olarak kabul edilmeli ve fail TCK m.
244/2’den sorumlu tutulmalıdır.
Şüphesiz ki, buna benzer durumlarda, failin ceza sorumluluğu olup olmadığı belirlenirken,
işlenen fiilin, Kanundaki düzenlemeyle birebir örtüştüğünün mutlak bir biçimde tespiti
gerekir. Zira, tipiklik, her şeyden evvel, bir fiilin görünümünü, adeta resmini ifade eder
(Keyman, 1980: 59). Ceza hukukunda “tipiklik” fiilin cezalandırılması için zorunludur. Tipik
fiil, iradi olması nedeniyle bir insana atfedilebilen, münferit kanuni bir soyut tipin içine
yerleştirilebilen, yani bu kanuni düzenlemenin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan objektif
unsurların tamamına tekabül eder (Keyman, 1988: 121 vd.). Bu nedenle, failin fiilinden
cezalandırılması için, kanunda tanımı yapılan tipik fiil ile örtüşmesi gerekmektedir (Toroslu,
2012: 96). Örneğin, failin hesap sahibinin hesabından başka bir yere mesaj atması durumunda,
bunun “var olan verilerin başka yere gönderilmesi” olarak düşünülmesi mümkün değildir.
Zira, kanuni tipte suçun oluşabilmesi için ortada “var olan bir veri”nin bulunması ve bunun
“başka bir yere gönderilmesi” şartı aranmıştır. Böyle bir örnekte, fail başka bir yere
gönderdiği veriyi kendisi yarattığından ve sistemdeki var olan bir veri üzerinde herhangi bir
müdahalede bulunmadığından, fiili bu açıdan tipik olmayacak ve fail “var olan verilerin
başka bir yere gönderilmesi” bakımından sorumlu tutulamayacaktır. Ancak, örneğin
mağdurun Facebook hesabına girerek buradaki mağdur tarafından yazılmış bir iletiyi yahut
mağdurun hesabında yer alan kişisel bilgilerini bir başka yere gönderen veya başka bir yerde
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paylaşan failin fiili “tipik fiil” olduğundan bu kapsama girecektir.

B.

BİLİŞİM SİSTEMLERİ ARACILIĞIYLA İŞLENEN SUÇLAR

Bilişim teknolojilerinin yalnızca suç işlemenin bir aracı olarak kullanıldığı düşünüldüğünde,
pek çok klasik ya da geleneksel suçun bilişim sistemleri aracılığıyla işlendiği görülebilir. Bu
yüzden, teknik olarak “bilişim suçu” olan, yani hem bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen,
hem de sonuçları doğrudan bilişim alanında ortaya çıkan ve yukarıda değinilen suçların
dışında, bu suçların ayrı bir başlık altında incelenmesi yerinde olacaktır (Akıncı/Alıç/Er,
2003: 175).
Gelişen teknoloji ile beraber her suçun bilişim sistemleri aracılığıyla işlenmesi söz konusu
olabilir. Öyle ki, örneğin, kalp rahatsızlığı olduğu bilinen bir kimsenin bilgisayarına kurulacak
bir programla, korkutma yoluyla kalp krizi geçirmesini sağlayarak insan öldürme suçunun
dahi bilişim sistemleri aracılığıyla işlenebileceği düşünüldüğünde, bu suçlar bakımından
herhangi bir sınır konulması mümkün değildir. Bu nedenle, ceza kanunlarında düzenlenen her
suç bilişim sistemleri aracılığıyla işlenebilir.
Biz, çalışmamızın kapsamına bağlı kalmak amacıyla, sosyal medyada görülmesi mümkün her
suçtan değil, yalnızca bu mecrada sıkça görülen klasik suçlardan bahsedeceğiz.

1) Hakaret ve Tehdit (TCK m. 125 ve 106)
Sosyal medyada en sık rastlanan suçların başında hakaret ve tehdit suçları gelmektedir.
Hakaret suçu TCK’nun 125. Maddesinde “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide
edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya
sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak”, Tehdit suçu ise
TCK’nun 106. Maddesinde “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya
cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit etmek”
biçiminde düzenlenmektedir. Genel olarak, hakaret suçu ile, kişinin hukuk düzeni tarafından
“şeref varlığı” adı altında korunan toplumdaki sosyal değerlerine ve itibarına saygı
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gösterilmesinin sağlanması ve zarar verilmesinin önlenmesi (Tarhan, 2007: 276); tehdit suçu
ile ise, kişilerin bağımsız karar alma, özgürce düşünüp hareket edebilme yetisinin ve insana
özgü bu mekanizmanın sekteye uğramadan işleyebilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır
(Tarhan, 2007: 28).
Bu iki suç, birbirinden ayrı ve farklı hukuki konulara sahip suçlar olmakla beraber, sosyal
medyada genelde aynı fiil içerisinde ihlal edildiklerinden, çalışmamızda aynı başlıkta
incelenmektedir. Gerçekten de, son yıllarda verilen yargı kararlarına bakıldığında, sosyal
medya üzerinden, özellikle de Facebook ve Twitter gibi neredeyse herkesin kullanmakta
olduğu sosyal ağlar üzerinden işlenen suçların, çok büyük bir çoğunluğu hakaret ve tehdit
suçlarıdır.
Şüphesiz ki, sözlü, yazılı veya görsel şekilde işlenen klasik hakaret ve tehdit suçları gibi,
sosyal medya üzerinden işlenen hakaret ve tehdit suçları da, tipik fiilde belirtilen unsurları
taşıdıkları sürece, bu hükümlere göre cezalandırılacaktır. Ancak, burada farklılık arzeden ilk
husus, eğer fail tehdit suçunu sosyal medya üzerinden kendini tanınmayacak bir hale sokarak
işlerse, örneğin, sahte isimle bir Facebook ya da Twitter hesabı açarak bir kişiyi ölümle tehdit
ederse, bu fiil tıpkı imzasız bir mektup gibi değerlendirilecek ve failin cezası TCK m.
106/2(b)’deki “Kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle...” düzenlemesi
nedeniyle, ağırlaştırılacaktır. Bu suçların klasik hakaret ve tehdit suçlarından farklılık arzeden
ikinci özelliği ise suçluların tespiti ile ilgili olup, buna çalışmamızın sonraki bölümlerinde
değineceğiz.
Özellikle hakaret suçu bakımından değinilmesi gereken bir husus da, fiilin TCK’da belirtilen
bazı suçlardaki özel kasıtla işlenmesi halidir. Örneğin, kişi bir sosyal ağdaki hesabı üzerinden
cumhurbaşkanına hakaret ediyor yahut kanun koyucunun korunacak değer açısından özel
önem yüklediği Türklüğü, Cumhuriyeti veya Devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılıyorsa
(Yalçın Sancar, 2006: 69 vd.), burada artık TCK m. 125’den değil, özel düzenleme söz
konusu olduğu için TCK m. 299 veya 301’den ceza sorumluluğu doğacaktır (Tarhan, 2007:
276).
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2) Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Kaydedilmesi ve Yayılması (TCK m. 135-136)
Sosyal medyada sık görülen suç tiplerin birisi de kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi
ve yayılması suçlarıdır. Tipik fiillerin düzenlendiği TCK m. 135 “Hukuka aykırı olarak kişisel
verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Kişilerin siyasî, felsefî
veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel
yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri
olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır”, TCK m. 136 ise
“Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir
yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükümlerini ihtiva etmektedir.
Burada ilk dikkat edilmesi gereken husus, Kanun koyucu 135. Maddenin ilk fıkrasında kişisel
verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesini ararken, ikinci fıkrada hukuka aykırı kayıt
şartını aramamıştır. Bu durumda, siyasi, felsefi veya dini görüşlere yahut ırksal kökenlere
ilişkin verilerin kaydedilmesinde hukuka aykırı kayıt şartı aranmayacak, bunların kayıtları her
halükarda suça vücut verecektir (Küzeci, 2010: 288).
Sosyal paylaşım sitelerinde kişilerin isim, kimlik bilgileri, cep telefonu numaraları,
fotoğrafları gibi kişisel verilerinin rızaları dışında kaydedilmesi veya yayılması, şüphesiz ki
bu suçlara vücut verilmektedir. Ancak burada şunu belirtmek gerekir ki, kişiler Facebook,
Twitter vb. herkesin görebileceği sosyal ağlarda fotoğraf veya saklamaya gerek duymadıkları
kişisel bilgilerini yayınladıklarından, bunların kaydedilmesi TCK m. 135 anlamında suç
oluşturmayacaktır. Ne var ki, kendi rızasıyla fotoğraflarını veya kişisel bilgilerini bu
mecralarda paylaşan kişilerin bu rızası, söz konusu kişisel verilerin yayılmasını
kapsamadığından, kaydedilen bu fotoğraf ve bilgilerin, veri sahibinin rızası dışında
paylaşılması TCK m. 136 anlamında “kişisel verilerin hukuka aykırı yayılması” suçuna vücut
verecektir.
Bu bağlamda, söz konusu suçun sık görülen türlerinden birisi de, sosyal ağlarda başkasının
adına hesap açmak fiilidir. Facebook, Twitter gibi İnternet sitelerinde, başkalarının adına
hesap açıldığı herkesçe bilinmektedir. Eğer bir kimse, başka bir kişinin ayırt edici bilgileriyle
veya fotoğrafını kullanarak, o kişi adına bir hesap açarsa, bu fiil hiç şüphe yok ki kişisel
verilerin hukuka aykırı yayılması olacak ve fail, TCK m. 136 dolayısıyla sorumlu olacaktır.
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3) Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (TCK m. 134)
TCK’nun 134. maddesi uyarınca, “Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl eden kimse, altı
aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır… Kişilerin özel hayatına
ilişkin görüntü veya sesleri ifşa eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.”
Buna göre, bir sosyal medya ortamında kişilerin özel hayatın gizliliği ihlal edilirse, örneğin,
bir kimseye ait özel görüşmeler yayınlanır yahut o kimsenin özel hayatına ilişkin özel bilgiler
paylaşılırsa, fail TCK m. 134/1 uyarınca sorumlu olacaktır.
Maddenin ikinci fıkrasında ise, suçun ağırlaştırıcı hali düzenlenmiş ve özel hayata ilişkin
görüntü veya seslerin ifşasında, cezanın ağırlaştırılacağı ifade edilmiştir. Burada tartışılması
gereken; bir kimsenin özel hayatına ilişkin bir fotoğrafı bir sosyal ağda paylaşıldığında, fail
TCK m. 136’dan dolayı mı, yoksa 134/2’den dolayı mı cezalandırılacaktır? Burada ceza
hukukundaki fikri içtima kavramı gündeme gelmektedir. TCK m. 44 uyarınca “İşlediği bir fiil
ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı
gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.” Gerçekten de, failin dış dünyadaki hareketi tek fiil
ise, yani tek bir davranış ve tek bir maddi sonuçtan oluşuyorsa, ancak buna karşın bu fiil ile
soyut normlar dünyasında iki ihlal meydana gelmiş, bir başka deyişle iki ayrı ceza hükmü
ihlal edilmişse, bu durumda fail her iki suçtan dolayı değil, bu iki suçtan daha ağır olanı ile
cezalandırılır (Toroslu, 2012: 342-343; Centel/Çakmut/Zafer, 2006: 478 vd.; Öztürk/Erdem,
2012: 338-339). Böyle bir durumda, fail sosyal ağ üzerinden mağdurun özel hayatına ilişkin
fotoğraflarını paylaşırsa, fiili hem TCK m. 136 anlamında “kişisel verilerin yayılması”, hem
de TCK m. 134/2 anlamında “özel hayatın gizliliğini ihlal” olacağından ve ortada bir fikri
içtima söz konusu olacağından, faile daha ağır ceza öngören TCK m. 134/2 uyarınca ceza
verilecektir.

4) Haberleşmenin Gizliliğini İhlal (TCK m. 132)
TCK’nun 132. Maddesi, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesini ve
haberleşme içeriklerinin hukuka aykırı olarak, yani tarafların rızası dışında ifşa edilmesini suç
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olarak saymıştır. Örneğin, TCK m. 244’e ilişkin açıklamalarda bulunurken verdiğimiz örnek
olayda, bir kimsenin sosyal ağ hesabına giren failin, o kimsenin hesabından başkalarına mesaj
gönderdiği varsayımına dayanmıştık. Böyle bir durumda, fail, hesabına giriş yaptığı
mağdurun hesabında bulunan ve başkalarıyla yaptığı görüşmeleri içeren mesajları başka bir
yere gönderir veya paylaşırsa, TCK m. 132’den dolayı sorumlu tutulacaktır.
TCK’nun 132. Maddesi hükmü, kişinin kendisiyle yapılan haberleşmenin içeriğinin diğer
tarafın rızası olmaksızın ifşa edilmesini de suç olarak düzenlemiştir. O halde, yalnızca karşı
tarafın üçüncü kişilerle yapmış olduğu görüşmelerin değil, bizatihi fail ile yatığı görüşmelerin
yayılması da suçtur. Yani, örneğin, sosyal ağ hesabından bir kimseyle mesajlaşan fail, eğer bu
mesaj içeriklerini karşı tarafın rızası olmaksızın yayınlar ya da paylaşırsa, bu durumda TCK
m. 132/3 dolayısıyla cezalandırılacaktır.

5) Cinsel Taciz (TCK m. 105)
Sosyal medyada sık görülen suçlardan birisi de cinsel tacizdir. Suçu düzenleyen TCK m. 105,
cinsel taciz suçu için failin fiziksel temasını aramamış, mağduru “cinsel amaçlı olarak taciz
etmek” davranışını suç için yeterli görmüştür. Bu itibarla, sosyal ağ üzerinden, bir kimseye
karşı cinsel içerikli sözler söylemek veya bu amaçla görseller paylaşmak gibi fiiller, TCK m.
105 bağlamında cinsel taciz suçuna vücut verecektir.

6) Müstehcenlik ya da Çocuk Pornografisi (TCK m. 226)
TCK 226. maddesi, gerek çocukları müstehcen görüntü, ses ya da yazıya maruz bırakmayı,
gerekse de müstehcen görüntü, ses ya da yazı içeren ürünlerde çocukları kullanmayı suç
olarak tanımlamıştır.
Müstehcenlik, daha çok bilinen adıyla çocuk pornografisi, bütün Dünyada kararlılıkla üzerine
gidilen ve devletlerin suçlulukla mücadele başlıklarının en üstünde bulunan bir suçtur. Sosyal
medya da bu suçun sıkça işlendiği mecralardan biridir. Zira, bilişim teknolojisinin gelişmesi
ve artık çocukların da küçük yaştan itibaren bilgisayarlara aşina olmasından dolayı, çok erken
473

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Yeni Medya ve Hukuk

yaşta iyi düzeyde bilgisayar kullanabilir hale gelmeleri ile birlikte, sosyal ağlarda hesap
açmaktadırlar. Bu bağlamda, sosyal ağlarda çocuklarla iletişime geçen yetişkinlerin,
çocuklara müstehcen görüntüler göstermeleri yahut çocukları müstehcen ses veya yazılara
maruz bırakmaları durumunda, bu suç meydana gelecektir.

IV.

SOSYAL MEDYADA İŞLENEN SUÇLULARIN TESPİTİ

Sosyal medyada işlenen suçlar, bilişim sistemleri üzerinden işlendiğinden, bu suçlara ilişkin
delillerin toplanması ve suçluların tespiti de özellik arzetmektedir. Bu bağlamda, özellik
arzeden durumların izahı amacıyla, bilgisayarlarda arama ve el koyma tedbiri ile uluslararası
adli istinabe başlıklarına değineceğiz.

A.

CEZA MUHAKEMESİNDE BİLGİSAYARLARDA ARAMA VE EL KOYMA

TEDBİRİ
Sosyal medyada işlenen bir suç, ister TCK’da bilişim alanında suçlar arasında düzenlenmiş
bir bilişim suçu, ister bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen klasik bir suç olsun, elde edilecek
deliller bilişim sistemleri üzerinde yer aldığından, elektronik delillerin toplanması rejimine
tabi olacaktır.
Elektronik deliller (e-delil), “bir elektronik araç üzerinde saklanan veya bu araçlar
aracılığıyla iletilen soruşturma açısından değeri olan bilgi ve verilerdir.” (Keser Berber,
2004: 46) Elektronik delillerin latent, yani gizil yapıda olması, onların incelenmesinin uygun
cihazlar ve ölçüm aletleri yardımıyla yapılmasını gerektirir. Çünkü içerdiği bilgiler yalnızca
insanın duyu organları ile algılanamaz. Örneğin olay yerinde bulunan bir bıçağın, gerçekten
bir bıçak olup olmadığını anlamak amacıyla nitel gözlem yapmak yeterlidir. Ancak yasa
kapsamına girip girmediğini anlamak için bıçağın boyu ölçülmelidir. Yani nicel gözlem
yapılmalıdır. Buna karşın elektronik delillerin içerisindeki dijital verileri anlayabilmek için ise
mutlaka bir uzman tarafından, alet ve cihazlar ile nicel gözlemler yapılmalıdır. Çünkü
genellikle makine dili ile kodlanmış olan bilgiler yine bir makine tarafından yorumlanmalıdır
(Say, 2006: 29).
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Ceza muhakemesi hukukunda, elektronik delillerin toplanması, bir başka deyişle
bilgisayarlarda yapılacak delil araştırması Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 134. maddesinde
düzenlenmiştir. Buna göre “Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette delil elde
etme imkânının bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin
kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama
yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin
hâline getirilmesine hâkim tarafından karar verilir.” Şu unutulmamalıdır ki, delil
araştırmasının bu aşamasında CMK tarafından öngörülen usule eksiksiz bir biçimde uyulması
delillerin hukuki olması ve ceza yargılamasında verilecek hükme esas teşkil edebilmesi
açısından son derece önemlidir (Özocak, 2011: 36).
Bu hüküm uyarınca bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin
çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde
çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere el
konulabilir. Ancak şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, el
konulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir. Bununla beraber bilgisayar veya bilgisayar
kütüklerine el koyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır.
İstenmesi halinde, bu yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilir ve bu
husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır. Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el
koymaksızın da, sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası
alınan veriler kâğıda yazdırılarak, bu husus tutanağa kaydedilir ve ilgililer tarafından imza
altına alınır5.
Sosyal medyada işlenen suçlarda da deliller bilgisayar üzerinde yer aldığından, CMK m. 134
uyarınca işlem yapılmalı, ancak koruma tedbiri uygulanırken yasal düzenlemenin getirdiği
sınırlara özen gösterilmeli ve kanunun zorunlu saydığı ilkeler çerçevesinde bilgisayarda
arama ve el koyma işlemi gerçekleştirilmelidir.

5

Bu düzenlemeyle ilgili daha detaylı açıklama ve uygulamada yaşanan sorunlar hakkında bilgi için bkz. Özbek ve
Diğerleri, 2012: 377 vd.; Özocak, 2011: 37 vd.
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B.

ULUSLARARASI ADLİ İSTİNABE

Çalışmamızın konusunu oluşturan suçların üzerinde işlendiği sosyal medya mecralarının
büyük çoğunluğu yurt dışı menşeli ve tüm dünyadan giriş yapılan Facebook, YouTube,
Twitter gibi İnternet siteleridir. Bu İnternet sitelerinin bağlı olduğu şirketlerin (Facebook Inc.,
Google Inc., Twitter Inc.) merkezleri yurt dışında bulunduğundan ve Türkiye’de resmi bir
irtibat merkezleri bulunmadığından, bu siteler üzerinden bir suç işlendiğinde, suçlulara nasıl
ulaşılacağı uygulamada ciddi anlamda sorun yaratmaktadır. Zira, suç işlenmesi halinde Türk
adli makamlarında suçu işleyen hesaba giriş yapan IP adreslerine ulaşılamamakta, bunlara
ulaşılması için yurt dışındaki şirket merkezleriyle iletişime geçilmesi gerekmekte, adli
makamlar da bu hususla ilgili gerekli özeni göstermemektedir. Öyle ki, uygulamada, bu
sosyal ağlar üzerinden işlenen suçlarda, suçluların tespiti için şirket merkezleriyle iletişime
geçileceği yerde, “İnternet sitesinin merkezi yurt dışında olduğundan suçun yurt dışında
işlendiği” yahut “Faillere ulaşmanın mümkün olmadığı” veya “delil yetersizliği” gibi
gerekçelerle takipsizlik ya da beraat kararları verilmektedir.
Oysa, ceza hukukunu ilgilendiren fiillerde, eğer tespit edilecek suçlulara veya delillere ilişkin
bilgiler yurt dışındaysa, bununla ilgili gidilecek kurum uluslararası adli istinabedir. Hukukta
kural olarak, her mahkemenin bir yargı çevresi vardır ve mahkemeler yalnızca bu yargı
çevresi içindeki işleri yapabilirler. Ancak mahkemeler kendi yargı sınırları dışında kalan bir iş
yapmak zorunda kaldıklarında, bu sınırların dışına çıkamayacaklarından, o işlemin yapılacağı
yargı çevresindeki adli makamlardan hukuki yardım isterler. İşte bu hukuki yardıma istinabe
adı verilir (Pekcanıtez/Atalay/Özekes, 2011: 103).
Adalet

Bakanlığı

Uluslararası

Hukuk

ve

Dış

İlişkiler

Genel

Müdürlüğü'nün

B.03.0.UİG.0.00.00.06/010.06.02/7-1 sayılı yazısıyla yayınlanan 01.03.2008 tarih ve 69/1
sayılı “Cezai İşlere İlişkin Uluslararası İşbirliğinde Adli Makamlarımızca Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar” Hakkındaki Genelge uyarınca, yurtdışında yerleşik bir tüzel kişiden ceza
hukukuna ilişkin bir soruşturma kapsamında yargı makamları tarafından bilgi temini
taleplerinin mümkün olduğu düzenlenmiştir. Suçların işlendiği büyük sosyal ağlarının sahibi
şirketlerin çoğunluğunun yerleşim yerleri ABD olduğundan, bilgi temini talebi yapılacak olan
ABD ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan, TBMM tarafından 8.10.1980 tarih ve 2312
sayılı Kanunla onaylanan ve 20.11.1980 tarih ve 17166 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
‘Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve
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Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Antlaşması’nın hükümlerine göre de, yargı makamları
aracılığıyla ABD'de yerleşik tüzel kişilerden bilgi talebinde bulunulması mümkündür.
Bu bağlamda, sosyal medya mecralarında işlenen suçlarda savcılık veya mahkemeler, yurt
dışı merkezli İnternet siteleri kullanıcılarının kimliklerini tespit edebilmek yahut buralardan
delil toplamak için, uluslararası adli istinabe yolunu kullanmaları gerekmektedir.

V.

SONUÇ

Sosyal medya ortamında işlenen suçları, ceza kanunlarında yer alan ancak İnternet ortamında
işlenişleri bakımından farklılık arzeden hakaret, tehdit, müstehcenlik gibi klasik suçların yanı
sıra, yalnızca İnternet ortamında işlenmesi mümkün olan bilişim suçları olarak ikiye ayırmak
mümkündür. Sosyal medya mecralarında sık rastlanan bu her iki suç grubunda da, çoğu kez
fail kimliğini gizlemekte ve böylece suçun mağdur bakımından vahametini artmakta, ayrıca
failin yakalanması da güçleşmektedir. İşte, bu suçları diğer suçlardan ayıran belki de en
önemli özellik, faillerinin tespitinin kendine has bir nitelik arzetmesi ve bu tespitte
kullanılacak yasal ve teknik yöntemlerle ilgili sorunlardır. Teknik yöntemlerle ilgili sorunlar,
daha çok delil tespiti ve suçlu takibi yapan personelin kimi zaman nicelik kimi zamansa
nicelik olarak yetersizliği noktasında düğümlenirken; yasal sorunlar CMK m. 134 bağlamında
elektronik delillerin toplanmasında kanuni şartlara uyulmaması, kanuna aykırı delil elde
edilmesi, uluslararası alanda yapılacak IP tespiti ya da başka delil elde etme yolları için
düzenlenen yasa ve yönetmeliklerle getirilen uluslararası adli istinabe gibi kurumların
mahkemelerce veya savcılıklarca bilinmemesi yahut doğru bir biçimde uygulanmaması gibi
başlıklarda toplanabilir. Ancak, bütün bu sorunların tespit edilip ortaya konulması yeterli
olmamakta; nitelikli ve sayıca fazla teknik personel yetiştirilmesi, suçlulukla mücadele ve adli
bilişim yöntemlerinin geliştirilmesi, kanuna uygun delil toplanması hususunda kolluk
kuvvetinin bilgilendirilmesi ve bilişim ihtisas mahkemelerinin kurulması tartışmaları gibi
çözüm başlıkları halen güncelliğini ve gerekliliğini korumaktadır.
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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İSTENMEYEN
ELEKTRONİK POSTA

Sevgi Kayak
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ÖZET
İnternet, iletişim hayatımızda artık vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz bir hizmettir. Sağladığı haberleşme
kolaylıkları ve bilgiye erişim olanakları internetin her zaman iletişim hayatımızda önemli bir yer
tutacağının bir göstergesidir. Ancak her teknolojik gelişmede olduğu gibi internet alanında da bazı
olumsuzluklarla karşılaşılabilir. Bu olumsuzluklardan biri, istenmeyen elektronik posta göndermek
suretiyle kullanıcıların kişilik haklarını ihlal etmektir. İstenmeyen elektronik posta, alıcıların ve internet
sağlayıcılarının istemedikleri, kaynağı tam olarak belirtilmeden gelen genellikle reklam amaçlı iletilerdir.
Bu tür e-postalar, gerek internet hizmetinden yararlananlar gerek hizmeti sunanlar tarafından talep
edilmediği halde gönderilir, çok sayıda ve ısrarlı şekilde gönderildikleri için de internet kullanıcısını çoğu
zaman rahatsız eder. İstenmeyen e-posta, kişilik haklarının ihlali sorununu da beraberinde getirebilir.
İstenmeyen iletilerin gönderilmesi için bu iletilerin gönderileceği çok sayıda e-posta adresine ihtiyaç
duyulması, e-postaların nasıl elde edildiği meselesini gündeme getirir. Elektronik posta adresleri kişisel bir
veri olarak kabul edildiğinden, adreslerin yasal olmayan yollardan elde edilmesi kişilik haklarının ihlali
anlamını taşır.
Anahtar Kelimeler: İnternet, istenmeyen e-posta, spam, kişilik haklarının ihlali, kişisel verilerin korunması

GİRİŞ
İstenmeyen elektronik posta (e-posta) internet kullanıcılarına istekleri dışında gönderilen bir
takım iletilerdir. İstenmeyen e-postaları ifade etmek üzere internet literatüründe “spam”
sözcüğü kullanılmaktadır. İstenmeyen e-postanın nedenleri çok çeşitli olabilir; ancak en çok,
mal ve hizmet reklamları için tercih edilmektedir. Özellikle, güvenilir olmayan ya da satışı
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kanunen yasaklanmış ürünlerin pazarlanması spam yoluyla gerçekleştirilmektedir. İstenmeyen
e-postanın reklam dışında da amaçları olabilir: Pornografik yayın, ideolojik bir propaganda,
virüs içerikli programları yükleyerek bilgisayar sistemlerine zarar vermek gibi. Spam, çoğu
kez kullanıcıya birden fazla elektronik posta göndermek suretiyle gerçekleştiğinden, ilk
defalar için kullanıcı açısından sinir bozucu olsa da, sonraki defalar için kullanıcı üzerinde
alışkanlık yarattığı ve kullanıcıları istenilen amaç doğrultusunda yönlendirdiği için
tehlikelidir. İlk birkaç spam iletisine öfkelenen spam alıcısı, sonraki iletileri olağan
karşılamakta, hatta iletiyi açıp içeriğini okuyabilmektedir. Böylece, istenmeyen iletilerin
zararlı olmadığına yönelik bir kabul, kullanıcının bilinçaltına yerleşmeye başlamaktadır.
İstenmeyen e-postaları diğerlerinden ayırt etmek ve silmek için internette geçen süre ve sarf
edilen emek de internet kullanıcısı açısından ayrıca bir kayıptır.
İstenmeyen e-postaların verebileceği en büyük zarar ise kişisel verilerin korunması ilkesinin
ihlalidir. Zira istenmeyen elektronik postalar yoluyla sadece e-posta adreslerinin değil, başka
kişisel bilgilerin ele geçirilmesi de mümkündür; örneğin ödül içerikli e-postalar yoluyla
kişilere ait finansal bilgilere, banka hesaplarına, kredi kartı şifrelerine ve bunun gibi başka
kişisel verilere ulaşılabilir. Bütün bunlar kişilik haklarının açık bir ihlalidir.
Bu bakımdan çalışmamızın amacı, istenmeyen e-postalar yoluyla kişisel verilerin gizliliği
ilkesinin ihlal edilmesi olasılığına karşı ulusal kaynaklarımızda ve uluslarüstü mevzuatta nasıl
bir düzenlemenin mevcut olduğunu belirlemek ve ihlal halinde, internet kullanıcılarının ne
gibi hakları bulunduğunu tespit etmektir.

I.

İSTENMEYEN ELEKTRONİK POSTA (SPAM)

İstenmeyen elektronik posta, en genel anlamıyla talep edilmeyen elektronik postaları ifade
eder (Soysal, 2012). Birden fazla e-posta kullanıcısına, kullanıcı tarafından talep edilmediği
halde, aynı anda ve çok sayıda gönderilen iletiler istenmeyen elektronik postalardır (Bilge,
2003: 18; Oğuz, 2010: 87-88; Sırabaşı, 2007: 183). İstenmeyen elektronik postaları ifade için
bugün internet kullanıcıları tarafından “spam” ya da “spamming” sözcükleri tercih
edilmektedir. Bu sözcüklerin nereden geldiği konusunda farklı fikirler vardır. Bazılarına göre
spam, bir dönem ABD ve İngiltere’de meşhur olmuş bir gıda ürününün ismidir, bazılarına
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göre sinir bozucu e-posta gönderme anlamına gelen “sending personally annoying mail”
sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır (Oğuz, 2010: 88; Soysal, 2012).
Bir internet kullanıcısının adresine, istenmeyen elektronik posta gönderilmesindeki amaçlar
çok çeşitli olabilir. Bunların arasında en yaygın olanı, ticari amaçlardır. (Bilge, 2003: 18). Bir
ürün veya hizmetin pazarlamasını yapmak için spam yöntemine başvurmak son dönemlerde
iyi bir pazarlama tekniği olarak görülmektedir. İşletmeleri bu yola iten saiklerin başında
spam’da, e-posta kullanıcılarını yönlendirme gayretinin üst düzeyde olması gelir. Bir spam
iletisi ilk kez gönderildiğinde e-posta kullanıcısı daha agresif davranırken, aynı spam iletisi
onuncu, yirminci kez gönderildiğinde daha az tepki duymaya başlamakta, hatta zamanla
kullanıcıda, bu spam iletisinin zararlı olmadığına yönelik bir bilinç oluşmaktadır (Oğuz, 2010:
92).
Spam yoluyla pazarlama, özellikle güvenilirliği az olan ya da satışı kanunen yasaklanmış mal
ya da hizmetlerin tanıtımı için kullanılmaktadır. Mesela güvenilirliği tam olarak test
edilmemiş bitkisel ilaçlar, zayıflama hapları gibi ürünler günümüzde spam yoluyla
pazarlanmaktadır. Uyuşturucu içerikli maddeler veya pornografik ürünler gibi kanunen satışı
yasak olan ürünlerin tanıtım ve pazarlaması da yine spam üzerinden gerçekleştirilmeye
çalışılmaktadır (Oğuz, 2010: 92-94; Sırabaşı, 2007: 183). Tüm bunlar, spamın cazip bir
pazarlama tekniğine dönüşmesine sebep olmuştur. Ancak bu yanıltıcıdır; zira istenmeyen
elektronik posta göndererek ürün ya da hizmet pazarlamaya çalışmak, uzun vadede işletmeler
için bir kazanç değil, kayıptır. Yapılan araştırmalar, e-posta yoluyla tanıtılan ürün ve
hizmetlere karşı genel bir güvensizlik olduğunu ve bu tür e-postaların, kullanıcılar tarafından
okunmadan silindiğini ortaya koymuştur (Oğuz, 2010: 94-96). Spama başvurma nedenleri
arasında ticari olmayan amaçlar da yer alabilir; politik bir fikrin veya terör amaçlı bir
faaliyetin propagandasını yapmak için spam göndermek böyledir (Oğuz, 2010: 90; Sırabaşı,
2007: 183). Bunun dışında sık kullanılan spam örneklerinden biri de, kolay para kazanma
iletileridir. Bu spamlarda genellikle kullanıcıya piramit şeklinde yapılar gönderilir ve
kullanıcıdan, piramitin en üstündeki isme para gönderip iletinin en altına da kendi isimlerini
eklemeleri istenir, böylece kolay ve çabuk yoldan para kazanacakları vaat edilir. Bu tür
istenmeyen

elektronik

postalara

genellikle

kişisel

bilgileri

elde

etmek

amacıyla

başvurulmaktadır; sorulan sorular özellikle kişinin kimlik ve kredi bilgileri gibi kişisel
verilerinin öğrenilmesine yöneliktir (Oğuz, 2010: 90).
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II.

İSTENMEYEN ELEKTRONİK POSTA YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARININ

İHLALİ
A.

SPAM YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDA BULUNULMASI

Spam yoluyla kişilik haklarının ihlali esas olarak iki şekilde ortaya çıkar: Birincisi, spam
yoluyla kişilik haklarına doğrudan saldırıda bulunulması; diğer de, spam yoluyla kişisel
bilgilere ulaşılarak kişisel verilerin gizliliği ilkesinin ihlal edilmesidir. İlk durumda kişilik
haklarına saldırı, kişinin e-posta adresine şeref ve haysiyetin, incitici sözler, ürkütücü
mesajlar, pornografik içerikli görüntüler gibi manevi varlığını zedelemeye yönelik yazılı ve
görsel e-postaların gönderilmesi söz konusudur. Bu durum kişilik haklarının doğrudan ihlali
anlamına gelir ve ihlali gerçekleştiren e-posta göndericisi, kişilik haklarının ihlali
hükümlerine göre sorumlu tutulur (Yıldırım ve Memiş, 2005: 349; Sırabaşı, 2007: 178; Oğuz,
2010: 84). Bu noktada internet servis sağlayıcısının da sorumluluğunun olup olmadığı ayrıca
tartışılmalıdır.
Bu konu ABD ve İngiltere’de yaşanan bazı somut olaylarla gündeme gelmiş ve bu olaylarda
mahkemeler e-posta sağlayıcısının sorumluluğu bakımından içerik denetimi ilkesini
getirmişlerdir. İnternet kullanıcılarına e-posta adresi tahsis eden e-posta sağlayıcıları, eğer
gönderilen iletilerin içeriğini bu iletiler gönderilmeden önce açıp okuyabiliyorlarsa içerik
denetimini de yapabiliyorlar demektir ve bu durumda hukuka aykırı iletilere erişimi de
engelleyebilirler. İçerik denetiminin mümkün olup olmadığına bakılarak verilen mahkumiyet
kararları önce Amerikan hukukunda, sonra da İngiliz hukukunda içerik denetimi ilkesini
ortaya koymuştur (Özel, 2004: 161-162). İngiliz hukukunda içerik denetimi ilkesine bazı
sınırlamalar getirilmiştir: Servis sağlayıcısı söz konusu iletinin bizzat yazarı veya editörü
olmadıkça; gereken dikkat ve özeni göstermesine rağmen, bu yazının kişilik haklarını ihlal
edici nitelikte olduğunu biliyor veya bilebilecek durumda olmadıkça içerik denetimi
yapılmamasından ötürü sorumlu tutulamaz (Özel, 2004: 162-165; ayrıca bkz. Yıldırım ve
Memiş, 2005: 351). Bu durumda denilebilir ki e-posta sağlayıcısı, iletiyi göndermeden önce
iletiyi açıp okuyabilme, istenmeyen elektronik posta yoluyla kişilik haklarının ihlal
edilmesinden, istenmeyen elektronik postayı gönderen ile birlikte müteselsilen sorumlu
olacaktır. İstenmeyen e-posta gönderilmesine göz yummak e-posta sözleşmesinin ihlali
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anlamına da gelebilir ve e-posta sağlayıcısı, sözleşmenin ihlali sebebiyle de sorumlu
tutulabilir. E-posta sağlayıcısı ile e-posta kullanıcısı arasında bir e-posta sağlama
sözleşmesinin bulunduğu durumlarda, müşterisinin rızası olmadan ona e-posta gönderilmesini
sağladığı, erişimi engellemediği vakit, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal etmiş olur
(Özel, 2004: 157 vd.) ve böylece e-posta sağlayıcısının borca aykırılık hükümlerinden dolayı
sorumluluğu gündeme gelir.

B.

SPAM YOLUYLA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLKESİNİN İHLALİ

Spam yoluyla gerçekleşen kişilik hakları ihlallerinden bir diğeri, kişisel verilerin gizliliği
ilkesine aykırılıktır. Burada spam yoluyla bir kişinin kişilik haklarına, şeref ve haysiyeti
incitici sözel ya da görsel iletilerle tecavüz edilmemekte; ihlal, kişiye ait bilgilerin elde
edilmesi, depolanması, saklanması, kullanılması gibi yollardan gerçekleşen kişisel verilerin
işlenmesi suretiyle olmaktadır (Başalp, 2004: 92). Spamın gönderilme amaçları çeşitli
olabilirse de yaygın amaç, bir mal veya hizmeti pazarlamaktır. Belirtmek gerekir ki bir ürün
ya da hizmeti pazarlamak için kişilere e-posta göndermek doğrudan kişilik hakkı ihlalini
oluşturmaz; bu olsa olsa haksız rekabet ya da tüketicinin korunması hakkındaki hükümlere
aykırılık olur. Bununla birlikte, mal ve hizmet pazarlamak amacıyla elektronik yoldan
istenmeyen elektronik postalar göndermenin hukuka aykırı tarafı, bu e-postaların
gönderileceği e-posta adreslerinin ve bu adres sahiplerine ilişkin kişisel bilgilerin elde
edilmesidir. Zira firmaları tanıtım ve pazarlama amaçlı e-posta gönderebilmek için çok sayıda
e-posta adresine ihtiyaçları vardır. Firmaların internette değişik yöntemlerle mesela spam
şirketleri vasıtasıyla e-posta adreslerini öğrenmeleri, hatta daha ileri giderek, kişilerin kimlik
bilgilerine ulaşmaları bugünkü teknolojik imkanlar düşünüldüğünde hiç de zor değildir. Bu
durum kişisel verilerin gizliliği ve korunması ilkelerine aykırılık teşkil eder (Sırabaşı, 2007:
184; Başalp, 2004: 92; Soysal, 2012).
Kişisel verilerin korunması ilkesi, öncelikle, kişilere ilişkin bilgiler ilk planda devlet
tarafından elde edilmeye çalışıldığı için bireyin devlet karşısında korunması düşüncesiyle
gündeme gelmiştir. Zira devletin bireyi yönetmek için tuttuğu yönetsel kayıtlar; doğum, ölüm,
medeni durum değişikliği gibi bilgiler; vergisel kayıtlar; nüfus sayımı gibi haber alma amaçlı
kayıtlar gerektiğinde zorla toplanmakta, kayıtlanmakta ve saklanmaktadır. Bu sebeple bu
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kavram ilk olarak özel yaşamın gizliliği kapsamında gündeme gelmiş; sonradan, özel yaşamın
gizliliği kapsamından çıkarak ayrı bir başlık altında ele alınmaya başlanmıştır (Küzeci, 2010:
20-21). Kişisel verilerin korunması ihtiyacının özel yaşamın gizliliği kapsamından çıkmaya
başlamasında, artık yalnızca devletin değil, teknolojik gelişmeler sayesinde, özel kişilerin de
kişisel bilgi ve belgeye ulaşmak istemelerinin büyük payı vardır. Dolayısıyla son yıllarda
kişisel verilerin korunması ihtiyacı sadece bireyin devler karşısında korunması gereğinden
değil, bireyin birey karşısında korunması gereğinden doğmaktadır (Küzeci, 2010: 26 vd.;
Lostar, 2006: 8 vd.).
Kişisel verilerin korunmasından kasıt, kişiye ilişkin belirleyici nitelikteki bilgilerin kural
olarak her türlü denetimden ve sosyal paylaşımdan uzak tutulmasıdır. Buradan
anlaşılmaktadır ki esas amaç, kişilere ilişkin bilgilere herhangi bir müdahalenin kesin olarak
engellenmesidir. Bu engellemenin içine, hem bu bilgilerin kamusal denetim ve paylaşımdan
uzak tutularak bu bilgilere herhangi bir müdahalede bulunulmasına mani olunması hem de bu
verilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinin önüne geçilerek veri güvenliğinin sağlanması
girer; böylece kişi, kişilik değerleri korunarak korunmuş olur (Küzeci, 2010: 17 vd.; Başalp,
2004: 21; Arslan Öncü, 2011: 183).
Kişisel veri, en geniş anlamıyla kişiyi belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Zira bu alandaki
en önemli uluslararası düzenlemelerden biri olan Kişisel Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesi
Sırasında Gerçek Kişilerin Korunmasına Yönelik Avrupa Konseyi Sözleşmesinde kişisel veri;
belirli ya da belirlenebilir bir bireye ait her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bir
bilginin kişisel veri olarak kabul edilebilmesi için iki temel ölçütün dikkate alındığı görülür:
Kişiye ilişkin olma ve kişinin kim olduğunu belirleyici nitelikte olma (Aksoy, 2010: 13 vd.;
Küzeci, 2010: 9). Kişisel verilerin korunması, kişiyi belirlenebilir kılan her türlü kişisel
bilginin kamusal denetimden ve sosyal paylaşımdan uzak tutulması ve böylece kişinin
kişiliğinin korunması demektir. Bunun sağlanması ise kişisel verilerin her türlü işlemeye karşı
korunması ile olur. Kişisel verilerin işlenmesi kavramı oldukça geniş bir anlama sahiptir ve
kişisel verilerle ilgili olabilecek her türlü süreci kapsar: Kişisel verilerin elde edilmesi,
toplanması, kaydedilmesi, düzenlenmesi, saklanması, değiştirilmesi, okunması, sorulması,
kullanılması,

başkalarına

aktarılması,

yayılması,

hazır

bulundurulması,

silinmesi,

değiştirilmesi, yok edilmesi, bloke edilmesi gibi akla gelebilecek her türlü işlem, işleme
kapsamındadır (Başalp, 2004: 33). Kişisel veriler, kişilik haklarına dahil bir unsurdur ve bu
sebeple korunması gerekir. Kişilik hakkı, kişisel değerler üzerinde sahip olunan hakların
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bütünüdür. Kişisel değerler ise son derece geniş bir anlam ifade ediyor olup, tek tek sayılmak
ya da bir liste halinde belirlenmek oldukça zordur. Kişisel değerler, kişiyi diğer kişilerden
ayıran maddi, manevi ve toplumsal özelliklerin tümüdür (Özel, 2004: 25-26; Oğuzman, Seliçi
ve Oktay-Özdemir, 2011: 142 ve 144; Helvacı, 2001: 41 vd.; Küzeci, 2010: 275).

III. SPAM KARŞISINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
A. GENEL OLARAK SPAMLA MÜCADELE
Spama yönelik ilk düzenleme AB’nin 2000/31 sayılı Elektronik Ticaret Yönergesi’nde yer
almıştır. Talep edilmemiş ticari iletişim başlığı altında yapılan düzenlemede, talep edilmemiş
ticari iletişime izin veren üye devletlerin, iletiler alıcı tarafından alınır alınmaz, bu iletilerin
ticari amaçlı olduğunu açıkça anlamalarını sağlayacak bir sistem geliştirmeleri ve bu
kapsamda öncelikli önlemleri almaları istenmiştir. Bu tür iletileri almak istemeyen alıcılara
opt-out seçeneğinin sunulması ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması da üye devletlere
bir yükümlülük olarak yüklenmektedir (Soysal, 2012). 2002 tarihinde yürürlüğe giren,
2002/58 sayılı Elektronik İletişimde Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması
yönergesinde ise opt-in seçeneğini kabul etmiş alıcılara, reklam ve benzeri iletilerin
gönderilmesi kesinlikle yasaklanmaktadır (Başalp, 2004: 94).
Her iki yönergede belirtilen opt-out ve opt-in seçenekleri, spam iletilerinden kullanıcıları
korumak için getirilmiş iki ayrı sistemdir. Spam içerikli iletilerden kullanıcıyı korumak için,
eğer opt-in seçeneği tercih ediliyorsa, bu tür iletilerin kullanıcılara gönderilmesi kural olarak
yasak olacak, kullanıcı bu tür iletiler almak istediğini beyan ederse serbest olacaktır. Eğer
koruma sistemi olarak opt-out seçeneği tercih ediliyorsa, spam iletilerinin gönderilmesi kural
olarak serbest olacak, kullanıcı, bu tür iletiler almak istemediğini beyan ettiği zaman bu tür
iletiler kendisine gönderilmeyecektir. Görüldüğü üzere opt-in seçeneği spam karşısında daha
yüksek bir koruma sağlar (Bilge, 2003: 41; Başalp, 2004: 94; Soysal, 2012).
Türk hukukunda spamı açıkça yasaklamaya yönelik herhangi bir düzenleme şu an için mevcut
değildir. Spam iletisi karşısında kullanıcılar esas olarak Türk Ticaret Kanunu’nun haksız
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rekabete ilişkin hükümleri ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un ilgili hükümleri
uyarınca korunur (Ayrıntı için bkz. Sırabaşı, 2007: 184-185).

B. SPAM KARŞISINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINI ÖNGÖREN
HUKUKİ
1.

DÜZENLEMELER

ULUSLARARASI ALANDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel verilerin korunmasına yönelik ilk yasal düzenlemeler, Almanya ve İsveç’te
vatandaşlara devlet tarafından verilecek olan on haneli kimlik numarası uygulamasının özel
hayatın gizliliği ilkesini ihlal edip etmeyeceği konusundaki tartışmaları sonlandırmak üzere
gündeme gelmiştir. Yapılan ilk düzenlemelerde kişisel verilerin korunmasından çok, veri
güvenliğinin sağlanması hedef alınmıştır. Ancak 1980’li yıllara gelindiğinde, bireyin bizatihi
denetimi olmadan kişisel verilerin yeteri kadar korunamayacağı anlaşılmış ve “habeas data”
(veriye olmalısın) anlayışı ile bireyin kendi kişisel verileri üzerinde, istediği zaman bu verilere
ulaşabilme ve bu verileri denetleyebilme hakkının da var olduğu kabul edilmiştir (Küzeci,
2010: 106-109).
Kişisel verilerin korunmasının uluslararası kaynakları esas olarak beş tanedir: Birleşmiş
Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (m. 17), Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal
Haklar Şartı (m. 12), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (m. 8), AB Temel Haklar Şartı, Kişisel
Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korunmasına Yönelik
Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve AB’nin düzenlemeleri ki özellikle yukarıda sayılan bu
belgeleri temel alarak oluşturulmuş 95/46 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin
Korunması Yönergesi (Küzeci, 2010: 71 vd.; Arslan Öncü, 2011: 83 vd.; Özdemir, 2009: 17
vd.).
Bu kaynaklar içinde özellikle AB Temel Haklar Şartı ve 95/46 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması yönergesi oldukça önemlidir. Zira AB Temel Haklar Şartının kabulüne kadar
kişisel veriler, özel hayatın gizliliği kavramının bir parçası olarak görülmüş, özel hayatın
korunması kapsamında korunmuştur. AB Temel Haklar Şartı’nda ise ilk kez özel hayatın
gizliliği ve kişisel verilerin korunması ayrı başlıklar altında ele alınmıştır (Küzeci, 2010: 75487
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76 ve 161 vd.). 95/46 sayılı AB yönergesi ise kişisel verilerin korunmasını doğrudan ve
ayrıntılı olarak düzenleyen bağlayıcı bir tasarruf olması dolayısıyla oldukça önemlidir.
Kişisel verilerin korunması hakkındaki 95/46 sayılı yönerge, kişisel verilerin korunmasını
sadece otomatik yoldan, otomasyon sistemleri kullanılarak yapılan işlemeler için
öngörmüştür, el ile yapılan veri işlemelerini kapsam dışında bırakmıştır. Korumanın kapsamı
bakımından hem kişisel veri hem de işleme kavramları geniş tutulmuş, bir gerçek kişiyi
belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel veri; bu verilerle ilişkili olabilecek her işlem de
işleme olarak kabul edilmiştir. Yönerge sadece gerçek kişilerin veri korumasını esas almış,
tüzel kişileri kapsam dışı bırakmıştır (Başalp, 2004: 31 vd.; Gür, 2010: 26 vd.). Yönergede
kişisel verilerin daha fazla koruma görmesi gereken küçük bir parçası hassas veriler olarak
belirlenmiş ve bunlar ihlal edildiği zaman temel haklar ihlal edilmiş gibi olacağı varsayımı ile
bu veriler, teker teker sayılarak koruma altına alınmıştır (Kaya, 2011: 316). Kişinin etnik
kökeni, ten rengi, dinsel inancı, siyasi görüşü, sağlık yaşamı, cinsel tercihi ve mahkumiyet
bilgileri sınırlı sayı ilkesi ile hassas veri olarak belirlenmiştir (m. 8). Hassas verilerin
işlenmesi kural olarak yasaklanmış, ancak bazı istisnalar dahilinde işleme yapılabileceği kabul
edilmiştir. Veri sahibinin açık rızası, hayati çıkarları, sağlık durumunun gerektirdiği veriler,
yargılama ve mahkumiyet işlemlerinin ifası veya suçla mücadele için gereken veriler,
vatandaşlara ulusal kimlik numarasının verilmesi ve veri sahibinin kamuoyuna açıklayarak
alenileştirdiği veriler istisnalar kapsamında işlenebilecek verilerdir. Ancak bu istisnai
koşullarda dahi yapılan işlemenin amacın gerektirdiği ölçüde ve amaçla uyumlu olması; veri
sahibinin, her istediğinde kendi kişisel verilerine ulaşabilmesi; bunları denetleyebilmesi, bu
bilgiler içinde yanlış veya eksik olanlar varsa bunların düzeltilmesini, değiştirilmesini ya da
silinmesini talep edebilmesi ilkeleri esastır (Kaya, 2011: 316 vd.).
95/46 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yönergesinin ardından Telekomünikasyon
sektöründe kişisel verilerin korunması hakkında 97/66 sayılı bir başka yönerge yürürlüğe
girmiş, ancak bu yönerge Elektronik İletişimde Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin
Korunması başlıklı 2002/58 sayılı AB yönergesi ile yürürlükten kalkmıştır. 2002/58 sayılı
yönerge ise 95/46 sayılı yönergenin tamamlayıcısı olarak halen yürürlüktedir.
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2.

TÜRK HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Türk hukukunda kişisel verileri koruyan yasal bir düzenleme henüz mevcut değildir. Bu
konudaki boşluğu dolduracağı düşünülen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu henüz tasarı
halinde olup yasalaşmayı beklemektedir. Tasarı, 95/46 sayılı AB Kişisel Verilerin Korunması
yönergesindeki ilkeleri esas almıştır. Farklı olarak, Tasarıda tüzel kişiler de koruma
kapsamına alınmakta ve sadece otomatik yoldan yapılan işlemeler değil, otomatik olmayan
yoldan yapılan işlemeler de dikkate alınmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesinde dürüstlük
ilkesinin göz önünde bulundurulması, amacın gerektirdiği ölçüde ve amaçla uyumlu hareket
edilmesi esasları benimsenmiştir. Tasarıda hassas veri ayrımı yapılmış; kişilerin ırk, siyasi
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, sendika üyelikleri, sağlık, özel yaşam
ve mahkumiyetleri ile ilgili her türlü bilgilerinin işlenmesinin kural olarak yasak olduğu,
ancak kanunda sayılan istisnalar dahilinde bu verilerin işlenebileceği kabul edilmiştir. Kişisel
verilere veri sahibinin erişimi ve denetiminin sağlanması da veri koruması alanında kesin
haklar olarak kabul edilmiştir. Ayrıca kişisel verilere yeterli bir koruma sağlanıp
sağlanmadığını denetlemek için bağımsız denetleme kuruluşları görevlendirilmektedir.
Türk hukukunda kişisel verilerin korunması şu an için MK m. 23 ve 24 ile BK m. 49
kapsamında mümkün olabilmektedir. Söz konusu hükümler kişilik haklarının korunmasını
esas almaktadır. Kişilik hakkı; kişisel değerler, maddi, manevi ve toplumsal özellikler
üzerindeki hakların bütünü olarak kabul edilmektedir. Kişisel veriler de kişisel değerlere dahil
bir unsur olarak bu kapsamda korunmaktadır (Özel, 25-26; Oğuzman vd., 2011: 142 ve 144;
Dural ve Öğüz, 2011: 94 vd.; Helvacı, 2001: 41 vd.; Küzeci, 2010: 275; Başalp, 2004: 101).

SONUÇ
İstenmeyen e-posta, spam, ticari veya başka amaçlarla internet kullanıcılarına, kullanıcılar
tarafından talepte bulunulmadığı halde gönderilen e-postalardır. İlk bakışta zararsız gibi
görünen bu e-postaların, aslında kullanıcılar için zaman ve emek kaybına yol açmaktan başka,
sürekli rahatsız edilmeleri, virüs içerikli yazılımlarla malvarlıklarının zarar uğratılması gibi
pek çok zararı vardır. Yine bu e-postalar haksız rekabet ortamı yaratarak ticaret hayatını da
zarara uğratmaktadır. Ancak istenmeyen e-postaların en büyük zararı, kişisel verilere
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ulaşılması ve bu verilerin internet üzerinden dolaştırılmasına sebep olmasıdır. Bunun önüne
geçmek, spamla mücadelenin yanı sıra kişisel verilerin korunmasına da gerekli ve yeterli
özeni göstermekle mümkün olabilir.
Kişisel verilerin gizliliği meselesi bugün artık gerek ulusal gerek uluslararası düzlemde özel
hayatın gizliliği kapsamından çıkarak ayrı bir başlık altında ele alınmaktadır. Bu hakkın
anayasal bir hak olmaktan başka, yasal düzeyde özel korumalarla teminat altına alınması da
söz konusu olmaktadır.
Türk hukukunda istenmeyen e-postaları yasaklayan bir hüküm yoktur. Ancak, istenmeyen epostaların vereceği zararlara karşı Medeni Kanun başta olmak üzere belli başlı
düzenlemelerde yer alan hükümlerden faydalanmak mümkündür. Medeni Kanununun kişilik
haklarını koruyan 23 ve devamı maddeleri bu anlamda önemlidir. Elektronik posta
adreslerinin veya diğer kişisel bilgilerin, kişinin izni olmadan elde edilmesi ve kullanılması
kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi demektir ve bu hukuka aykırılığa maruz kalan
kişi öncelikle Medeni Kanunun sağladığı korumadan faydalanacaktır. Yine, AB mevzuatına
uyum çerçevesinde de bazı düzenlemelerin hazırlanmakta olduğu bilinmektedir. Bu
hazırlıkların en önemlisi şu an için yasalaşmayı bekleyen Kişisel Verilerin Korunması
Kanununa ilişkin tasarıdır.
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SİYASAL İLETİŞİM PRATİĞİ OLARAK BARIŞ VE DEMOKRASİ
PARTİSİ’NİN (BDP), EMEK DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK BLOKU
İLE BAĞIMSIZ ADAYLARIN 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE SOSYAL
MEDYA KULLANIMI

Aslı Telli Aydemir
İstanbul Şehir Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr.
aslitelli@sehir.edu.tr
Twitter: @aslitelli

ÖZET
Bu çalışmada Web 2.0’ın demokratik katılım temelinde yurttaşlık kültürünün gelişmesine katkıda bulunduğu
varsayımından hareketle, sosyal medya ortamlarından Facebook ve Twitter’ın, Türkiye’de siyasi partiler ve
liderleri tarafından 2011 Genel Seçimleri’ndeki kullanımı Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) örneği üzerinden
incelenmiştir. Çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) SOBAG tarafından
Kasım 2011 – Kasım 2012 döneminde desteklenen 111K263 no’lu “Sosyal Medya Ortamlarının Siyasal İletişim
Uygulamaları Açısından İncelenmesi: Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Facebook ve Twitter’ın Siyasi Parti
ve Liderler Tarafından Kullanılması” başlıklı araştırma projesinin bir bölümünü oluşturmaktadır.
Siyasal iletişimin geleneksel teknikleriyle karşılaştırıldığında, sosyal medya kullanımı, siyasetin farklı
aktörlerine çeşitli olanaklar sağlamaktadır. Bu olanaklar, yeni medya ortamının dijitallik, etkileşimsellik,
kullanıcı türevli içerik üretimi, hipermetinsellik, yayılım ve sanallık gibi özelliklerinden beslenmektedir. Bu
özellikler, seçmenin iletiye anında tepki verebilmesini ve e-tartışma üzerinden siyasal iletişimin söylemsel
pratiklerine dâhil olabilmesini olanaklı kılmaktadır.
Sosyal medya arayüzeyinde siyasi parti ve/veya liderlerinin iletilerini etkileşimsellik boyutunda inceleyen
çalışmada, bu amaçla, ilk aşamada Facebook ve Twitter’da BDP’ye ve Selahattin Demirtaş’a ait resmi hesaplar
ile takipçi sayısı ve etkileşim özelliğini yoğunlukla kullanan bazı milletvekili adaylarının Twitter ve Facebook
hesapları nicel ve nitel içerik analizine tabi tutulmuştur. Sonraki aşamada, çözümlemede kullanılan şablona
gerekli kodlamalar yapılmış ve ardından seçim gündemindeki gelişmeler, partinin demokrasi, katılım ve
yurttaşlık kavramlarını tanımlamalarından hareketle belirlenen kavram seti ile eşleştirilmiştir. Üçüncü aşamada,
seçilen örneklem söylem çözümlemesine tabi tutulmuştur. Son aşamada ise arayüzeyde yürütülen araştırma
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sözkonusu hesapların sahipleri (milletvekilleri) ve/veya bu hesapları hem parti için hem lider hem de bazı
örneklerde olduğu üzere milletvekilleri için yürüten sosyal medya uzmanlarıyla yapılan yüzyüze yarı
yapılandırılmış görüşmelerle araştırma tamamlanmıştır. BDP’nin son genel seçimlerde sosyal medya
kullanımına ilişkin bulguların örnekler eşliğinde sunulacağı çalışmanın sonuçları aynı zamanda siyasal iletişim
sürecinde ve seçim kampanyalarında yurttaşın katılımı ve demokrasi kültürünün gelişmesi konusunda
Türkiye’de varolan sorunları ve genel görünümü de ortaya sermeye olanak tanıyacaktır.
Anahtar Kelimeler: 2011 Genel Seçimi, BDP, Facebook, Twitter, siyasal iletişim
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PARTİSİ’NİN (MHP) 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE SOSYAL MEDYA
KULLANIMI

Burak Doğu
İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi
burak.dogu@ieu.edu.tr

ÖZET
Bu çalışmada Web 2.0’ın demokratik katılım temelinde yurttaşlık kültürünün gelişmesine katkıda bulunduğu
varsayımından hareketle, sosyal medya ortamlarından Facebook ve Twitter’ın, Türkiye’de siyasi partiler ve
liderleri tarafından 2011 Genel Seçimleri’ndeki kullanımı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) örneği üzerinden
incelenmiştir. Çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) SOBAG tarafından
Kasım 2011 – Kasım 2012 döneminde desteklenen 111K263 no’lu “Sosyal Medya Ortamlarının Siyasal İletişim
Uygulamaları Açısından İncelenmesi: Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Facebook ve Twitter’ın Siyasi Parti
ve Liderler Tarafından Kullanılması” başlıklı araştırma projesinin bir bölümünü oluşturmaktadır.
Siyasal iletişimin geleneksel teknikleriyle karşılaştırıldığında, sosyal medya kullanımı, siyasetin farklı
aktörlerine çeşitli olanaklar sağlamaktadır. Bu olanaklar, yeni medya ortamının dijitallik, etkileşimsellik,
kullanıcı türevli içerik üretimi, hipermetinsellik, yayılım ve sanallık gibi özelliklerinden beslenmektedir. Bu
özellikler, seçmenin iletiye anında tepki verebilmesini ve e-tartışma üzerinden siyasal iletişimin söylemsel
pratiklerine dâhil olabilmesini olanaklı kılmaktadır.
Sosyal medya arayüzeyinde siyasi parti ve/veya liderlerinin iletilerini etkileşimsellik boyutunda inceleyen
çalışmada, bu amaçla, ilk aşamada Facebook ve Twitter’da MHP’ye ve Devlet Bahçeli’ye ait resmi hesaplar ile
takipçi sayısı ve etkileşim özelliğini yoğunlukla kullanan bazı milletvekili adaylarının Twitter ve Facebook
hesapları nicel ve nitel içerik analizine tabi tutulmuştur. Sonraki aşamada, çözümlemede kullanılan şablona
gerekli kodlamalar yapılmış ve ardından seçim gündemindeki gelişmeler, partinin demokrasi, katılım ve
yurttaşlık kavramlarını tanımlamalarından hareketle belirlenen kavram seti ile eşleştirilmiştir. Üçüncü aşamada,
seçilen örneklem söylem çözümlemesine tabi tutulmuştur. Son aşamada ise arayüzeyde yürütülen araştırma
sözkonusu hesapların sahipleri (milletvekilleri) ve/veya bu hesapları hem parti için hem lider hem de bazı
örneklerde olduğu üzere milletvekilleri için yürüten sosyal medya uzmanlarıyla yapılan yüzyüze yarı
yapılandırılmış görüşmelerle araştırma tamamlanmıştır. MHP’nin son genel seçimlerde sosyal medya
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kullanımına ilişkin bulguların örnekler eşliğinde sunulacağı çalışmanın sonuçları aynı zamanda siyasal iletişim
sürecinde ve seçim kampanyalarında yurttaşın katılımı ve demokrasi kültürünün gelişmesi konusunda
Türkiye’de varolan sorunları ve genel görünümü de ortaya sermeye olanak tanıyacaktır.
Anahtar Kelimeler: 2011 Genel Seçimi, MHP, Facebook, Twitter, siyasal iletişim
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SİYASAL İLETİŞİM PRATİĞİ OLARAK CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN
(CHP) 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Gözde İslamoğlu
Kocaeli Üniversitesi, Araştırma Görevlisi
gozde.islamoglu@kocaeli.edu.tr

ÖZET
Bu çalışmada Web 2.0’ın demokratik katılım temelinde yurttaşlık kültürünün gelişmesine katkıda bulunduğu
varsayımından hareketle, sosyal medya ortamlarından Facebook ve Twitter’ın, Türkiye’de siyasi partiler ve
liderleri tarafından 2011 Genel Seçimleri’ndeki kullanımı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) örneği üzerinden
incelenmiştir. Çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) SOBAG tarafından
Kasım 2011 – Kasım 2012 döneminde desteklenen 111K263 no’lu “Sosyal Medya Ortamlarının Siyasal İletişim
Uygulamaları Açısından İncelenmesi: Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Facebook ve Twitter’ın Siyasi Parti
ve Liderler Tarafından Kullanılması” başlıklı araştırma projesinin bir bölümünü oluşturmaktadır.
Siyasal iletişimin geleneksel teknikleriyle karşılaştırıldığında, sosyal medya kullanımı, siyasetin farklı
aktörlerine çeşitli olanaklar sağlamaktadır. Bu olanaklar, yeni medya ortamının dijitallik, etkileşimsellik,
kullanıcı türevli içerik üretimi, hipermetinsellik, yayılım ve sanallık gibi özelliklerinden beslenmektedir. Bu
özellikler, seçmenin iletiye anında tepki verebilmesini ve e-tartışma üzerinden siyasal iletişimin söylemsel
pratiklerine dâhil olabilmesini olanaklı kılmaktadır.
Sosyal medya arayüzeyinde siyasi parti ve/veya liderlerinin iletilerini etkileşimsellik boyutunda inceleyen
çalışmada, bu amaçla, ilk aşamada Facebook ve Twitter’da CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na ait resmi hesaplar
ile takipçi sayısı ve etkileşim özelliğini yoğunlukla kullanan bazı milletvekili adaylarının Twitter ve Facebook
hesapları nicel ve nitel içerik analizine tabi tutulmuştur. Sonraki aşamada, çözümlemede kullanılan şablona
gerekli kodlamalar yapılmış ve ardından seçim gündemindeki gelişmeler, partinin demokrasi, katılım ve
yurttaşlık kavramlarını tanımlamalarından hareketle belirlenen kavram seti ile eşleştirilmiştir. Üçüncü aşamada,
seçilen örneklem söylem çözümlemesine tabi tutulmuştur. Son aşamada ise arayüzeyde yürütülen araştırma
sözkonusu hesapların sahipleri (milletvekilleri) ve/veya bu hesapları hem parti için hem lider hem de bazı
örneklerde olduğu üzere milletvekilleri için yürüten sosyal medya uzmanlarıyla yapılan yüzyüze yarı
yapılandırılmış görüşmelerle araştırma tamamlanmıştır. CHP’nin son genel seçimlerde sosyal medya
kullanımına ilişkin bulguların örnekler eşliğinde sunulacağı çalışmanın sonuçları aynı zamanda siyasal iletişim
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sürecinde ve seçim kampanyalarında yurttaşın katılımı ve demokrasi kültürünün gelişmesi konusunda
Türkiye’de varolan sorunları ve genel görünümü de ortaya sermeye olanak tanıyacaktır.
Anahtar Kelimeler: 2011 Genel Seçimi, CHP, Facebook, Twitter, siyasal iletişim
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SİYASAL İLETİŞİMDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI:
TÜRKİYE’DE 2011 GENEL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ

Günseli Bayraktutan
Başkent Üniversitesi, Doç. Dr.
bayrakt@baskent.edu.tr
gunselibayraktutan@gmail.com

ÖZET
Bu çalışmada, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) SOBAG
tarafından Kasım 2011 – Kasım 2012 döneminde desteklenen 111K263 no’lu “Sosyal Medya
Ortamlarının Siyasal İletişim Uygulamaları Açısından İncelenmesi: Türkiye’de 2011 Genel
Seçimlerinde Facebook ve Twitter’ın Siyasi Parti ve Liderler Tarafından Kullanılması” başlıklı
araştırma projesinin temel varsayım ve çıktıları üzerine kurulu bir tartışma genel başlıklarıyla
ele alınacaktır. Söz konusu projede Web 2.0’ın demokratik katılım temelinde yurttaşlık
kültürünün

gelişmesine

katkıda

bulunduğu

varsayımından

hareketle,

sosyal

medya

ortamlarından Facebook ve Twitter’ın, Türkiye’de siyasi partiler ve liderleri tarafından 2011
Genel Seçimleri’ndeki kullanım pratikleri incelenmiştir. Siyasal iletişimin geleneksel
teknikleriyle karşılaştırıldığında, sosyal medya kullanımı, siyasetin farklı aktörlerine çeşitli
olanaklar sağlamaktadır. Bu olanaklar, yeni medya ortamının dijitallik, etkileşimsellik,
kullanıcı türevli içerik üretimi, hipermetinsellik, yayılım ve sanallık gibi özelliklerinden
beslenmektedir. Bu özellikler, seçmenin iletiye anında tepki verebilmesini ve e-tartışma
üzerinden siyasal iletişimin söylemsel pratiklerine dâhil olabilmesini olanaklı kılmaktadır.
Bu çalışmada öncelikle Türkiye’de siyasal iletişim pratikleri açısından yeni medyanın çeşitli
araç ve ortamlarının siyasi partiler ve liderler tarafından kullanılmasına yönelik bir tarihsel
ardalan bilgisi verilecek, ardından 2011 genel seçimlerinde sosyal medya kullanımının genel
görünümüne ilişkin bir çerçeve çizilecektir. Bu tartışmada web 1.0 ve web 2.0 ortamlarına
yönelik gelişmeler ve siyasal partiler bazında bu araçların kullanılmasına ilişkin benzerlik ve
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farklılıklarla, bunların nedenleri üzerinde kısaca durulacaktır. Bu amaçla yukarıda özetle
tanıtılan projenin kuramsal çerçevesi temelinde, sosyal medya ortamlarına yönelik (bu örnekte
Facebook ve Twitter) nicel ve nitel araştırma tasarımının nasıl gerçekleştirildiğine ve
uygulandığına yönelik özet bilgi verilecektir. Yeni medya arayüzey kesitinde yapılacak saha
çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülen bu tartışma söz konusu mecraların siyasal
iletişimdeki rolü ve demokrasi kültürünün gelişmesindeki rolünü tartışmayı da içerir. Sosyal
medyanın Türkiye’de siyasi aktörler tarafından yüksek seçim dönemindeki kullanımını
serimleyen bir değerlendirmenin de hedeflendiği bu çalışmada aynı zamanda siyasi iletişim
sürecinde ve seçim kampanyalarında yurttaşın katılımı ve demokrasi kültürünün gelişmesi
konusunda Türkiye’de varolan sorunlar da ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, siyasal iletişim, 2011 Genel Seçimleri, nicel ve nitel içerik çözümlemesi,
söylem çözümlemesi
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SİYASAL İLETİŞİM PRATİĞİ OLARAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ’NİN
(AKP) 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Mutlu Binark
Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi, Prof. Dr.
binark@baskent.edu.tr
http://yenimedya.wordpress.com
Tuğrul Çomu
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
tugrul.comu@gmail.com
http://yenimedya.wordpress.com

ÖZET
Bu çalışmada Web 2.0’ın demokratik katılım temelinde yurttaşlık kültürünün gelişmesine katkıda bulunduğu
varsayımından hareketle, sosyal medya ortamlarından Facebook ve Twitter’ın, Türkiye’de siyasi partiler ve
liderleri tarafından 2011 Genel Seçimleri’ndeki kullanımı Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) örneği üzerinden
incelenmiştir. Çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) SOBAG tarafından Kasım
2011 – Kasım 2012 döneminde desteklenen 111K263 no’lu “Sosyal Medya Ortamlarının Siyasal İletişim
Uygulamaları Açısından İncelenmesi: Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Facebook ve Twitter’ın Siyasi Parti ve
Liderler Tarafından Kullanılması” başlıklı araştırma projesinin bir bölümünü oluşturmaktadır.
Siyasal iletişimin geleneksel teknikleriyle karşılaştırıldığında, sosyal medya kullanımı, siyasetin farklı aktörlerine
çeşitli olanaklar sağlamaktadır. Bu olanaklar, yeni medya ortamının dijitallik, etkileşimsellik, kullanıcı türevli
içerik üretimi, hipermetinsellik, yayılım ve sanallık gibi özelliklerinden beslenmektedir. Bu özellikler, seçmenin
iletiye anında tepki verebilmesini ve e-tartışma üzerinden siyasal iletişimin söylemsel pratiklerine dâhil
olabilmesini olanaklı kılmaktadır.
Sosyal medya arayüzeyinde siyasi parti ve/veya liderlerinin iletilerini etkileşimsellik boyutunda inceleyen
çalışmada, bu amaçla, ilk aşamada Facebook ve Twitter’da AKP’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a ait resmi hesaplar
ile takipçi sayısı ve etkileşim özelliğini yoğunlukla kullanan bazı milletvekili adaylarının Twitter ve Facebook
hesapları nicel ve nitel içerik analizine tabi tutulmuştur. Sonraki aşamada, çözümlemede kullanılan şablona gerekli
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kodlamalar yapılmış ve ardından seçim gündemindeki gelişmeler, partinin demokrasi, katılım ve yurttaşlık
kavramlarını tanımlamalarından hareketle belirlenen kavram seti ile eşleştirilmiştir. Üçüncü aşamada, seçilen
örneklem söylem çözümlemesine tabi tutulmuştur. Son aşamada ise arayüzeyde yürütülen araştırma sözkonusu
hesapların sahipleri (milletvekilleri) ve/veya bu hesapları hem parti için hem lider hem de bazı örneklerde olduğu
üzere milletvekilleri için yürüten sosyal medya uzmanlarıyla yapılan yüzyüze yarı yapılandırılmış görüşmelerle
araştırma tamamlanmıştır. AKP’nin son genel seçimlerde sosyal medya kullanımına ilişkin bulguların örnekler
eşliğinde sunulacağı çalışmanın sonuçları aynı zamanda siyasal iletişim sürecinde ve seçim kampanyalarında
yurttaşın katılımı ve demokrasi kültürünün gelişmesi konusunda Türkiye’de varolan sorunları ve genel görünümü
de ortaya sermeye olanak tanıyacaktır.
Anahtar Kelimeler: 2011 Genel Seçimi, AKP, Facebook, Twitter, siyasal iletişim
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YENİ MEDYADA MÜZİK TEKNOLOJİSİNİN YENİ SORUNSALI:
MÜZİK BİLGİ ERİŞİMİ

Ali C. Gedik
Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Bilimleri Bölümü, Öğretim Görevlisi Dr.

ÖZET
Müzik ve teknoloji ilişkisi kültürel çalışmaların disipliner bir bileşeni olan popüler müzik çalışmaları ve
etnomüzikoloji disiplini içinde önemli bir araştırma başlığıdır. Bu anlamda müziğin icrası, yeniden üretimi ve
dağıtımındaki teknolojik değişimlerin kültürel boyutunu tartışan hacimli bir külliyat vardır. Henüz disiplin olarak
tanımlanması tartışmalı olan “müzik teknolojisi” ise yeni medya ortamlarında bizzat müziğin bu yeni
görünümlerini olanaklı kılan bilim, teknoloji ve “sanat”tan oluşan üç ayaklı bir pratiğe; yani sırasıyla elektronik
ve bilgisayar mühendisliğini, ses mühendisliğini ve elektronik müzik besteciliğini kapsayan disiplinlerarası bir
çalışma alanına karşılık gelmektedir. Bu anlamda popüler müzik çalışmaları ve etnomüzikoloji disiplini içinde
müzik teknolojisi pratiğinin özellikle bilim ayağı ile ilgili çalışmaların teknoloji ve “sanat” ayakları üzerine
yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında neredeyse hiç bulunmadığı söylenebilir. Diğer bir deyişle müzik ve
teknoloji ilişkisi üzerine ortaya çıkan hiç küçümsenmeyecek birikim içerisinde müzik teknolojisini bizzat üreten
bilim alanı ne etnomüzikoloji ve kültürel çalışmalar içerisinde ne de yeni medya çalışmaları içerisinde kültürel
boyutuyla incelenmiştir.Bu çalışma müzik teknolojisi içerisindeki belirli bir bilimsel çalışma alanı olan müzik
bilgi erişimini (music information retrieval) yukarıda işaret edilen boşluğu doldurmaya dönük ilk adımlardan
birisi olarak incelemeyi hedfelemektedir.
Anahtar Kelimeler: Müzik Teknolojisi, Müzik Bilimleri, Etnomüzikoloji, Yeni Medya, Müzik Bilgi Erişimi

GİRİŞ
Yeni medyada müziğin görünümleri üzerine yapılan çalışmaların önemli bir bölümü sayısal
bir müzik temsili olan MP3 formatındaki müzik dosyalarının eşler arası (peer-to-peer) dosya
paylaşımı

yazılımları

sayesinde internette özgürce paylaşılabilir olması

olgusuyla

ilgilenmektedir. Yeni medya çalışmalarının iki ana gövdesini politik-ekonomi ve kültürel
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çalışmaların oluşturduğu düşünülecek olursa bu olgunun bu kadar dikkat çekici olması daha
rahat anlaşılabilir. Müzik dosyalarının internet üzerinden serbestçe dolaşımı politik-ekonomi
açısından müzik endüstrisini krize sürüklemesi açısından önemlidir. Kültürel çalışmalar
alanında ise bu yeni olgu üretim ve tüketim boyutlarının sadece iktisadi kategoriler olarak
değil ama kültürel olarak da yeni anlamların tezahür ettiği pratikler olması anlamında önem
arzeder.
Kültürel çalışmaların bir bileşeni olan popüler müzik çalışmaları içindeki disiplinlerden
müzik bilimleri ise teknoloji kavramını sadece güncel çağrışımıyla “sayısal devrimin” modern
toplumlardaki müziksel görünümlerini değil ama aynı zamanda tarih öncesi insan
topluluklarından modernizmi önceleyen Batı toplumlarına, Batı dışı toplumların geleneksel
müziklerinden popüler müzik pratiklerine kadar çok geniş bir tarihsel ve coğrafi bir alanı
içerecek bir biçimde ele alır. Ancak bu birikim sayesinde müzik teknolojisinin en güncel
görünümleri örneğin 19. yy.da piyano endüstrisinin oluşumu üzerinden sayısal müzik
teknolojilerinin üretimi (Theberge, 1997) veya halk müziği gelenekleri üzeriden bugünkü
sanal müzik topluluklarının oluşumu (Kibby, 2006) veya Hindistan’daki popüler müzik ve
teknolojileri üzerinden müziğin yeni medyadaki kültürel kökenlerinin soruşturulması (Sterne,
2003) gibi başlıklarda yeni medya ortamlarındaki müzik ve teknoloji arasındaki ilişkinin
çalışılması olanaklı olabilmiştir.
Diğer yandan bugün yeni medyada müziğin sayısal temsiliyle ilgili MP3’ten çok daha farklı
bağlamlara sahip yeni görünümlerin temelleri atılmakta ve uygulamalar kullanıma
sokulmaktadır. Bu yeni görünümler müzik bilgi erişimi (MBE) adıyla anılan yeni bir
disiplinlerarası çalışma alanında gerçekleştirilen araştırma ve uygulamalarda somutluk
kazanmaktadır. MBE alanındaki müziğin sayısal olarak temsili MP3 gibi sayısal temsili
arasındaki köktenci fark, MP3 müzik dinleme ve dağıtım biçimlerinde büyük bir değişim
yaratırken, MBE’de müziğin sayısal temsili müziği doğrudan dinlemek veya dağıtmak için
değil müziğin üst düzey bir soyutlamasını gerçekleştirmek için kullanılır. Örneğin MBE
teknolojisi kime ait olduğunu hatırlayamadığınız bir ezgiyi google’da bir kelimeyi arar gibi
mırıldanarak veya ıslık çalarak bulmanıza yardımcı olur. Bu tür bir teknoloji elbette doğrudan
olmasa da müziği dinleme ve dağıtma anlamında MP3 kadar önemli bir değişimin
habercisidir.
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Bu çalışma alanının adını taşıyan ilk sempozyumun (International Symposium on Music
Information Retrieval) 2000 yılında gerçekleştirildiği düşünülürse Serra ve arkadaşlarının
(2012) “Çağdaş Batı Popüler Müziğinin Evrimi” çalışmasının henüz bir ay önce New York
Times, Guardian, The Ecomomist, Daily Mail, The Telegraph, The Australian, Welt, ABC vb.
gazete ve televizyonların ilgisini çekmesi, müzik arama motorları gibi uygulamaların ise 4-5
yıldır internet üzerinden hizmet veriyor olması müzik teknolojisinin bu yeni görünümlerinin
çok yakın bir gelecekte yeni medyada kaplayacağı hacme dair önemli ipuçları sunmaktadır.
Serra ve arkadaşlarının (2012) çalışması 1955-2010 yılları arasındaki yaklaşık 500 bin pop,
rock, hip-hop, folk ve funk müzik kayıtlarını elektrik ve bilgisayar mühendisliğinin yöntem ve
teknikleri ile analiz ederek bu yarım yüzyıllık dönemde ezgisel ve tınısal çeşitliliğin azalırken
ses yüksekliğinin arttığını öne sürmektedir. Açıkça bu çalışmanın İspanya devleti ve AB
tarafından finanse edilmesi endüstri-küreselleşme-yeni medya-kültür ilişkilerini bir kez daha
ama bu kez bilim insanlarının ideolojileri üzerinden tartışılmayı hak etmektedir. Bu bildiri
tam da bu tartışmayı etnomüzikoloji disiplininin kazanımları üzerinden gerçekleştirmeyi
hedeflemektedir.
Sonuç olarak bir sonraki başlıkta MBE alanı tanıtılacak ardından gelen bölümde bu alanın
yeni medya çalışmaları ile ilgili olan kültürel ve ideolojik boyutları tartışılacaktır.

MÜZİK BİLGİ ERİŞİMİ
MBE kısaca sayısal ortamdaki büyük müzik kolleksiyonlarının düzenlenmesi ve
sorgulanmasını sağlayan teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması olarak tanımlanabilir
(Tzanetakis vd. 2007). Bu amaçla MBE çalışmaları müzik kayıtlarından önce bir ses
sinyalinin fiziksel özelliklerine karşılık gelen alt-düzey öznitelikleri daha sonra da bu
özniteliklerden müziksel kavramlara karşılık gelen üst-düzey öznitelikleri elde etmeye çalışır.
Aşağıdaki şekilde örnek olarak bir müzik sinyalinden otomatik olarak nota elde edilmesi
gösterilmektedir.
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a)

b)

Şekil 1. Otomatik notaya dökme a) orijinal nota, b)kayıttan otomatik olarak elde edilen f0, nicemlenmiş f0 ve
nota isimleri.

Şekil 2’de ise bir müzik kaydından otomatik olarak nota elde etme algoritmasının ayrıntıları
sunulmuştur.

Kayıtlar

f0 analizi

Histogram oluşturma

f0 histogramı

f0
Başlangıç noktası
tesbiti

Karar tesbiti

Nicemleme

Makam tanıma

Perde frekans ızgarası

Notaya dökme

makam

Nota,MIDI
Şekil 2. Otomatik notaya dökme algoritması akış şeması.
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Temel titreşim frekansı, spektral akı, cepstrum gibi alt-düzey özniteliklerden sırasıyla bir
parçada icra edilen perde, perde başlangıç noktası ve tını gibi üst-düzey öznitelikler elde
edilir. Son adım olarak da bu üst-düzey öznitelikler yardımıyla müzik tür sınıflandırması,
otomatik notaya dökme, çalgı tanıma vb. belirli görevler yerine getirilir. Aşağıdaki tabloda
MBE’nin sunduğu kullanım alanları verilmiştir (Casey 200x).
Kullanım alanı

Açıklama

Müzik tanımlama

Bir CD’yi tanımlama, bilinmeyen bir kayıt hakkında üst bilgi sağlama

İntihal tespiti

Yanlış tanımlanan müzik icralarını, müzik telifi hatalarını tespit etme

Telif tespiti

Müzik yayıncılığı için telif bilgilerini elde etme

Versiyon

Belirli bir parçanın versiyonlarını tespit etme

Ezgi

Belirli bir ezgiyi içeren parçaları bulma

İcracı

Belirli bir sanatçıya ait icraları bulma

Benzer şarkılar

Verilen kayda benzer şarkıları bulma

Besteci

Belirli bir besteciye ait eserleri bulma

Öneri

Kullanıcı profiline uyan müzikler bulma

Duygusal Mod

Belirli duygu modlarına karşılık gelen müzikler bulma

Biçem/Tür

Caz, pop, klasik gibi belirli kategorilere ait müzikler bulma

Çalgılama

Benzer çalgılamaya sahip müzikler bulma
Tablo 1. MBE kullanım alanları.

Yukarıdaki tabloda sunulan uygulamalar, müziğin MP3 gibi sayısal bir formatta temsilinde
olduğu gibi müzik dinleme ve dağıtımına doğrudan bir etkisi olmasa da, dolaylı da olsa
müzikle ilgili süreçlere dair köktenci bir değişime işaret etmektedir.
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MÜZIK BİLGİ ERİŞİMİ’NİN KÜLTÜREL VE İDEOLOJİK BOYUTLARI
Ağırlıklı olarak elektrik ve bilgisayar mühendisliği ve bilimleri alanındaki araştırmacıların
yürüttüğü MBE çalışmaları, konunun disiplinlerarası boyutuna karşı doğal olarak sadece bu
araştırmacıların ait oldukları disiplinin özelliklerini göstermektedir. Bu anlamda MBE
uygulamalarının, MP3 gibi müziğin sayısal olarak sıkıştırılmış bir format olarak teknolojik
temsili ve kullanımıyla arasında önemli farklar olduğu düşünülecek olursa, bu alandaki
çalışmaların disiplinlerarası bir özellik taşımaması önemli sorunları da beraberinde
getirmektedir. MBE uygulamalarının MP3’ten farkları, müziğin kendisini değil ama müziğe
dair kavramlar üzerine inşa olmasıdır. Diğer bir deyişle en temel müziksel kavramlar olan
perde, ses rengi, tartım ve dinamikten müzik türleri, müziksel duygular gibi daha karmaşık
müziksel kavramlara uzanan MBE uygulamaları tarihsel ve sistematik müzikoloji ve
etnomüzikoloji disiplinlerinden araştırmacıların dahil olmadığı araştırmalara dayandığı için
önemli sorunlar barındırmaktadır.
Elbette bu sorunlar kavramlarla ilişkili olduğu için kültürel ve ideolojik boyutlar taşımaktadır.
Örneğin müziğe dair perde, ses rengi, tartım ve dinamik gibi en temel kavramların sırasıyla
frekans, tını, süre ve genlik gibi fiziksel özelliklerle bir ilişkisi vardır ama bu ilişkilerin her
müzik kültürü için değişmez evrensel doğrular olduğu söylenemez. En azından dünyadaki her
insan topluluğunun ‘müzik’ kavramına sahip olmadığı düşünülecek olursa müzik kavramının
kendisinin dahi ne kadar göreli olduğu tahmin edilebilir.
Althusser’in (2003) fizik disiplininin girdiği kriz anındaki araştırmacıların durumu için
kullandığı ‘bilim adamlarının kendiliğinden felefesi’ tanımı aslında bir anlamda MBE
çalışmalarında yer alan mühendis ve bilim insanlarının müzik alanında gösterdikleri
‘kendiliğinden ideolojiler’le tekerrür etmektedir. Birincisi, bu alanda yapılan çalışmalar çok
büyük oranda Batı müzikleri odaklıdır ve Batı müziğinin üstünlüğüne dair Avrupa-merkezci
ve etnosantrik ideolojilerin söylemlerini taşımaktadır. Bu alanda az sayıda da olsa Batı-dışı
müzikler üzerine yapılan çalışmalarda ise Batı müziklerine ait kavram ve yaklaşımlar yanlış
bir biçimde kullanılmaktadır. Benzer biçimde müziksel duygular üzerine geliştirilen
yaklaşımlar örneğin major tondaki müzik kayıtlarının neşeli, minör tonadaki parçalı hüzünlü
olması gibi son derece yaygın ve yaygın olduğu kadar problemli önermelere dayanmaktadır.
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Diğer bir deyişle bu alandaki araştırmacılar müzikle ilgili temel disiplinlerin katkısı
olmaksızın egemen ideolojinin ve kültürün tamamen etkisi altında kalan çalışmalar
gerçekleştirmektedirler.
Bu anlamda MBE’nin müziksel kavramlarla bu ölçüde ilişkili olması MP3’ten ayrıldığı en
önemli noktaya işaret etmektedir. Bu anlamda MP3’te olmadığı ölçüde araştırmacıların kültür
ve ideolojilerini yansıtmaktadır.
Diğer yandan Philips ve Sony gibi şirketlerin MBE araştırmalarına katkıları müzik
endüstrisinin teknoloji sayesinde kaybettikleri düşünülen mevzileri yeniden kazanmaya
çalışmalarının önemli bir göstergesidir. Bir önceki bölümde sunulan MBE uygulamalarının
listesi bu yeni müzik tekolojisinin müzik endüstrisine sunduğu olanakları özetlemektedir.
Elbette bu tartışmanın kendisi teknolojinin ve popüler kültürün baskıcı veya özgürleştirici bir
potansiyel taşıyıp taşımadığına dair Adorno ve Benjamin’in başlattığı tartışmanın bu yeni
alanda tekrar yürütülmesini de gerektirmektedir. Bu tür bir tartışma için bugün İngiliz kültürel
çalışmalar okulundan hem kuruluş döneminden Raymond Williams’ın hem de son dönem
önderliği ile Stuart Hall’un yaklaşımları bu yeni alan yani MBE çalışmaları için de yol
gösterici olacaktır.
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ÖZET
Bu çalışmada sayısal –aynı zamanda analog– sanat hareketi Papergirl, yöndeşik medya ve yöndeşik kültür
bağlamında incelenmektedir. Öncelikle yöndeşik medya kavramının ortaya çıkışı ve bu kavrama getirilen
eleştiriler ele alınmakta, sonrasında sanat alanında hem konvansiyonel hem de yeni medyayı bir arada kullanan
ve böylelikle melez kültür oluşumunun örneklerini veren Papergirl Hareketi’ne odaklanılmaktadır. Papergirl
Hareketi temelde sanat yapıtlarının galerilerin dışına çıkarılarak sokaklarda dağıtılması düşüncesine dayanır. İlk
olarak 2006 yılında Aisha Ronniger tarafından Berlin’de oluşturulan bu proje, sanatçıların yapıtlarının daha
geniş bir topluluğa ulaşmasını ve bu yapıtların daha özgürlükçü bir süreçte sergilenmesini hedeflemektedir.
Sonraki yıllarda proje büyük başarı sağlayarak özellikle genç sanatçılar için küresel ağ oluşturmuştur. Bugün, bu
proje dört kıtada elliden fazla kentte gerçekleştirilmiş durumdadır ve her geçen gün daha fazla kenti kapsayacak
şekilde büyümektedir. İstanbul 2011 yılında bu küresel sanat hareketindeki yerini almıştır. Çalışma, İstanbul
örneğinden yola çıkarak Papergirl Hareketi’nin konvansiyonel/geleneksel ve yeni medyanın olanaklarını nasıl
kullandığını incelemekte; yeni medyanın olanakları sayesinde hareketin nasıl bir melez kültür örneği
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oluşturduğuna odaklanmakta ve özellikle sanat alanına katılım için yeni medyanın özgürlükçü bir ortam sunup
sunmadığı sorgulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yöndeşme, Katılım, Yöndeşik Medya, Yeni Medyada Sanat Etkinlikleri, Papergirl
Hareketi

1. GİRİŞ: YENİ MEDYA, MEDYA YÖNDEŞMESİ VE KATILIM
Günümüzde yeni medya ve iletişim sistemleri hem üreticiler hem de izleyiciler/katılımcılar
için konvansiyonel medyanın geçmişte sahip olduğundan daha fazla olanağa sahip. Yeni
medyanın olanakları sayesinde, izleyici/katılımcı ve üreticiler tümleşik bir süreçte işbirliği
yaparak, bir şekilde kullanıcıların üretici hale geldiği karmaşık bir yapı oluşturmaktalar.
Sadece izleyiciler/katılımcılar değil, onların etkinlikte bulunduğu iletişim ortamları da bu
karmaşık yapının parçasıdır. Bu karmaşık yapı sayesinde, yeni ve eski medyanın kesiştiği
noktada yöndeşik bir medya ortaya çıkmaktadır. Medya yöndeşmesi denildiğinde akla gelen
ilk örnek cep telefonlarıdır. Bugün çoğu cep telefonu modeli bir fotoğraf makinesi, video
kamera, mp3 oynatıcı olarak kullanılabilir; bu telefonlarla elektronik kitap okunabilir, oyun
oynanabilir ve internete bağlanılabilir. Cep telefonları kuşkusuz Henry Jenkins’in (2006, s.5)
benzetmesiyle İsviçre ordu çakısının elektronik eşdeğeri gibidirler. Bu örnek, cep telefonları
gibi pek çok uygulamanın bir arada bulunduğu araçların medya yöndeşmesi sürecinde nasıl
merkezi rol oynadığını çok iyi göstermektedir. Jenkins yöndeşmeyi şu şekilde açıklamaktadır:
Yöndeşme ile, içeriklerin farklı medya ortamlarındaki akışını, farklı medya endüstrilerinin işbirliğini,
dönüşüm sürecinde yolunu kaybeden, boşluğa düşen medyanın finansal yapısındaki arayışları ve yeni
deneyimlerin peşi sıra bu ortamların birinden diğerine savrulan izleyicilerin/katılımcıların göçer
davranışlarını kastediyorum. Yöndeşme; teknolojik, endüstriyel, kültürel ve toplumsal değişimlerin
izleyiciler/katılımcılar açısından farklı yollarla ifade edilmesini sağlayan bir terimdir. (2006, s.2-3)

Jenkins’e göre sadece mobil iletişim araçları değil, oturma odalarında yer alan araçlar da bir
araya geleceklerdir. Üstelik artık, yöndeşme kavramı sadece bu araçların teknik olarak bir
araya gelmelerini ve birleşmelerini değil, bu medya platformları üzerinden akan içeriklerin de
bir araya gelmesini içermektedir. Kuşkusuz her iki anlamıyla yöndeşme teknoloji belirlenimci
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ve iyimser bir bakış açısıyla ele alınmakta1 ve temel olarak iki eğilime göndermede
bulunmaktadır: (1) Yeni medya ve bu medyanın çıktıları daha önce hiç olmadığı kadar fazla
kullanıcı katılımını içermekte ve katılımı sağlamaktadır –bu bize etkileşim konusunda da
düşünme yolu açar– ve (2) Yeni medyanın olanaklarıyla konvansiyonel uygulamaların aksine
artık oldukça geniş bir alanda ve çeşitlilikte medya akışı sağlanmaktadır (Jenkins, 2006)2.
Yeni medyada katılım ve yöndeşme iç içe geçmiş durumdadır ve birbirlerinden ayrı düşünmek
olanaksızdır.
James Hay ve Nick Couldry (2011), 2000’lerin başından itibaren medya çalışmalarında
giderek daha fazla karşılaşılan yöndeşme teriminin en azından dört ayrı ifadeyi içerdiğini
belirtirler: Medya şirketleri ve endüstrileri arasındaki sinerjinin yeni bir tanımı, haber ve bilgi
platformlarının çoğalması, birbirlerinden farklı medyaların üst üste bindirilmesiyle ortaya
çıkan teknolojik melezlik ve belgesel olan/olmayan biçimlerin düzenlenmesini içeren yeni
medya estetiği (Hay ve Coldry, 2011, s.473). Couldry bununla beraber, yöndeşme kavramını
kültürel açıdan ele aldığı çalışmasında (2011), Jenkins’in bu kavrama yönelik yaklaşımlarını
eleştirerek yöndeşik medya platformlarında gözlemlenen yöndeşik kültürden3 bahsetmenin
çok da doğru olmadığını, bunun yerine halihazırda melez (hybrid) bir medya üzerinde işleyen
melez kültürden bahsedilebileceğini ileri sürer. Yine Couldry’ye göre diğer medyalardan
yalıtılmış yöndeşik medya kültüründen bahsetmek yerine yöndeşmenin tabakalar ve ayrımlar
oluşturduğunu söylemek daha akla yatkın olacaktır (2011, s.494). Kültürler kadar bireylerin
1

Aynı dönemde Türkiye’de yazar ve akademisyenler tarafından hak ettiği ilgiden çok daha fazlasını gören,
üzerinde uzun uzadıya çalışılan ve hatta hakkında tezler yazılan IPTV ve IPTV uygulamalarıyla ilgili beklentileri
anımsayınız.
2

Henry Jenkins ve Mark Deuze (2008) daha sonra, bu iki eğilimin çelişkili olduğuna ve halihazırda bu çelişkinin
yöndeşmenin odak noktasında yer aldığına dikkat çekecektir. Bu çelişki, yeni medyanın bir taraftan katılım ve
etkileşime açık yapısıyla ‘özgürlükçü’ ve ‘demokratik’ bir ortam oluştururken diğer taraftan bu yapı sayesinde
izleyiciler/katılımcılar tarafından üretilen içeriklerin tecimsel kullanıma dönüştürülebilmesinde ortaya çıkar.
Jenkins ve Deuze’ün “kolektif zekâya koşum vurulması” (harnessing collective intelligence) olarak
kavramsallaştırdığı bu durum, Lev Manovich (2001) tarafından çok önceleri “yeniden düzenleme kültürü” (remix
culture) olarak ifade edilmiş ve kullanıcılar tarafından üretilen içeriklerin tecimsel bağlamın hem içinde hem de
dışında yer aldığına, kurumları yıkmaya çalıştığı kadar onları desteklediğine dikkat çekilmiştir.
3

Couldry (2011, s.494), çalışmasında Jenkins’in kültürü kendinden önceki birçokları gibi “bir anlam-yaratan
ortak değerler ve biçimler” olarak ele aldığını söyler. Couldry’e göre kültürü bu şekilde ele almada bir sorun
yoktur, hatta kültürü bu şekilde kavramsallaştırmada eleştirel ve totaliterleştirici-olmayan bir kullanım
potansiyeli de bulunmaktadır. Ancak, diğer taraftan, kültürü sadece paylaşılan değerlere vurgu yapmayan, aynı
zamanda düzensiz ve karmaşık dolaşım alanlarında anlam ve sembollerin paylaşılmasını sağlayan ortak altyapı
olarak ele alan bir anlayış da vardır.

515

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Yeni Medya Sanatları

de melezleştiği süreçte (Bourse, 2009, s.98) mesajların ve iletişim ortamlarının
melezleşmesinden daha doğal ne olabilir ki? İşte tam bu noktada çalışmanın odağında yer alan
Papergirl Hareketi’ni incelemek önem kazanmaktadır. Çünkü Papergirl Hareketi, hem
geleneksel hem yeni medyayı bir arada kullanma pratikleri açısından melez bir sanat hareketi
yaratmakta ve dahası yeni medyayı geleneksel sanat alanına ve kurumlarına karşı ayrım
oluşturmak için kullanmaktadır.

2. MEDYA KULLANIMI BAĞLAMINDA PAPERGİRL HAREKETİ
2006 yılında Aisha Ronniger tarafından Berlin’de gerçekleştirilen ilk projenin çevrimiçi
ortamda yayılmasıyla birlikte farklı kentlerde Papergirl projeleri organize edilmeye
başlanmıştır. Proje, sonraki yıllarda büyük başarı sağlayarak özellikle genç sanatçılar için
küresel ağ oluşturmuştur. Bugün proje, dört kıtada elliden fazla kentte gerçekleştirilmiştir ve
her geçen gün daha fazla kenti kapsayarak büyümektedir. Proje, sanat yapıtlarının galerilerin
dışına çıkarılarak bisikletler aracılığıyla sokaklarda dağıtılması düşüncesine dayanır.
İnsanların gündelik hayatlarında dikkate değer fark yaratmayı ve küresel sanatçıların kamu
bilincini geliştirerek çalışmalarını sergileyebilecekleri yaygın ve özgür mekânlar sunmayı
amaçlamaktadır. Ronniger, Papergirl projesini küratöryel sistemin dışında, analog, tecimsel
olmayan, katılımcı ve etkileyici bir hareket olarak tanımlamaktadır ve hareketin sanatı
insanlara ulaştırmanın beklenmedik, alışılmadık ve şaşırtıcı bir yolu olduğunu belirtmektedir:
Papergirl projesi, Amerika’da bisikletle gazetede dağıtan ve paperboys olarak adlandırılan
çocuklardan etkilenmiştir. Papergirl katılımcıları, rulo yapılmış sanat yapıtlarını şehir içinde bisikletle
dağıtmaktadır. (...) Projenin temel amacı sanatı kamuya beklenmedik, alışılmadık yöntemlerle şaşırtıcı
bir hediye verir gibi sunarak onları gündelik hayatlarında sanat yapıtıyla buluşturmaktır. Dağıtımdan
önce sanat yapıtları bir sergide yer almakta, böylelikle daha geniş izleyiciye ulaşması
hedeflenmektedir (Ronniger, 2011).

Papergirl Hareketi Ronniger tarafından kurulmuş olsa da temelde bağımsız ekipler tarafından
gerçekleştirilen kendin-yap projesidir. Ronniger sadece projenin bölümlerinden olan açık
çağrı, sergi, dağıtım ve geliştirme gibi işleyiş aşamalarını oluşturmuştur. Ancak bu aşamalar
Papergirl Projesi’nin iskeletini meydana getirmekle birlikte proje grupları çerçeve içerisinde
organizasyonlarını yeniden biçimlendirmekte serbest bırakılmıştır (Ronniger, 2011). Bir proje
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süreci şu aşamaları içerir: (1) Açık Çağrı: Organizasyon komitesi farklı ilgileri olan
izleyicilerin/katılımcıların dikkatini çekebilmek ve katılımı mümkün olduğunca arttırmak için
e-posta, bloglar, video-bloglar, sosyal iletişim ağları, posterler ve el ilanları gibi her türlü
iletişim kanalını kullanmaktadır. (2) Katılım: Papergirl Hareketi küratöryel süreçleri
barındırmadığından, sergilenecek ve dağıtılacak sanat yapıtlarının formatı, kalitesi ve tekniği
tamamen katılımcının kendisine bırakılmıştır. Çalışmalar, resim, fotoğraf, fotokopi, bilgisayar
çıktısı ve kolaj gibi biçimlerde olabilir. Tek koşul4 yapıtların rulo haline getirilebilir
olmasıdır. (3) Sergi: Bütün sanat yapıtları dağıtılmadan önce sergilenmektedir. Sergileme
aşamasında izleyiciler/katılımcılar sanat yapıtlarına yakından bakma ve/veya dokunma
olanağı bulmaktadırlar. Sergilemede karşılaşılan finansal ve mekânsal zorluklar sponsorlar
aracılığıyla çözülmektedir. (4) Dağıtım: Papergirl Hareketi’nin temel fikri sanat yapıtlarının
sokaklarda dağıtılmasıdır. İsteyen herkes dağıtım etkinliğine katılabilir. Bu dağıtım yöntemi,
genç sanatçıları ve sanat yapıtlarıyla kamuyu geleneksel yollardan farklı olarak bir araya
getirmektedir. (5) Belgeleme: Video arşivinin oluşturulması, projelerin belgelenmesi ve
sunulması açısından önemlidir. Bu eylem öncelikle insanları projeye katılmaları için
cesaretlendirme amacını güder.
2011 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen organizasyon, altı kişilik bir ekip tarafından
düzenlenmiştir: Yasemin Ülgen, Çiğdem Asatekin, Şeyda Çetin, Mine Erkmen, Özge Gürcan
ve Serena Baloğlu. Ekip, bir sanat organizasyonunun farklı yönlerini ele alabilecek üyelerden
oluşmaktadır. Yasemin Ülgen, ekibin kuruluşu ve koordinasyonundan sorumluyken Asatekin
organizasyonun sosyal medya ilişkilerinden, Şeyda Çetin kurumsal iletişim ve sponsor
ilişkilerinden, Özge Gürcan yazılı basınla ilişkilerden, Mine Erkmen Papergirl İstanbul
tanıtım videosunun hazırlanmasından ve Serena Baloğlu sergi malzemelerinin tasarımı ve
hazırlanmasından sorumludur. Proje düşüncesi, Yasemin Ülgen, üniversite eğitimi sırasında
Almanya’da stajını yapmaktayken Ronniger’le karşılaşmasıyla ortaya çıkar. Projenin
katılımcılara açık ve ekonomik gelir beklentisi olmayan, kar amacı gütmeyen bir
organizasyon olmasından etkilenir. Yasemin Ülgen’e (1 Şubat 2013 tarihli görüşme) göre
proje geleneksel sanat kurumlarının ve kurumsal sistemin dışında kalan, alternatif ve samimi
bir projedir. Bununla beraber projenin kolektif yapı içermesi, genç sanatçılar için sanat
alanına giriş sağlaması ve ağ oluşturması önemlidir.
4

Papergirl İstanbul Projesi sırasında, çağrıda hiçbir sınırlama olmaması ve gelen işlerin elemeye tabi
tutulmayacağının taahhüt edilmesi ekibi gelmesi muhtemel ırkçı, ayrımcı, cinsiyetçi, nefret suçları içeren ve
faşist işler konusunda endişelendirmesine karşın böyle bir durum yaşanmamıştır. Diğer kentlerde yapılan
organizasyonlarda iş çağrısı bu türden şartlarla sınırlandırılmaktadır
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İstanbul’daki projeye 248 sanatçı, kopyalarıyla beraber 7000 kadar işle başvurmuştur. Bu işler
ekip tarafından 700 rulo haline getirilmiş, Caddebostan ve Moda sahilinde dağıtılmıştır.
Sanatçıların 200 kadarı Türkiye’den, geri kalanıysa aralarında Avustralya ve Kore gibi uzak
ülkelerin de bulunduğu, dünyanın çeşitli yerlerinden iş göndermişlerdir. Almanya’dan
Ronniger ve arkadaşları da iş gönderen sanatçılar arasındadır. Yasemin Ülgen’in (1 Şubat
2013 tarihli görüşme) belirttiğine göre Papergirl Hareketi’ni takip eden bir genç sanatçı
topluluğu oluşmuş durumdadır; bu sanatçılar hemen her yeni organizasyona iş
göndermektedir. Bu durum, hareketin küresel sanat ağı haline geldiğini göstermektedir. Bu
katılımcıların çoğu yirmili yaşlarındaki sanat öğrencileridir ve organizasyon ilk sergi
deneyimleridir. Çoğunluğu üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde okuyan sanatçıları
genç illüstratörler, sokak sanatçıları ve fotoğrafçılar takip etmektedir. Katılımcılar arasında az
sayıda galeri sanatçısı olmakla birlikte, koleksiyon sanatçısı ya da profesyonel sanatçı hem
yoktur hem de bu profesyonel sanatçılar hareketin hiç bir aşamasında destekte
bulunmamışlardır.
Proje ekibinin ilk işi Ronniger tarafından hazırlanmış olan Papergirl Kılavuzu’nun Türkçeye
çevrilmesi ve içeriğinin yerelleştirilmesidir. Bunun için İstanbul’a uygun yeni proje logosu
tasarlanmıştır. Yine projeyi kente yayabilmek için sergi bölgesi olarak Avrupa yakası
belirlenirken (Beyoğlu) dağıtım bölgesi için Asya yakasına (Caddebostan ve Moda) karar
verilmiştir. Ekibin ilk işlerinden biri sergi mekânını bulmak olmuştur. Genç sanatçılara ve
yeni projelere açık Milk Gallery’yle anlaşılmıştır. Projenin çağrı yazısının hazırlanması yine
bu aşamada yapılan işlerdendir. Proje ekibi sanat ve iletişim ve kültür yönetimi gibi konularda
üniversite öğrenimleri boyunca dersler aldıkları için bu aşamalarda zorluk çekmemişlerdir.
Papergirl İstanbul ekibi projeye açık çağrı ve proje tanıtımını içeren basın bülteni
hazırlamakla devam etmiştir. Metin, geleneksel sergi bültenlerine benzer şekilde oluşturulmuş
ve basılı gazetelerle kültür/sanat haberi yapan dergilere gönderilmiştir. Daha sonra çeşitli
bültenler ve röportajlar gazete ve dergilerle paylaşılmıştır. Bununla beraber üniversitelerin
güzel sanatlar fakülteleri ve sanat tasarım bölümleriyle iletişime geçilmiş, bu kurumlar
üzerinden geleneksel ilişkiler kullanılmıştır. Ekip ayrıca projeyi tanıtmak için posterler asmış,
küçük ilanlar dağıtmıştır; ancak bu eylem İstanbul’da, özellikle Beyoğlu’nda düşündükleri
etkiyi sağlamamıştır. Posterler ve el ilanları kısa ömürlerinden dolayı, ekibe göre işlevsiz ve
kalıcılıktan uzaktır. Bu nedenle gelecekteki projelerinde bu araçları kullanmayacaklardır.
Ekip, tüm tanıtımları sosyal medyaya taşımanın çok daha etkili olacağını düşünmektedir
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(Proje kapsamında doğrudan ve dolaylı olarak kullanılan konvansiyonel iletişim ortamlarını
görmek için bkz.: Tablo 1 ve Tablo 2).
Kullanım Amacı

Ortam
Üniversiteler

Güzel Sanatlar Fakülteleri ya da Sanat
Tasarım gibi bölümlerin öğrencilerine
doğrudan erişim.

Etkinlik çağrısı, tanıtım ve
iletişim

Posterler

Etkinlik çağrısı

Küçük İlanlar

Etkinlik çağrısı

Tablo 1. Ekip Tarafından Doğrudan Kullanılan İletişim Ortamları (Konvansiyonel Medya)

Ortam

Kullanım Amacı

Gazeteler

Basın Bülteni: Etkinlik çağrısı
ve tanıtım

Dergiler

Basın Bülteni: Etkinlik çağrısı
ve tanıtım

Tablo 2. Ekip Tarafından Dolaylı Olarak Kullanılan İletişim Ortamları (Konvansiyonel Medya)

Çevrimiçi gazete, haber portalı ve dergilerle ilişkilerde benzer süreç izlenmiştir; ancak basılı
gazete ve dergiler için çok daha önceden harekete geçmek gerekirken, çevrimiçi ortamlar için
rahat bir hareket takvimi belirlemek mümkün olmuştur (Özge Gürcan, 27 Şubat 2013 tarihli
görüşme). Çevrimiçi ortamlarda ekibin paylaşımlarına ek olarak özellikle kültür/sanat
bloglarından gönüllü tanıtımlar ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Ekip de projeyi bloglara
taşımak için çaba göstermiş, profesyonel bloggerların desteğini almıştır (Özge Gürcan, 27
Şubat 2013 tarihli görüşme). Organizasyon ekibi tarafından kullanılan diğer bir ağ ortamı ise
sanat iletişim ağlarıdır. Arts and Culture (http://artsandculture.nycga.net/network/) ve Citizens
of Culture (http://www.citizensofculture.net/) gibi kültür ve sanat ağlarına organizasyonun
tanıtım metinleri gönderilmiş; bu ağlar üzerinden önemli sayıda katılımcıya ulaşılmıştır.
Katılımcıların çoğu, çeşitli kaynaklardan çağrı ve tanıtımla ilgili bilgiye ulaşmalarına rağmen
elektronik posta aracılığıyla ekiple iletişime geçmiş ve bilgi almışlardır. Bu postalarda basın
bültenlerinde ya da Papergirl İstanbul’un blogundaki (http://papergirl-istanbul.blogspot.com/)
bilgilerin yeterince açık olmadığı belirtilmektedir. Bu nedenle ekip özellikle yeni medyada
yer alan bilgileri sadeleştirme yoluna gitmiştir. Metinler kısaltılmış, daha teknik ve anlaşılır
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şekilde yazılmıştır. Sayısal kopyalarının blogda sergilenmesi aşamasında sorunlar yaşanmış,
Blogspot altyapısının kullanıcı dostu olmamasından dolayı arşiv ve çevrimiçi sergi Tumblr
ortamına taşınmıştır (http://papergirl-istanbul.tumblr.com/). Milk Gallery’deki sergiden önce,
çevrimiçi sergilenmeye başlayan işler yeni katılımcılar için son derece teşvik edici olmuştur.
İşlerin görülebiliyor olması genç katılımcılar için –kendilerini kıyaslamalarına olanak
tanıdığından– cesaret verici olmuştur.
Papergirl İstanbul ekibinin yoğun ve etkin şekilde kullandığı Facebook, olumlu ve olumsuz
pek çok deneyime sahne olmuştur. Ekip olağanüstü bir katılımın gerçekleşmesini
Türkiye’deki Facebook kullanım oranına ve hareketin tanıtımına bu ortamda ağırlık
vermelerine bağlamaktadır. İstanbul’dan kısa süre önce gerçekleşen Berlin organizasyonuna
100 kadar sanatçı katılmıştır ve katılımın sınırlı sayıda kalmasının önemli nedeni Şeyda
Çetin’e göre (1 Şubat 2013 tarihli görüşme) Almanya’daki Facebook kullanım alışkanlığının
yaygın olmamasıdır5. Ekibin Facebook ortamındaki olumsuz deneyimleri organizasyonun
resmi

hesabının

türüyle

ilgilidir.

İlk

olarak

bireysel

Papergirl

İstanbul

(https://www.facebook.com/papergirl.istanbulda) açılmış ve yoğun arkadaş ekleme eylemi
nedeniyle hesap bir süre sonra Facebook yönetimini dikkatini çekmiş; spam hesap olarak
algılanmış ve günlük arkadaş ekleme etkinliğine sınırlama getirilmiştir. Bunun üzerine bir
grup hesabına geçilmiş (https://www.facebook.com/groups/189721591054775) ancak tam da
Facebook’un grup hesapları yerine kullanıcılarını sayfa hesaplarına yönlendirdiği bu dönemde
bir kez daha sorunla karşılaşılmıştır. Bu nedenle üçüncü bir hesap daha açılmıştır
(https://www.facebook.com/papergirlistanbul). Bu sayfalarla birlikte Milk Gallery’nin
sayfasında proje sürekli gündemde tutulmuştur (https://www.facebook.com/milkgallery). Ekip
Twitter hesabını (http://papergirl-istanbul.tumblr.com/) proje sırasında etkin bir şekilde
kullanamamıştır. Bunun nedeni “Twitter kullanımının mantığını o dönemde anlamamış
olmalarıdır” (Şeyda Çetin, 1 Şubat 2013 tarihli görüşme). Ancak, gelecekteki projelerinde
Twitter’ı çok daha etkin bir şekilde kullanmayı hatta organizasyonun merkezine yerleştirmeyi
düşünmektedirler. Ekip için yeni medyanın kullanımı, organizasyonun gerçekleştirilmesi ve
katılımın sağlanması bağlamında son derece önemlidir. Şeyda Çetin (1 Şubat 2013 tarihli
görüşme), “İnternet olmasaydı projenin asla bu boyutta gerçekleşmeyeceğini” söylemektedir

5

2010 yılı sonunda Almanya’da 13.810.480 kişi Facebook hesabına sahipken (toplam nüfusun yaklaşık
%16,77’si) Türkiye’de 24.163.600 kişinin Facebook hesabı bulunmaktadır (toplam nüfusun yaklaşık %33,21’i);
(www.socialbakers.com, 2013).

520

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Yeni Medya Sanatları

(Proje kapsamında doğrudan ve dolaylı olarak kullanılan yeni medya iletişim ortamlarını
görmek için bkz.: Tablo 3 ve Tablo 4).
Kullanım Amacı

Ortam
Facebook

https://www.facebook.com/papergirl.istanbulda
https://www.facebook.com/papergirlistanbul
https://www.facebook.com/groups/189721591054775

Tanıtım ve iletişim

Tumblr

http://papergirl-istanbul.tumblr.com/

Çevrimiçi arşiv, haberleşme
ve iletişim

Twitter

https://twitter.com/istpapergirl

YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=jNghupRySWY

Etkinliğin tanıtımı, tanıtım
videosu

Vimeo

http://vimeo.com/23129922

Etkinliğin tanıtımı, tanıtım
videosu

Blogspot

http://papergirl-istanbul.blogspot.com/

Etkinlik çağrısı ve tanıtımı,
haberleşme ve iletişim

e-Mail

İletişim

Skype

Organizasyon iletişimi
Tablo 3. Ekip Tarafından Doğrudan Kullanılan İletişim Ortamları (Yeni Medya)

Ortam

Kullanım Amacı

Çevrimiçi Gazeteler

Basın Bülteni: Etkinlik çağrısı
ve tanıtım

Çevrimiçi Dergiler

Basın Bülteni: Etkinlik çağrısı
ve tanıtım

Forumlar ve Bloglar

Etkinlik çağrısı, tanıtım ve
değerlendirme yazıları

Facebook

https://www.facebook.com/milkgallery

Etkinlik ve sergi çağrısı,
tanıtım ve haberleşme

Art Networks

http://artsandculture.nycga.net/network/
http://www.citizensofculture.net/

Etkinlik çağrısı ve tanıtım

Tablo 4. Ekip Tarafından Dolaylı Olarak Kullanılan İletişim Ortamları (Yeni Medya)

Ekip, organizasyonuna yoğun katılımı iletişim başarısı olarak görmektedir. Kişisel iletişimin,
sorulara anlık yanıtlar vermenin ve kurumsal iletişim dilinin dışına çıkarak katılımcılarla
enformel iletişim kurmanın önemli olduğunu belirtmektedir. Katılımcılarla ilişkiler geleneksel
sanat organizasyonlarında olduğu gibi üçüncü elden yürütülmemiştir. Ekip, kullanıcılar için
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her zaman ulaşılabilir olmuş, aracıları devre dışı bırakmıştır. Bir sanat etkinliği olarak
Papergirl aracıları devre dışı bırakmaktadır. Ekibin tüm eylemlerinde –özellikle sergileme ve
örgütlenme sürecinde– hem sayısal hem de analog ortamları kullanması yine olgusal olarak
benzerlikler göstermektedir. Aracıların ortadan kaldırılması sayesinde özellikle genç
sanatçılar galerici ve koleksiyonculara ilk elden ulaşabilmektedir.

3.

SONUÇ:

YENİ

MEDYA

BAĞLAMINDA

GELENEKSEL

SANAT

HAREKETLERİYLE PAPERGİRL HAREKETİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Jenkins, yöndeşmenin, değişimlerin izleyiciler/katılımcılar açısından farklı yollarla ifade
edilmesini sağlayan bir terim olduğunu belirtir (2006, s.2-3). O halde, konvansiyonel ve yeni
medyanın kesiştiği yerde ortaya çıkan; iletişimini bu melez ortama göre biçimlendiren
Papergirl Hareketi konvansiyonel sanat hareketlerinden hangi noktalarda ayrılmaktadır? Ve
bu ayrımlar nasıl bir kültürel oluşuma işaret etmektedir? Bu soruları, çalışma bağlamında
kısaca şöyle yanıtlamak mümkündür: (1) Papergirl Hareketi katılımın şartlara bağlanmaması
açısından geleneksel sanat hareketlerine göre çok daha demokratik bir ortam sunmaktadır; (2)
Katılımcılar, geleneksel tanımıyla sanatçı olmasalar dahi harekete katılabilmektedirler; bu
açıdan Papergirl Hareketi sanatçı tanımını sorgular; (3) Yapıtların kabul edilmesi ve
sergilenmesi sırasında küratöryel süreç yoktur. Aracılar ortadan kaldırılmıştır, oysa geleneksel
sanat kurumlarında küratörler belirleyicidir; (4) Papergirl Hareketi, sergileme tekniği
açısından çok daha mütevazı bir eylemdir. Ücretsiz malzemeler kullanılarak sergi ortamı
oluşturulur. Örneğin, İstanbul’da sergi mekânı ahşap manav kasalarıyla oluşturulmuştur; (5)
Kurumlar

ön

plana

çıkmaz,

kurumsal

teşhir

yoktur;

(6)

Katılımcıların

ve

izleyicilerin/alımlayıcıların sanat yapıtıyla etkileşimi olabilecek en üst noktadadır. Bu açıdan
hareket, sanatçıyı, sanat yapıtını, sanat ortamını ve kurumlarını sorguladığı gibi sanat
yapıtının dokunulmazlığı olgusunu da sorgulamaktadır; (7) İzleyicinin/alımlayıcının sanat
ortamına ve sanat yapıtına gittiği geleneksel sanat ortamının tersine sanat, izleyicisine
gitmektedir; ve (8) Papergirl Hareketi’nde sanat yapıtının satılmıyor oluşu onun kullanım ve
değişim değerini sorgular. Hareket, başlı başına sanat alanını ekonomik alandan
kopartma/ayrıştırma amacı taşımaktadır.
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Ağ Toplumu’nun yükselişiyle birlikte geleneksel kurumların işlevlerini yitirdiğini söylemek
büyük bir iddia olsa da, en azından kurumların dönüşüme uğradığını söylemek mümkündür.
Yasemin Ülgen’in (1 Şubat 2013 tarihli görüşme) dikkat çektiği gibi, bir zamanlar sanatçıların
iletişim ağı olarak kullandıkları dernekler ve diğer ortamlar artık önemini kaybetmiş
durumdadır ve yerlerini yeni medyadaki iletişim ağlarına bırakmaktalar. Geleneksel kurumlar
kendilerini yeni medyaya uyarlayacak şekilde dönüşmekteler. Diğer taraftan, sanatçılar
işlerine referans verebilmek ve sosyal sermayelerini arttırabilmek için geleneksel kurumlara
ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle hala galeriler ve müzeler önemini korumaktadır. Ancak;
yeni medyanın olanaklarıyla birlikte aracı kişilerin ve kurumların giderek önemini yitirdiği
görülmektedir. Sanatçılar artık iletişim ve etkileşime daha açıktır ve yeni medyanın olanakları
sayesinde görünür olmak sanatçılar için kolaylaşmıştır. Galeriler açısından genç sanatçılara
ulaşmak daha kolaylaşmıştır. Galeriler, kişisel web arşivlerinden ya da Papergirl İstanbul
örneğinde olduğu gibi, sanal sergilerden genç sanatçıların işlerini inceleyebilmekte; onlarla
iletişime geçebilmektedir. Papergirl İstanbul organizasyonunda yer alan pek çok sanatçı
galeriler tarafından başka sergiler için davet edilmiştir. Tüm bunlar sanat alanına katılmada
önemli kolaylık sağlayan gelişmelerdir ancak diğer taraftan yine bu kolaylıkların sanatçılar
arasındaki rekabeti arttırdığı da görülmektedir.
Hareket, izleyiciler/alımlayıcılar açısından değerlendirildiğinde şu sonuçlara ulaşılmaktadır:
İzleyiciler/alımlayıcılar sanatla daha demokratik ilişki kurmaktadırlar. Sanat yapıtı kendi
izleyicisine/alımlayıcısına gitmektedir. Ancak bu, geleneksel kurumlar ve profesyonel
sanatçılar tarafından “sanat yapıtının basite indirgenmesi” olarak nitelendirilmekte ve
eleştirilmektedir (Yasemin Ülgen, 1 Şubat 2013 tarihli görüşme). Görüldüğü gibi, sadece
sanatçılar açısından değil, izleyiciler/katılımcılar açısından da özgürlükçü, melez bir sanat
ortamı oluşmaktadır. Kuşkusuz bu melezlik geleneksel kurumların tümden reddini değil
onlarla etkileşime girilmesini önermektedir. En nihayetinde büyük oranda yeni medyanın
sağladığı olanaklarla projeyi gerçekleştirmiş olan Ekip, olumlu tüm deneyimlerine karşın,
Papergirl Hareketi’ni geleneksel sanat kurumlarına alternatif ya da karşı olarak değil, onlarla
bir arada yürüyen bir hareket olarak tanımlamaktadır. Bunun kitap okuma deneyimine
benzediğini düşünmektedirler (Yasemin Ülgen vd., 1 Şubat 2013 tarihli görüşme). İnsanlar
kitaplara yeni ortamlardan da ulaşabilir ve onları okuyabilirler ama geleneksel kitap okuma
deneyimi diğer pek çok deneyimi de içeren farklı bir olgudur. İnsanlar sanat yapıtlarıyla
galeriler ya da sergiler gibi fizik mekânlarda bir araya gelmeyi istemektedirler ve bu nedenle
geleneksel kurumlar hâlâ çok önemlidir.
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ÖZET
Bakışımız-bilgimiz uzanabildiğince kendimizle, diğer insanlarla ve dünyayla ilişki kurarken karşılaştığımız
anlam sorunu, sadece medyanın değil, 21. yüzyılın sorunudur. Üzerinde durmayı özellikle gerektiren bir sorun
olarak birdenbire karşımızda belirmiş değildir; zaman içerisinde değişen paradigmalarla birlikte, özsuyun dal
uçlarına yürümesi gibi, adım adım ilerleyerek, çağın tinine sinmiştir anlam sorunu. Anlamlı Anlamsızlık ve
Sessizliğin Gücü başlıklı bu makalenin temel argümanı da “Medyaya-doymuş dünyamızda, daha fazla bilgiye
ama daha az anlama sahibiz” (Williams, 2003: 64) düşüncesine dayanmaktadır.
Makalede, postmodern dönemde imge ve gerçeklik arasında hiçbir bağın kalmadığını savunan Baudrillard’ın
görüşleri üzerinde durulmaktadır. Haber ve eğlence arasındaki farkı aşındıran günümüz medyasında -buna sosyal
medya da dahil- karşılaşılan ve içinden çıkılamazmış gibi görünen problemlerin çözümü, yine insanda, insanın
seçim yapma kapasitesinde aranmaktadır. Çünkü medyanın anlam eriten mesaj sağanağı karşısında pasif
durumda olan sıradan insan, -sürekli olarak her yönden gelen- mesajları reddetme, cevapsız bırakma, dolayısıyla
özümsememe gücünü elinde tutmaktadır. Baudrillard’ın sessizliğin gücü kavramını kullanarak betimlemeye
çalıştığı durum, tam da budur.
Anahtar Kelimeler: Hipergerçek, simülasyon, anlam, içepatlama, sessizlik.

GİRİŞ
Enformasyondaki hız ve kesintisizlik, günümüzde, baş döndürücüdür. Üstelik gelen her yeni
ileti, bir öncekini kolaylıkla unutturabilmektedir. İzleyici, okuyucu ya da takipçi, hiç sona
ermeyecekmiş gibi görünen imge/gösterge bombardımanı altında, gerçekliğin ne kadarını
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yakalayabilmektedir? Öznelerin, gerçeklik yerine kendilerine sunulan imajlarla yetindiği
doğru mudur? Yanıtlanması beklenen asıl soru ise bu karışıklıkta, bu kesintisiz enformasyon
akışında, anlama ne olduğudur. Anlam sorunu, bakışımız-bilgimiz uzanabildiğince
kendimizle, diğer insanlarla ve dünyayla kurduğumuz/kuracak olduğumuz ilişkiyi de
belirlediğinden, üzerinde özellikle durmayı gerektirmektedir. Bu makalenin temel argümanı
da “Medyaya-doymuş dünyamızda, daha fazla bilgiye ama daha az anlama sahibiz”
(Williams, 2003: 64) düşüncesine dayanmaktadır. Anlam sorunu, sadece medyanın değil, 21.
yüzyılın sorunudur.
Marshall McLuhan’ın deyişiyle, “sunduğu programları inceleyerek televizyonu anlamaya
çalışmak, Gutenberg’in İncilinin içindekileri yorumlayarak matbaanın on beşinci yüzyıldaki
etkisini anlamaya çalışmak kadar yararsızdır” (Adler’den aktaran Williams, 2003: 65).
Öyleyse, yeni medyayı ve etkisini anlayabilmek için nereye bakılmalıdır? Bu çerçevede
düşünüldüğünde, modern öznelerin anlam deneyimi üzerine söylenebilecekler nelerdir?

ÖZNENİN ENFORMASYONLA İMTİHANI
Bizden 21. yüzyılı tam anlamıyla ifade edecek tek bir kelime bulmamız istense, muhtemelen
hiç zorluk çekmeyiz aklımıza ilk geleni ortaya koymakta, sese söze dökmekte. Hiç kuşku yok
ki, düşüncemizin odağına neyi koymuşsak, kelime dağarcığımızdan da onu alırız. Fakat
bazılarımızın, belki çok daha fazlamızın, aklına gelen ilk sözcük, hemen olacaktır. Evet,
hemen, sadece hemen. Hızı her şeyin ölçüsü yapan, insanları bir araya getirmesi beklenen
kamusal mekânları bile “hareketin bir türevi” (Sennett, 1996: 29) haline getiren 21. yüzyılı en
iyi özetleyecek kelime, belki de gerçekten hemendir. Bir zaman zarfı yani.
“Modern özneler ile iletişim ağları arasındaki etkileşim, artık yatmadan önce yalnız geçirilen
birkaç saatlik zamandan ibaret değildir. Günümüzde dünya yurttaşlarının yaşamları maddi ve
simgesel iletişim tarzlarıyla bitimsiz görünen bir karşılaşmanın etrafına örülmüştür”
(Stevenson, 2008: 206). Özne, kesintisiz bir enformasyon sağanağı tarafından hemenle
sınırlandırılmıştır.

Hemen

bakılmalı,

hemen

okunmalı,

hemen

izlenmeli,

hemen

yanıtlanmalıdır gelen her ileti ve hiç zaman kaybetmeden bir sonrakine geçilmelidir.
Enformasyon dolaşımındaki bu akıl almaz hız, sadece tarihsel süreç duygusunu yok etmekle
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(Stevenson, 2008, s. 247) kalmaz; derinliği aşındırarak eleştirel düşünüme ait özel alanları da
çökertir. Jean Baudrillard, epeyce kötümser bulunabilecek bir yaklaşımla, burada açıkça ifade
etmeye çalıştığımız postmodern enformasyon saldırısını, “özneyi ortadan kaldırmak ve
katılım yerine kayıtsızlık yaratmakla ilişkilendirir” (Stevenson, 2008, s. 242). Öznenin sonunu
getiren, nesnedir. Bu da üretilen enformasyon miktarının öznenin yorumlama kapasitesini
aşmasıyla olmuştur (Stevenson, 2008, s. 262).
Enformasyonun zaman ve mekânda durmaksızın yer değiştirmesi de moderniteye özgüdür.
Otobüste dergimizi okurken, cep telefonumuzdan internete girebilir ve dünyanın çok uzak bir
köşesindeki depremden haberdar olabiliriz pekâlâ. Marshall McLuhan, bu şekilde
dolayımlanan modernite deneyimini tanımlamak için “hızla dönen bir fantazmagori” (aktaran
Stevenson, 2008, s. 206) ifadesini kullanacaktır. Hayatın kendisi gibi, izlediğimiz,
dinlediğimiz, okuduğumuz, duyduğumuz haberlerin de hızla aktığı, günceli oluşturan
içeriklerin hemen kamuoyu ile paylaşıldığı ve biz daha üzerinde düşünemeden eskiyip
yenisiyle değiştirildiği böyle bir fantazmagoride, özneyle ekran arasındaki ilişki de âdeta bir
tutukluluk ilişkisine dönüşmüştür. Televizyon ekranı, bilgisayar ekranı, cep telefonu ekranı,
tablet PC ekranı… Çeşitlilik yanılsaması sunan ama aslında kitlesel bir tekbiçimlilik yaratan
bu alanların tümü, modern özneyi sürekli bir bakma durumu içinde bırakmıştır.

SİMÜLASYON YA DA TV-HAKİKAT ÇAĞI
Görüntünün iktidarı ele geçirmesi sonucunda, yazılı kültürün ürünü olan homo sapiens’in
(bilen insan) yerini homo-videns (gören insan) almıştır (Sartori, 2006, s. 11). Homo-videns
sürekli ekran karşısındadır ve ekran, özne ile gerçeklik arasında durmaktadır. Öznenin
gerçeklikle kendisi arasına koyduğu mesafe yeni bir olgu değilse de daha önceki dönemlerde
böylesine belirgin, genel ve kuşatıcı olmadığı söylenebilir. Kitle iletişim teknolojisindeki
gelişmelere paralel olarak, yaşamlarımızı bir biçimde bağımlı kıldığımız ekranların niceliği de
artmıştır. Bu ise “modern öznelerin ötekilikle, ancak ciddi bir yükümlülük getirmediği zaman
karşılaşması demektir” (Stevenson, 2008, s. 238). Zygmunt Bauman, bu yöndeki bazı
değişimleri açıklayabilmek için Henning Bech’ten ödünç aldığı telekent kavramını kullanır.
Bauman’a göre, özne artık teleseyirciye

dönüşmüştür; karşılaştığı
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teledolayımlıdır. Burada sözünü ettiğimiz indirgemenin ürkütücü boyutları, nesnelerin ve
diğer öznelerin sadece haz ve eğlence ögesi olarak görülmesinde kendini belli eder. Şöyle ki:
Artık yabancılara korkmadan, açık açık bakılabilir -hayvanat bahçesindeki aslanlara bakılabildiği
gibi; uzun sivri dişler tenin yanına bile yaklaşmadan kükreyen hayvanların verdiği tüm ürperti ve
dehşet. TV’de suç ve polis filmlerinin sonsuz yeniden çevrimlerinde yabancılar (yabancı oldukları
için yabancılardan bekleneceği üzere) birbirlerini soyar, sakatlar, boğar, birbirlerine ateş ederken
seyredilebilirler. Ya da hayvani tutkularına kapılmışlarken, neşeyle izlenebilirler. Veya daha da
iyisi, en küçük bir joystick hareketiyle hareket ettirilebilir, senaryoyu oynamaları sağlanabilir ya
da sahneden çıkarılabilirler. Nesneler olarak sonsuz derecede yakındırlar; ama neyse ki eylem
özneleri olarak sonsuz derecede uzak kalmaya mahkûmdurlar. Telekentte yabancılar, … sterilize
edilmiş ve güvenlidirler: … -tek bir gölgenin görünmediği saf bir gümüş astar- ve bu nedenle
zevkin önceden ya da sonradan düşünme nedeniyle bozulması gerekmez, dikkat unutulabilir,
sonuçlara dair hiçbir düşüncenin vicdanı bulandırması ya da zevki zehirlemesi gerekmez. …
Telekentte ötekiler yalnızca zevk nesneleri olarak görünürler, hiçbir bağ yoktur (artık
eğlendirmedikleri zaman ekrandan -ve dolayısıyla dünyadan- zaplanabilirler) (Bauman, 1998, s.
216-217).

“Telekentin açtığı mekân, bireysel hazza dayalı bir mekândır; öznenin çok çeşitli medya
metinleri üzerinde hiçbir yükümlülüğü olmadan dolaşmasına izin veren bir mekân”
(Stevenson, 2008, s. 238). Bauman’ın eleştirel tavrı sorumlulukla ilgili kaygılarımızı diri
tutarken, Baudrillard’ın vurgusu gerçeğin hipergerçeğe dönüşmesi ve anlamsızlık üzerine
olur. Baudrillard, bir Amerikan ailesinin günlük yaşamını belgelemek üzere yedi ayda çekilen
300 saatlik bir filmden söz eder. 1970’lerin başında “gerçekliğin sıradanlığı” fenomenini iyice
görünür hale getiren film, ailenin yaşadığı keyifli anları ve dramları hiçbir atlama olmadan,
kesintisiz biçimde, “el değmemiş” bir hikâye gibi sunmuştur (Baudrillard, 1998, s. 43).
Burada insanı dehşete düşüren şey, gerçeklik ile hilenin son derece doğal görünen yan
yanalığıdır. Baudrillard’ın deyişiyle, “İnsanı hem yabancılaştıran hem de çok yakından
izleterek bakışımıza ölçek değiştirten aşırı saydamlığın oluşturduğu bir ürperti” (A.g.y., s. 4344) söz konusudur. Yirmi milyon seyirciyi baştan çıkaran şey de aslında bu türden bir
gerçeğin orada doğal halinden daha gerçek görünmesidir. Gerçek hipergerçeğe dönüşmüştür;
seyircinin yaşadığı bir simülasyondur artık. Hissedilen ürperti ile anlam bolluğunun, anlam
aşırılığının getirdiği haz arasında doğrudan bir ilişki kurmak da olanaklı görünmektedir.
Burada gözden kaçırılmaması gereken nokta ise anlamsız olana aşırı anlam yüklenmesidir
(A.g.y., s. 44). Baudrillard, medya içeriğindeki bulanıklığı, bu çokanlamlılığı ya da anlam
karmaşasını anlatabilmek için TV-hakikat terimini kullanır; çünkü gerçeği hipergerçeğe
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dönüştüren, anlamsızlığa anlam yükleyen televizyon, hakikatin ta kendisidir (A.g.y., s. 44).
Başka bir deyişle hakikat televizyonun hakikatidir. Bunu hakikat olarak kabul etmek hâlâ
mümkünse tabii. Böyle bir kabul, hiç kuşku yok ki, hakikatin tanımını yeniden ele almayı
gerektirmektedir.
Bugün içinde bulunduğumuz simülasyon çağı, yeni medya teknolojilerinin sağladığı
olanaklarla gerçek olanın kopyalanmasına bile değil, yeniden üretilmesine dayanmaktadır.
“Televizyon, bilgisayar ekranları, sanal gerçeklik ve stereo kulaklıkların bir etkisidir artık
gerçek” (Stevenson, 2008, s. 267-268). Geçerliliği ilan edilen hakikatin kopyası bile değilken,
yeniden üretilen ve hakikatin yerini tutan aslında başka bir şeyken, hakikatin bildiğimiz
anlamını karşılamadığı iddiası, hiç de abartılı olmayacaktır.

MEDYA VE İÇİN İÇİN KAYNAYAN ANLAM
“Her geçen gün daha çok haber ve bilgiye karşın giderek daha az anlamın üretildiği bir
evrende yaşıyoruz” (Baudrillard, 1998, s. 101). Baudrillard’ın düşünsel arka planını en iyi
özetleyen cümlelerden biri, belki de budur. Modern özne, “radikal bir anlam yokluğu”
(Baudrillard, 1998, s. 103) içindedir. Baudrillard, bu durumu anlamın için için kaynaması,
içepatlaması ile açıklar. Simülasyon da zaten bu noktada kendini dayatmaktadır. Haber kendi
ürettiği içerikleri yok ederken, aslında iletişimi ve toplumsalı yok etmekte; bunun sonucunda
da bir simülasyon süreci yaşanmaktadır, yani hipergerçek bir süreç. Artık “Anlam ve iletişim
hipergerçekleşmiştir. Gerçeğe bir son veren şey, gerçekten daha da gerçek gibi görünendir”
(A.g.y., s. 102-103). Daha önce de işaret ettiğimiz gibi, gerçeğin yerini başka bir şey almıştır;
bu ikame sırasında gerçeğe son veren bir şey.
Postmodern dünyada, medyada gördüklerimiz, medyadan okuduklarımız dışında bir gerçeklik
yoktur; “gerçek anlam deneyimlerimiz kitle iletişiminin imaj ve işaretleriyle şekillendirildiği
ve yönlendirildiği için kaybolmaktadır” (Williams, 2003, s. 64). Bu türden imajlarla dolu
sahte bir dünya içerisinde yaşarken, tek yapabildiğimiz onları eğlenmek ve keyif almak için
kullanmaktır (Williams, 2003, s. 64). Bu nedenle, Baudrillard’a göre, günümüzde sözcüğün
gerçek anlamıyla medya diye bir şey yoktur. Bir gerçeklikle diğer bir gerçeklik arasında,
gerçeğin bir konumuyla bir başka konumu arasında aracılık yapması beklenen süreç, hem
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içerik hem biçim düzeyinde, ortadan kalkmıştır. İçin için kaynama/içepatlama denilen şey
budur (Baudrillard, 1998, s. 105). En başta, günlük hayat medyaya içepatlamıştır; tabu olarak
nitelendirilebilecek bir konu kalmamıştır; en mahrem alanlarımız medya teknolojileri yoluyla
“törensel” bir şekilde kamuya mal edilmiştir (Stevenson, 2008, s. 262). Medya, artık
toplumsallaşmayı değil, toplumsalın kitleler içinde için için kaynamasını sağlamaktadır
(Baudrillard, 1998, s. 104).
Bu bağlamda, Baudrillard’ın söylediklerini, Guy Debord’un medya analizi ile birleştirebiliriz.
Debord, medya ve kültürdeki metalaşmanın görünüşte şey benzeri imge ve temsiller ürettiği
yönündeki düşünceleri (Stevenson, 2008, s. 246) ile pek çok yönden Baudrillard’a yakın bir
duruş sergilemektedir. O, hızla değişen kaosu ve kaos içerisinde olup bitenleri açıklayabilmek
için gösteri kavramına başvurmaktadır. Her akşam televizyon haberlerinde yer alan görüntüler
ve bu görüntülerin günlük yaşamla hiç bağı yokmuş gibi özerk görünümler halini alması,
gerçekliği izleyen açısından bir gösteriye dönüştürmektedir. Sorun da buradadır; gösterinin
insan sefaletini ve ıstırabını gerçekdışı kılmasında, açıkça hayatlarımızdan uzaklaştırmasında.
Debord’a göre, “Gösteri ideolojiktir, çünkü kitleler görüntü üretim araçlarından ayrılmış ve
hissiz bir edilgenlik biçimine zorlanmaktadır. Kitleler, mevcut toplumsal ilişkileri belirleyen,
iktidar ilişkilerini gizleyen bir dikkat dağınıklığı içinde yaşamaya zorlanmaktadır”
(Stevenson, 2008, s. 246-247).

SONUÇ
Sonuç olarak, bugünün ve geleceğin medyasını biçimlendirecek olan, anlam için verilen bu
mücadeledir. Böyle bir mücadele, yargılamak ya da suçlamaktan çok, neyin içerisine dahil
edildiğimizi anlamaya çalışmakla ilgili olmalıdır. Anlama, neyi soracağımızı keşfetmek ve
yanıtların peşine düşmek için gereklidir. Çünkü “Anlama, … yüzyılımızın sırtımıza
yüklediği yükü incelemek ve onu bilinçli bir biçimde -ne varlığını inkâr ederek ne de uysalca
ağırlığına boyun eğerek- taşımak anlamına gelir. Anlama, kısaca, önceden tasarlanmamış
gerçekliği dikkatli bir şekilde karşılamak ve ona bu şekilde direnmek demektir - bu her ne
olursa olsun” (Arendt, 1973, s. viii).
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Anlamdan soyunmuş görünen günümüz medyasında -buna sosyal medya da dahil- karşılaşılan
ve içinden çıkılamazmış gibi görünen problemlerin çözümü, yine insanda, insanın seçim
yapma kapasitesinde aranmalıdır. Baudrillard’a göre, sıradan insan, medyanın anlamsız mesaj
sağanağı karşısında pasif durumdadır. Ancak, paradoksal bir biçimde, kitlelere direnme gücü
veren de budur. Seyirci -her yönden gelen- mesajları reddetme, cevapsız bırakma, dolayısıyla
özümsememe gücünü elinde tutmaktadır. Baudrillard’ın sessizliğin gücü dediği, tam da böyle
bir şeydir (Williams, 2003, s. 64). Anlaşılan o ki, “enformasyon patlamasına direnmenin tek
yolu, bunlarla ilgilenmeyi reddetmektir” (Stevenson, 2008, s. 267). “Sessizlik” kelimesinin
yaptığı bütün çağrışımlara rağmen edilgenlik değildir burada kastedilen. Baudrillard için
kitlelerin sessizliği, “etkin bir geri çekilmedir” (Stevenson, 2008, s. 267). Onda kök salan,
kaybolan anlam dünyasına katılımı reddeden etkili bir direniştir. Kesin çözüm iddiası
taşımamakla birlikte, kim bilir, belki de her sessiz reddediş bir çağrıdır sürgündeki anlama…
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ÖZET
Dijital devrimle birlikte medya programlanabilir hale gelmiştir ve bu da dijitalizasyon demektir, yani sürekli
veriyi sayısal bir temsile çevirme. Böylesi bir durumdan elbette ki sanat da etkilenecek ve sanat yapıtı
sayısallaşacaktı. Hızla gelişen teknoloji, sanat yapıtı-izleyici arasındaki ilişkiyi dönüştürmüş, arayüz aracılığıyla
izleyiciye farklı bir deneyim sunmuştur. Geleneksel sanat yapıtı alımlama biçimi yerini etkileşime, deneyime
bırakmıştır.
Bu bildiri, interaktif dijital sanat yapıtlarının, sanatçı-izleyici-yapıt ilişkisini nasıl dönüştürdüğünü, gelişen
arayüz teknolojileriyle birlikte sanatçının nasıl yeni olasılıkların önünü açtığını ve bu sayede sosyal
yaşamlarımızı, toplumsal anlayışlarımızı nasıl arttırmayı hedeflediğini, interaktif dijital sanat yapıtları örnekleri
üzerinden tartışmayı amaçlar.
Anahtar Kelimeler: Etkileşim, arayüz, dijital sanat, kullanıcı/katılımcı, izleyici

Tarih boyunca teknolojiyle sıkı bağlar kurmuş olan sanat, dijitalleşen dünyamızda belki de
daha önce hiç olmadığı kadar teknolojiyle direkt bir ilişki kuracak ve dijital sanat ya da yeni
medya sanatı olarak adlandıracağımız yeni bir sanat formu doğacaktı.
Bu sanat formu yeni bir değişimi imlemekteydi: sanat yapıtı sayısallaşmıştı. Yani sanat
yapıtının ‘formu’ dijital sanatta ‘sayısal’ hale dönüşmüştü. Bu durum kısaca şöyle
açıklanabilir: Yapıtın formunu oluşturmak için öncelikle ‘yazılım’a ihtiyaç vardır; yazılımsa
kabaca, bilgisayar işlemleri ya da verileri anlamına gelir. Yazılımla şekillenen yapıt,
genellikle arayüz yardımıyla izleyici tarafından deneyimlenmekte, kavranmakta ve izleyicinin
yapıtla etkileşime geçmesi sağlanmaktadır. Geleneksel anlamda yapıtla etkileşime geçmek
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yapıtın formuyla ve zihinsel olarak mümkün olmaktayken, dijital sanatta bu arayüzle mümkün
kılınmaktadır. Yani içerik-form ilişkisi, içerik-arayüz ilişkisine dönüşmüştür. Sayısallaşan
içerik, arayüzle formuna kavuşmaktadır (Şahin, 2010, s.49).
Arayüzle formuna kavuşan dijital sanat yapıtları, etkileşimin prensipleri doğrultusunda işler
ve bu nedenle, Ryszard W. Kluszczynski’nin de söylediği gibi, dekonstrüktivist bir mantıkla
sonuçlanırlar (Kluszczynski, 2007). Bu yapı, sanat yapıtı, sanatçı ve izleyici için oldukça
önemli bir değişimi imlemektedir. Dijital Sanat yapıtları, geleneksel sanat formlarının aksine,
formuyla, yapısıyla, içeriğiyle tüm öğeleri tamamlanmış, sunuma hazır bir yapıt olmaktan
uzak, ucu-açık yapıtlardır. Sanatçı, yapıtına son şeklini veren, izleyicinin bu son şekilden
alması gerekeni almasını sağlayan kimliğini terk ederek, yapıtın sadece ana iskeletini
oluşturmakta,

açık-uçlu

hale

dönüşen

yapıtın

tamamlanması

görevini

izleyiciye

bırakmaktadır. İzleyici ise geleneksel sanat yapıtı karşısında çoğu zaman hareketsiz duran ve
kendisine yapıt aracılığıyla iletilmek istenileni alan bir ‘alıcı’ değildir artık. Çünkü dijital
sanat yapıtları, ‘izleme’ eyleminin ötesine geçmeyi önerir, temel öğe etkileşimdir. Ve dijital
sanat yapıtı karşısında izleyici, ‘kullanıcı’, ‘katılımcı’, ‘yaratıcı’dır.
Etkileşimli dijital sanat yapıtı, sanatçı-yapıt-izleyici arasında kurulan bu ilişki dizisidir ve bir
süreci temsil eder. Bu temsil de onun dekonstrüktivist bir mantık kazanmasını sağlar. Çünkü
sanat yapıtının objeden sürece geçen bir değişimidir söz konusu olan. Sanat yapıtı artık hazır
bir obje değil, aktive edilmesi, yeniden inşa edilmesi, yeniden yaratılması gereken bir süreçtir.
Bu nedenle de geleneksel yapıtların aksine, etkileşimli dijital sanat yapıtlarının hiç bir zaman
tek bir sonucu yoktur, yapıt olarak sunulan şey aslında sanatçının kurduğu bir strüktürdür ve
katılımcı/kullanıcının bu strüktürü şekillendirmesi beklenir.
Dijital sanat yapıtlarında önemli bir yere sahip olan etkileşimi yapıtlarının temel meselesi
haline getiren ve izleyicisine cevap veren işler üzerine odaklanan sanatçı Golan Levin, 2007
yılında Bitforms Galeri, New York’da sergilediği Opto-Isolator’la bu kez etkileşim kavramını
farklı bir açıdan sorgular. Yapıt, insan ölçülerinde, elektromekanik kırpılan tek bir göz
heykelidir. Levin Opto-Isolator’ın, ‘izleyiciliğin’ durumunu şu soruları araştırarak ters yüz
ettiğini söyler: Sanat yapıtları, onlara baktığımızı bilseydi ne olurdu? Ve bu bilgiyle bize nasıl
cevap verirlerdi? (Levin, parag.1)
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Kırpılan göz heykeli, çeşitli psikososyal göz teması davranışlarıyla, izleyicilerin bakışlarına
cevap verir: “izleyicinin direkt gözlerinin içine bakar; izleyicisinin yüzünü dikkatle çalıştığı
görülür; çok uzun süre gözünü dikip bakarsa, mahçup bir biçimde gözünü yana çevirir ve
izleyicisinin göz kırpmasından bir saniye sonra kesinlikle o da göz kırpar” (Levin, parag.1).
Levin’in yapıtı, izleyicisinin onu izleme biçimine, onunla kurduğu etkileşime tepki
vermektedir.
Dijital sanat yapıtları katılımcı/kullanıcısına sanat yapıtı karşısında ‘özgürlük’ vaad
etmektedir. Sanatçıya ek olarak, yapıtı tekrar ve tekrar yaratma rolü kendisine verilmiş ve
yapıt karşısında izleyici özgür kılınmıştır. Bu da etkileşimli dijital sanatın bir meydan
okumasıdır, çünkü bu aynı zamanda yeni bir ‘sanatsal iletişim’ biçimidir.
Dijital sanat yapıtının kullanıcı/katılımcı üzerinde yarattığı etki, kişiden kişiye değiştiğinden,
yapıt kullanıcısında yarattığı etkiyle doğru orantılı olarak etkin hale gelir, biçimlenir ve
yeniden üretilir. Her bir kullanıcı/katılımcının yapıtı deneyimlemesi diğerine göre eşsiz ve her
birinin yapıtı algılama biçimi bir diğerinden farklı olması, yapıtın her defasında yeniden inşa
edilmesine, yeniden yaratılmasına neden olmaktadır. Bu da dijital sanat yapıtını açık-uçlu
kılmaktadır.
Bu duruma verilebilecek örneklerden biri, sanatçı Marie Sester’ın ilkini 2003 yılında Ars
Electronica Festivalinde gerçekleştirdiği Access adlı kamusal sanat enstalasyonudur. Web,
bilgisayar, ses ve ışık teknolojilerinin kullanıldığı Access, Web kullanıcılarının, kamusal
alanda bireyleri, tek bir robotik spot ışığı ve akustik sinyal sistemi ile izlemesini
sağlamaktadır. Robotik spot ışığı, yakalanan bireyi otomatik olarak takip ederken, akustik
sinyal de sadece spot ışığına yakalanan bireyin duyacağı bir ses çıkarır. Yakalanan birey, onu
kimin izlediğini, neden izlendiğini ve kamusal alanda sinyal sesini duyan tek kişinin kendisi
olduğunu bilmez. Buna karşılık web kullanıcıları da eylemlerinin, hedef üzerinde bir ses
yarattığından habersizdirler. Aslında, izleyen de izlenen de paradoksal bir iletişim döngüsü
içindedir. Sester etkileşimli enstalasyonunu şöyle tarif eder:
“Access’in içeriği, gözetim, belirleme ve şöhretin saklı anlamlarının ve onların toplum üzerindeki
etkilerinin farkındalığı için çağrıda bulunur. Access’in yapısı kasten muğlaktır; kontrol etme,
görünürlük ve tetikte olma saplantısını/çekiciliğini açığa çıkarır: korkutucu ya da eğlenceli. Access
öncelikle (x ray bedenler, bagaj ya da taşıtlar, 3D lazer taramaları, uydu arama görüntüleri gibi)
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gözetim temsillerinin, toplanmış verinin görünmezliğinin ve gözetim pratikleri aracılığıyla üretilen
gücün güzelliğinden etkilenmiştir.” (Sester, Concept, 2003, Parag. 2)

Sester Access’in, reklam ve Hollywood endüstrileri ve internetle birleştirilmiş gözetim
teknolojilerince üretilen kontrol araçlarını sunduğunu; politik propaganda ve medya
manipülasyonuna göndermede bulunduğunu söyleyerek, Access’le “ Dikkat et, bazı bireyler
gözlenmekten hoşlanmaz. Dikkat et, bazı bireyler ilgiyi sever” mesajının verildiğinin altını
çizmektedir (Sester, 2003, parag.3). Korku-eğlence/ saplantı-cazibe/ kontrol-direniş
kavramlarının bir arada sunularak sorgulandığı Access’te Sester, kimin gerçekte denetimde
olduğunu saptamanın imkansız olduğunu söylemektedir (Sester, 2003, parag.4).
Sanatçı ve kuramcı Roy Ascott’ın da söylediği gibi “Sanatın gözlemcisi, içeri bakan periferide
değil, yaratıcı sürecin merkezindedir artık” (Ascott, 1993, s.6). Bu merkezde olma durumu
aynı zamanda ‘sanat yapıtının dokunulmazlığı’nın da kırılma noktası olmuştur. Yapıtın
görselleştirilmesi, aktive edilmesi, deneyimlenebilmesi için kişi genellikle bir arayüz
aracılığıyla yapıta dokunmak zorundadır. Burada söz konusu olan yapıt ile izleyici arasında
alışılmadık bir diyaloğun gelişmesidir. Geleneksel sanat formlarında gerçekleşen zihinsel
etkileşime ek olarak dijital sanat yapıtlarında fiziksel etkileşim talep edilmekte, izleyicinin
harekete geçirmediği yani etkileşime girmediği bir yapıt kendini var edememektedir. Medya
tarihçisi ve kuramcısı Erkki Huhtamo gelişen yeni diyaloğu, ‘dokunma’ üzerinden şöyle
açıklamaktadır:
“Bu eylemler (dokunma eylemleri) zararsız göründüğü kadar, bildiğimiz sanat anlayışı açısından
potansiyel olarak kapsamlı sonuçlara sahiptir. Dokunma vurgusu, sadece sanat objesinin
‘dokunulamazlığı’na dair geleneksel fikre aykırı düşmekle kalmaz, aynı zamanda çalışmadan oyuna
kadar fiziksel temasın beklendiği diğer tüm insan aktivitelerini sanatla karşılaştırmamız için bize
meydan okur.” (Huhtamo, 2007, s.71)

Dokunma eylemini yapıtın merkezine oturtan örneklerden biri, sanatçılar Lancel ve Maat’ın
Amsterdam, İstanbul, Beijing, Stockholm, Berlin ve Utrecht’de açık alanlarda sergiledikleri
Saving Face (Yüz Kaydetme) etkileşimli enstalasyonudur. Saving Face’le kullanıcının yüzü,
dokunulabilir bir sosyal arayüze dönüştürülmüştür. Yüzlerine dokunarak kullanıcılar, kendi
yüzlerinin dokundukları bölümlerini kentsel alandaki büyük ekranda görünür kılmakta, diğer
bir değişle yüzlerine dokundukları bölümleri elektronik ekranda boyamaktadırlar. Kullanıcı
kendi yüzünü ekranda görünür kılarken, aynı zamanda bir önceki kullanıcının ekrandaki
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yüzüyle kendi yüzünü kaynaştırmakta, birleştirmektedir. Böylece kentsel alandaki büyük
ekranda kolektif bir kent yüzü oluşturulmaktadır. Lancel ve Maat bu durumu şöyle
açıklamaktadırlar: “ekrandaki kaynaşmış portreniz geçici bir kimliği gösterir – daha da
ötesinde, her bir yüz okşama eylemi üzerinden dönüşmektedir. Birlikte yeni, geçici, izlenemez
ve kontrol edilemez ağ tabanlı kimlikler oluşturursunuz.” (Lancel&Maat, 2012, Parag. 3)
Saving Face, devingen kamusal alanlarda insanları yeniden bir araya getiren etkileşimli bir
enstalasyondur. Sanatçılarının da altını çizdikleri gibi “Proje, çeşitli çoğrafi ve kültürel
bağlamlara yolculuk ederek, farklı kültürel ve tarihi kişisel geçmişleri oyunbaz bir yolla
birleştirmektedir. (…) Ve etkileşimli kentsel ekranlar ağında, çeşitli şehirlerdeki katılımcılar
dünya çapında buluşmak için birbirlerine uzaktan dokunabilirler (tele-touch)” (Lancel &Maat,
2012, parag.4).
Öte yandan Saving Face ile altı çizilen önemli bir nokta daha bulunmaktadır: sosyal yaşamda
‘dokunma’ ve ‘güven’in önemi ve yeni çeşit bir arayüz üzerinde araştırma yapma ihtiyacının
gereksinimi. Lancel ve Maat bu durumu şöyle açıklamaktadırlar: “Kimliğimizi ve sosyal
güvenimizi tanımladığımızda ve taradığımızda, duyusal becerilerimiz sosyal medya ve
mahremiyet filtreleri tarafından artan biçimde değiştirilir. Ağ tabanlı gözetim ve kimlik
saptama teknolojilerini kullanıyoruz. Bununla birlikte birçok filozof ve sosyal bilimci, yüz
yüze ilişki ve beden dilinin, sosyal yapının temeli olan güven ve karşılıklı davranışın temel
bileşenleri olduğunu söylüyorlar. Sosyal ve ekonomik sürekliliği yaratmak için cisimleşen
güven arayüzlerinin araştırılmasına acil ihtiyaç vardır. “Saving Face”de biz, ‘okşama’nın
‘tarama’nın (scanning) bir formu olduğu bir buluşma ritüeli yaratıyoruz. Fiziksel olarak
dokunma yoluyla - çevirimiçi buluştuğumuz bir buluşma süreci” (Lancel&Maat, 2012, parag.
5).
Lancel ve Maat’in ortaya koydukları oldukça yeni ve çarpıcı bir durumdur aslında: Dijital
sanat yapıtları artık sadece izleyiciyi, yapıtı ve sanatsal iletişimi yeniden şekillendirmekle
kalmıyor, aynı zamanda dijital çağ sanatçısına arayüz üzerinden sosyal çevremizi nasıl
yeniden şekillendirebileceğini inceleme ve araştırma yapma olanağı da sunuyor. Dijital çağın
başlangıcında arayüz teknolojilerinin belirmesiyle birlikte dijital sanat yapıtlarında
‘cisimleşen etkileşim’di söz konusu olan, ancak teknolojinin her geçen gün daha da
gelişmesiyle

birlikte

artık

‘cisimleşen

güven

arayüzü

üzerine

araştırma

yapma

gerekliliği’nden bahsediyoruz. Yani, gelecekte sadece etkileşimin değil, diğer bazı zihin
aktivitelerinin de arayüz aracılığıyla cisimleşmesidir söz konusu olan.
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Bu durumu çarpıcı bir biçimde ortaya koyan örneklerden biri, sosyal yaşamımızı özellikle de
duygularımızı arayüz aracılığıyla incelemekle ilgilenen sanatçı Tina Gonsalves’dır.
Chameleon adlı etkileşimli video enstalasyonu 17.si İstanbul’da düzenlenen International
Symposium on Electronic Art’ta (ISEA, 2011) da sergilenmiştir. Sanatçıların, sinirbilimcilerin
ve bilgisayar bilimcilerinin işbirliğiyle oluşmuş bir yapıt olan Chameleon’da Gonsalves,
insanların birbirlerine duygularını nasıl aşıladıklarını dijitalize etmektedir.
Gonsalves etkileşimli video projesini şöyle özetliyor:
“Chameleon, prototiplerin gelişimi içinde var edilmiştir; akıl okuma teknolojisinin son versiyonunun
kullanıldığı (yüz ifadesinden duygu okuma) video ve algoritmalar ki bu video ve algoritmalar
izleyicilerin duygusal durumlarını değerlendirme, cevap verme ve provake etme için kullanılır.
Chameleon’a katıldığında bireyler derinlemesine bağlanmış hale geliyorlar ve çeşitli duygusal
provokatif ve dönüşümsel sosyal etkileşimler içine çekiliyorlar. Chameleon’un her bir deneyimi
katılımcıları, sözsüz iletişimlerinin sosyal grupları nasıl etkilediği ve nasıl empatinin oluşumunu
yönlendirdiği daha öte bir anlayışla başbaşa bırakıyor.” (Gonsalves, parag. 1)

Chameleon üç zemine odaklanmaktadır: duygusal kod, yüzsel duygu okuma teknolojisi,
kodun kesinliğini değerlendirme. Duygusal kod video portrelerini harekete geçirirken yüzsel
duygu okuma teknolojisi katılımcının duygusal ifadelerini yakalar. Gonsalves Chameleon’un
grup etkileşimine imkan verdiğini, izleyicinin eğitilmesine gerek olmadığını ve duygusal
durumu izlemenin uzaktan da gerçekleşebildiğini ve bu nedenle de daha akışkan ve
görülebilir bir etkileşim döngüsünün gelişebildiğini söylemektedir. “Kavramsal olarak
etkileşim biçimi hassas, provakatif ve yüzü analiz etmesiyle samimiydi. Aynı zamanda bu
çeşit duygu tanıma teknolojilerinin (korku ve şaşırtmayla) farkındalığını sağladı. MIT Media
Lab’de yazılımla birlikte geliştirdik (Yazılımın adı FaceSense’dir)” (Gonsalves, 2011, Parag.
13).
Katılımcı, nötr bir insan yüzünü gösteren video ekranının önünde durduğunda video kamera
katılımcının ifadesini yakalar ve bilgisayar nefret ettirme, mutluluk, kızgınlık, nötrlük, üzüntü
ve şaşkınlık statik verileri içinden katılımcının o an hissettiği duyguyu belirler. Bu belirleme
hangi duygu video portresinin ekrana geleceğinin seçimi anlamına gelir. Diğer bir deyişle
katılımcının zihni, yüzsel duygu okuma teknolojisiyle okunmuştur. Bu önemli bir noktayı
işaret etmektedir: Chameleon, etkileşimli dijital sanat yapıtlarının değiştirdiği izleyici-yapıt
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arasındaki diyaloğa yeni bir diyalog biçimi eklemiştir, insan ve makine arasında gerçekleşen
sözsüz bir diyalog.
Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle birlikte, kullanıcı/katılımcının sanat yapıtıyla girdiği
etkileşim de değişmektedir. Artık sadece ‘dokunma’ eylemi değildir yapıtı harekete geçiren,
aynı zamanda katılımcının zihinsel süreci de yapıtı harekete geçirmekte ve yeniden
şekillendirmektedir. Diğer bir deyişle, katılımcının zihinsel süreci cisimleştirilmektedir.
Katılımcı yapıtı aktive edip, etmemekte özgürdür; ancak yapıtla etkileşime girdiği andan
itibaren yaratıcı sürecin merkezindedir artık. Ve bu süreç onun duygularıyla ve duygularını
nasıl canlandıracağı ya da cisimleştireceği ile ilgili olabilir.
Gonsalves şöyle demektedir:
“Arayüz tasarımı, algılayıcı teknolojilerin nasıl katılımcının mahremiyetini ihlal edebildiği ve
korunmasızlık duygularını ateşleyebildiği yönünde bir tartışmaya yol açabilir. Aynı anda arayüz,
‘izleyici’ ile işbirliği için bir çerçeve oluşturur ki bu çerçeve, yaratıcı ifadeye ve sosyal farkındalığa
olanak sağlamak için ‘korunmasızlık’ duygusunu kullanır, biomedikal bilimindeki yeni icatların nasıl
iletişimi ve empatiyi anlamayı geliştirebildiğini ve bu yolla toplumsal anlayışı arttırdığını ortaya
koyar.” (Gonsalves, Parag. 4)

Saving Face ve Chameleon gibi etkileşimli dijital sanat yapıtları, içinde bulunduğumuz postdijital çağda bu tip sanat yapıtları karşısında kullanıcı/katılımcı olmanın ve etkileşimin yeni
olasılıklarını tartışmaya açmaktadır. Ve belki de en önemlisi “sanatın geleceğinin nasıl
olacağı” sorusunu her zamankinden çok daha şiddetli sordurmasıdır.
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ÖZET
Bilgisayar ve internet teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim özellikle de yeni nesil web 2.0 sisteminin
tanımlanmasıyla birlikte medya kavramı ve anlayışında yeni bir dönem başlamıştır. Medya kavramı artık
geleneksel ve yeni medya olarak sınıflandırılmaktadır. Yeni medya kavramı ise beraberinde birçok kavram ve
olgunun gelişip değişmesine yol açmıştır. Üzerinde çok fazla tartışılan ve birçok araştırmaya konu olan yeni
medya araçları, iletişim, pazarlama, bütünleşik pazarlama iletişimi alanlarında ve faaliyetlerinde gittikçe önem
kazanmaktadır. Bireylerin birincil internet kullanım amaçlarından biri haline gelen sosyal medya, tüketicisine
ulaşmak isteyen, müşteri odaklılık anlayışını benimseyen çeşitli kurum/kuruluş ya da organizasyonlar için
önemli bir mecra haline gelmiştir. Çok sayıda insana ya da tüketiciye, zaman ve mekan sınırlaması olmadan,
hızlı, etkin ve kontrollü bir biçimde ulaşma imkanı bulan birçok firma/kurum ya da kuruluş artık pazarlama
iletişimi ve marka iletişimi faaliyetlerinde sosyal medyayı önemli ölçüde kullanmaya başlamıştır. Bu çalışmanın
amacı markaların sosyal medyayı bütünleşik pazarlama iletişimine hizmet edecek şekilde nasıl kullandıklarını ve
bunu yaparken görsel iletişim unsurlarını ve içeriği nasıl yönettiklerini ortaya koymaktır. Çalışmada, Türkiye’nin
en önemli ve lokomotif sektörlerinden biri olan otomotiv sektörünün sosyal medya uygulamaları Facebook
özelinde incelenmektedir. Çalışmada görsel iletişim unsurlarının kullanımından yola çıkarak sosyal medyayı
kullanma biçimleri içerik analizi yöntemi ile incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Sosyal Medya, Facebook, Otomotiv, Görsel İletişim.
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1. GİRİŞ
Yeni medya; kitle izleyicisini bireysel kullanıcı olarak da kapsayabilen, kullanıcıların içeriğe
veya uygulamalara farklı zaman dilimlerinde ve etkileşim içinde erişebildikleri sistemler
olarak

tanımlanmaktadır.

Yeni

medyayı

geleneksel

medyadan

ayıran

en

önemli

özelliklerinden biri etkileşimdir (Geray, 2002: 17-18). Bir diğer unsur ise bilgisayar
teknolojisine daha fazla ihtiyaç duymasıdır. Binark (2007: 21-22) yeni medyayı geleneksel
medyadan ayıran temel özelliklerin etkileşim ve multimedya biçemine sahip olmayla ilişkili
olduğuna vurgu yapmaktadır. Yeni medyanın sahip olduğu multimedya biçemselliği
göstergelerin, simge sistemlerinin, iletişim çeşitlerinin, farklı veri türlerinin tek bir araçta
toplanması olarak tanımlanırken (akt. Binark, 2007: 21) aynı zamanda telekomünikasyon, veri
iletimi, kitle iletişimi gibi iletişimin farklı boyutları ile imge, ses, metin ve sayısal veri gibi
farklı veri türlerinin bir arada bulunmasını da kapsamaktadır.
Yeni medyanın şekillendirdiği bu yeni iletişim ortamı, pazarlama amaçlı faaliyetler gösteren
firmaların dikkatini ve ilgisini çekmeye başlamıştır. Hedef kitlelerin zamanın büyük bir
kısmını geçirdikleri bu yeni ortamda neler yaptıkları, neler konuştukları ve onlara nasıl
ulaşılacağı da günümüzde merak edilen konulardır.
Çalışmada pazarlama iletişimi unsurları temelinde kurumların sosyal medyadaki varoluş
şekilleri irdelenmeye çalışılmıştır. Markalar tarafından kullanılan görsel iletişim unsurları ve
içerikleri değerlendirmenin temel malzemesini oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı markaların
sosyal medyayı bütünleşik pazarlama iletişimine hizmet edecek şekilde nasıl kullandıklarını
ve bunu yaparken görsel iletişim unsurlarını ve içeriği nasıl yönettiklerini ortaya koymaktır.
1.1. PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE YENİ MEDYA
Pazarlama iletişimi; organizasyonların ürettiği ürün ya da hizmetler ile ilgili alınacak her
kararın müşteri bazlı satın alma davranışlarına etki edecek iletişim boyutunu düşünerek
alınması ve bu farklı kararların bir disiplin içinde orkestra edilerek, stratejik bir yaklaşım ile
planlanması ve sinerji yaratılması sürecidir (Bozkurt, 2005: 17-18).
Pazarlama iletişimi, tüketiciler ile kuruluş arasında oluşan sürekli bir diyalog olup tutundurma
ya da satış çabaları, satış tutundurma kavramlarından daha geniş bir alanı kapsayan ve ürün
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kavramının, kurum kişiliğinin tüketicilere sunuluşunu içeren bir süreçtir. Ayrıca ürünün
tüketiciler tarafından fark edilip tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyebilmek için
gerçekleştirilen tüm eylemler (Odabaşı ve Oyman, 2002: 35 -37) olarak ifade edilmektedir.
Yeni medyanın, özellikle de sosyal paylaşım ağlarının tutundurma, reklam ya da pazarlama
amaçlı reklam faaliyetleri için son zamanlarda yoğun olarak kullanıldığı gözlenmektedir.
Günümüz dijital çağında bilgi teknolojilerindeki hızına yetişilemez gelişmeler, internette
pazarlamayı en hızlı gelişen doğrudan pazarlama aracı yapmıştır. İnternet’te pazarlama;
modern pazarlama anlayışı çerçevesinde pazarlama amaçlarına ulaşmak için internet ve dijital
teknolojilerin kullanımı olarak tanımlanmaktadır. İnternet’in multimedya yapısı kullanıcılara
bir takım avantajlar sunmaktadır. Bunlar (Odabaşı ve Oyman, 2002: 326-327):


Web sitesi ve site ziyaretçisi arasında etkileşime olanak tanır.



İnternet ortamı sanaldır ve yer ve zaman kısıtlaması yoktur.



Anlık bilgi güncellemeleri nedeniyle sürekli dinamiktir.

 Düşük maliyete sahiptir.
 Multimedya uygulamalar için uyumludur. Metin, resim, ses, video gibi içerikler kolay
bir şekilde ve etkileşimli olarak yayımlanabilmektedir. Eski medya araçlarının her
birinin işlevini yerine getirebilmektedir.
İnternet tabanlı birçok mecra da kurumların bu amaçlarına hizmet eden ortamlar olarak hayat
bulmaktadır. Özellikle son yıllarda pazarlama iletişimi açısından kurumların sosyal paylaşım
ağlarında kendilerini göstermeye başlamaları da bunun önemli bir göstergesidir. Yeni
medyanın özellikle sosyal paylaşım ağlarının tüketiciyi nasıl etkiledikleri, kurumların hedef
kitlelerini bu ortamlarda nasıl yakaladıkları, onlara ne söyledikleri, ne tepki aldıkları son
zamanlarda en fazla merak edilen konular arasındadır.
Literatürde Yeni Medya’nın etkileşim, kitlesizleştirme ve eşzamansız olmak üzere üç önemli
özelliğine vurgu yapılmaktadır. Bu üç özellik yeni medya ve beraberinde ortaya çıkan iletişim
sürecindeki etkileşimi yoğunlaştırırken, büyük kullanıcı grupları için de bireylere özel
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mesajlar vermeyi sağlayacak kadar kitlesizleştirici olmaktadır. Bu yeni iletişim teknolojileri
eş zamanlı olma gerekliliğini ortadan kaldırarak da bireyin uygun olduğu bir anda mesajı
gönderme ya da alma yeteneklerine sahiptir (Geray: 2002: 17). Böylece Yeni Medya’nın, ister
kişisel ister kurumsal olsun kullanıcılarına yoğun bir etkileşim, kişiselleştirilmiş mesaj ve
zamandan bağımsız sınırsız hareket alanı sağladığı söylenebilir.
Özellikle sosyal paylaşım ağları dikkate alındığında, 2007 yılı sonu itibariyle internetin en çok
talep gören, bilinirliği ve popülaritesi en yüksek ilk 5 siteden biri olan Facebook ve diğer
paylaşım siteleri kişiselleştirme özelliği nedeniyle oldukça talep görmektedir (Kuşay, 2010:
68). Takipçilerinin bu sosyal paylaşım ağlarında görünür olmak için daha fazla
kişiselleştirilmiş mesaj paylaşmaları gibi kurum/kuruluşlar da amaçları doğrultusunda ya da
kurumsallaşma adına paylaşımlarda bulunmaya başlamışlardır.
Yeni medya aracı olarak internet çeşitli ve farklı sosyal medya kanallarına sahiptir. Sosyal
medya kanalı olarak sosyal ağlar, bloglar, içerik paylaşım toplulukları, vikiler, podcastler ve
forumlar örnek gösterilebilir. Araştırmaya konu olan sosyal ağlar ise; kullanıcının kendisi ile
ilgili kişisel haberleri verebileceği veya arkadaşları ile etkileşimli bir şekilde iletişim
kurabileceği,

resimlerini,

videolarını

paylaşabilecekleri,

çeşitli

etkinlikler

düzenleyebilecekleri web siteleridir (Eldeniz, 2010: 26). Yeni medya sunduğu birçok seçenek
ile kullanıcılarına hareket ve seçme özgürlüğü de sağlamaktadır.

1. 2. SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI VE FACEBOOK
Toplumsal paylaşım ağları; ara yüzleri, kullanım özellikleri ve kullanıcı gurupları açısından
farklılıklar göstermektedir (Toprak vd., 2009: 44). Sundukları içeriğe göre yazılı, görsel,
işitsel ürünler, video ya da bunların tümünü içeren bir yapıya sahip olabilmektedirler. Bu
sosyal ağ sitelerinden en bilinen ve aktif olanı ise Facebook’tur.
Facebook, bir işletmenin ürünlerinin, markasının ve kendisinin gösterimini rahatlıkla
yapmasını sağlayabilen ve bu bağlamda artan üye sayısıyla birlikte topluluk oluşturarak bunu
daha geniş kitlelere duyurmayı ve tanıtmayı olanaklı kılan paha biçilemez bir pazarlama
ortamı sunmaktadır (Akar, 2010: 140-142).
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Facebook en fazla üye sayısına sahip olması ve bu üyelerin kişisel bilgilerine –yaş, cinsiyet,
meslek vs.– kolay ulaşılabilir olması nedeniyle pazarlama/ticaret alanında önemli bir cazibe
merkezidir. Bir ürünü sosyal paylaşım ağında ideal tüketicisi için görünür kılar. Bu ortam
sayesinde reklamlar başta olmak üzere birçok uygulama ile herhangi bir ürün /marka/kurumun
tanıtım ve pazarlama etkinliklerinin ideal tüketici kitlesi ile etkin bir şekilde buluşturulması
söz konusudur (Toprak vd., 2009: 49). Ancak reklam verenler için Facebook’un değerinin
ölçülmesinde, dar bir bakış açısıyla ekranın etkisine odaklanmamak gerekmektedir.
Facebook’un gerçek gücü, onu başka bir ekran kanalı olmaktan ziyade tüketicinin bağlanması
için eşsiz fırsatlar sunan zengin bir ekosistem olarak görülüp kullanıldığı zaman ortaya
çıkmaktadır (Blaney, 2013: 43).
Swedowsky (2009) ise iş dünyasının sosyal medyayı kullanmanın faydalarını göz ardı
edemeyeceğinden, geçmişte müşterilerin sıklıkla önemli bir alım yapmadan önce birkaç
arkadaşın fikrine bağımlı kaldığını ancak sosyal medya kullanımının bu fikirlerin sayısını bir
kaçtan yüzlere ve hatta binlere çıkarabileceğinden bahseder.
Sosyal medya reklamcılığı geleneksel medya reklamcılığından daha verimli ve etkileşimli bir
medya modelidir. Katılan herkesin kendisini büyük bir yapının parçası olarak hissetmesini,
sevmesini ve sahiplenmesini sağlamaktadır.1 Bu ise kitlesine mesaj vermeye çalışan
kurumlara daha samimi olmak için bir fırsat sunmaktadır.
İş dünyası zamanla tüketicilerin sosyal medyayı eğlenceli olduğu için kullandığının farkına
varmıştır. Tüketiciler fikirlerini, fotoğraflarını, videolarını, beğenilerini ve hoşlanmadıklarını
sosyal ağlarda kolaylıkla paylaşırlar. Firmalar artık tüketici ve perakendeci ile artan
etkileşimin öneminin ve sosyal medya kullanımının onlara müşterilerin taleplerini daha etkin
bir şekilde karşılamak için fırsat verdiğinin farkındadır (Hensel ve Deis, 2010: 90).
Markaların sosyal medyada pazarlama çabalarını da optimize etmeleri gerekmektedir. Bu
durum yapılan uygulamaların profil için doğru anahtar kelimeleri yani markayı, ürünü ya da
servis isimlerini içerdiğinden; topluluk üyelerinin konuştukları konularla ilgili içerik
üretildiğinden emin olmayı da gerektirmektedir (Evans, 2010: 8).

1

http://www.inovaktif.com/inovaktif.pdf
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Büyük birçok firma, müşteri trafiğini düzenlemek, müşteri sadakatini ve hatırda tutmayı
artırmak, satış ve gelirleri artırmak, müşteri memnuniyetini geliştirmek, marka farkındalığı
yaratmak ve itibarı inşa etmek gibi ticari değerler kazanmak için bu gelişen trendi
kullanmaktadırlar. Sosyal medya aplikasyonları tarafından desteklenen tipik etkinlikler ise
şunlardır (Wu vd., 2013): Markalama (reklamcılık, pazarlama ve içerik dağıtımı), satış,
müşteri özeni ve desteği, ürün geliştirme ve yenilik.
Sosyal Ağ Sitelerinin Ölçüm Metrikleri ise şu şekilde sıralanabilmektedir (Evans, 2010: 27):
-

Edinilen arkadaş ya da hayran sayısı

-

Yapılan yorumların sayısı

-

Hayranlar ya da grup üyeleri tarafından eklenen fotoğraf ve videoların sayısı

-

Firma tarafından etiketlenen (tagged in) fotoğraf ve video sayısı

-

Sorulara ya da konulara verilen yanıtların sayısı

-

Sosyal ağ sitesinde ki akış (traffic)

-

Ziyaretçilerin siteyi ziyaret ettikleri zamanlar

-

Sosyal ağ sitesi üzerinden ziyaret edilen sayfaların sayısı

-

Sosyal ağ aplikasyonunun indirilme sayısı

Sosyal ağ ölçüm metrikleri firmalara sosyal medyada pazarlama fikirlerini geliştirme
konusunda bir yol haritası çizebilir.
Açıkça görülmektedir ki, Sosyal medya araçlarının geniş bir şekilde benimsenmesi, firmaların
rekabet avantajlarından yararlanabilmeleri için zengin bir metinsel veri üretmiştir. Özellikle
pazarlamacılar, sosyal medyanın çok miktarda ki verilerini inceleyerek marka popülerliği gibi
yeni bilgileri, ilginç örnekleri, rakiplerinin neler yaptıklarını ve sektörün nasıl değiştiğini
algılayarak ve keşfederek rakiplerine karşı avantaj sağlayabilirler. Aynı zamanda karar
vericiler, yeni ürün ve hizmetleri geliştirmek, stratejik bilgiler elde etmek ve operasyonel
kararlar vermek için bu bulguları kullanabilirler (Wu vd., 2013).
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2. YÖNTEM
Facebook, Dünya’da da Türkiye’de de oldukça yüksek bir kullanıcı sayısına sahiptir. Türkiye,
32 milyon 265 bin Facebook kullanıcısı ile dünyada 7. sıradadır.2
Facebook hem kullanım açısından Google plus ve Twitter’ı geride bırakması hem de video,
fotoğraf ve yazıların paylaşımına olanak tanıması sebebiyle şu anda kitlelere veya belirli
kesimlere ulaşım sağlaması açısından en verimli sosyal ağ olarak kabul edilmektedir.3 Sosyal
medyayı, pazarlama faaliyetleri için kullanmak isteyen firmaların %80’inin tercihlerini
Facebook’tan yana kullandıkları da 2010 yılında yayınlanan Sosyal Medya Pazarlaması
Sektör Raporunda vurgulanmıştır (Kazançoğlu vd., 2012: 165). Bu bağlamda firmaların
pazarlama iletişimi amaçlı sosyal medya kullanımlarının Facebook özelinde incelenmesine
karar verilmiştir.
Socialbakers’ın 2012 yılında yayınladığı sosyal medya raporunda, Facebook’ta ortalama
etkileşim oranına göre ilk sırada yer alan sektörün yüzde 0.207 ile otomotiv sektörü olduğu
tespit edilmiştir.4 Çalışmada en yüksek Facebook kullanıcı sayısına sahip olan 3 otomobil
markası belirlenerek, bu markaların sayfalarında paylaştıkları görsel iletişim unsurları analiz
edilmiştir. Zirveyi, en yüksek takipçi sayısıyla Volkswagen Türkiye (1.805.575), Renault
Türkiye (973.307) ve Fiat Türkiye (753.755) paylaşmaktadır.5
Araştırma, 2012 yılında Türkiye’de 115.400 adet yerli ve ithal otomobil satışıyla en yüksek
satış rakamına ulaşılan ay olan Aralık ayındaki uygulama ve içeriklerle sınırlandırılmıştır.6
Araştırmanın ilk kısmında örneklemi oluşturan markaların web ve Facebook sayfaları
belirlenen kriterler doğrultusunda incelenmiştir. İkinci kısımda ise Peltekoğlu ve Hürmeriç’in
(2012: 6) sosyal medyanın pazarlama amaçlı halkla ilişkiler aracı olarak kullanımı hakkında
yazdıkları makalede Harris ve Whalen (2006)’den aktardıkları kriterlerden yararlanılarak
2

http://sosyalmedya-tr.com/sosyalmedya/turkiyede-sosyal-medyanin-en-cok-takip-edilenler-listesiniacikliyoruz.html
3

http://www.disual.net/images/stories/dokumanlar/disual_sosyal_medya_sunumu.pdf

4

http://www.teknofikir.com.tr/teknofikir_blog/477, Facebookta_En_Muhabbetli_Sektor_Otomotiv.html

5

http://www.otohaber.com.tr/Haberler/Yenilikler/2011/10/14/otomotiv-sektorunde-sanal-savas,01.12.2012,
http://www.aktuel.com.tr/Otomobil/2013/01/11/otomotiv-sosyal-medya
6

http://www.odd.org.tr/folders/2837/categorial1docs/545/2012%20ARALIK%20RS.pdf
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Facebook sayfalarındaki fotoğraf, video ve görsel tasarım unsurları analiz edilmiştir. Veriler
SPSS 15 programı ile analiz edilerek verilerin frekans dağılımları kullanılmıştır.

3. BULGULAR VE YORUM
Örneklemi oluşturan markaların ticari Web ve Facebook sayfaları ile sosyal ağda paylaşılan
görsel içerikten elde edilen bulgular şöyledir:

3.1. RESMİ WEB SAYFASI ve FACEBOOK SAYFALARINA İLİŞKİN BULGULAR
Marka

Resmi Web
Sayfası

Volkswagen

Var

Renault

Var

Fiat

Var

Resmi Facebook
sayfası
Var

Web açılışta
sosyal medyaya
yönlendirme

Bulunulan sosyal ağlar

Yok

Facebook, Twitter, Google+,
Youtube
Var
Var
Facebook, Twitter, Google+,
Youtube, Pinterest, Instagram
Var
Yok
Facebook, Twitter, Google+,
Youtube, Flickr
Tablo 1. Resmi Web Sayfasından Sosyal Medyaya Yönlendirme

Tablo 1’e bakıldığında araştırmaya konu olan markaların yeni medyada var olduğu yoğun
olarak da sosyal ağlarda yer aldıkları görülmektedir. Araştırmada markaların ticari web
sayfası açılışında sosyal ağlara doğrudan bir mesaj aracılığıyla yönlendirme olup olmadığına
bakılmış ve bu yönlendirme sadece Renault’un web sayfasında gözlenmiştir. Ayrıca tablodan
da görüldüğü gibi araştırmaya konu olan markalar Facebook’un yanı sıra, Twitter, Google+,
Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr gibi sosyal paylaşım ağlarından da tüketicilerine
ulaşmaktadırlar.
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Marka

Takipçi
sayısı

Paylaşılan
Toplam İçerik

Fotoğraf

Görsel Tasarım
Unsuru

Video

Volkswagen

124.000
(%64)

101

80

16

5

(%59)

(%76,9)

(%34)

(%25)

35

15

14

6

(%20,5)

(%14,4)

(%29,8)

(%30)

35

9

17

9

(%20,5)

(%8,7)

(%36,2)

(%45)

193.591

171

104

47

20

(%100)

(%100)

(%100)

(%100)

(%100)

59.427
(%31)

Renault

10.164
(%5)

Fiat

TOPLAM

Tablo 2. Facebook Sayfası İçerik Bulguları

Tablo 2, otomobil markalarının Facebook’ta ne oranda takip edildikleri, takipçi sayısı ve
Aralık 2012’de Facebook üzerinde paylaşılan içeriklere ilişkin bilgi vermektedir. Tabloya
göre Volkswagen 124.000 takipçi ve %64’lük bir oranla birinci sırada yer almakta onu 59.427
takipçi ile (%31) Renault ve 10.164 takipçi (%5) ile Fiat’ın izlediği görülmektedir. Bahsi
geçen ayda yine en çok içerik paylaşımını 101 içerik ile Volkswagen, 35’er içerikle Renault
ve Fiat gerçekleştirmiştir. Tablo incelendiğinde üç markanın da toplamda en çok görsel içerik
olarak fotoğraf (104) paylaştığı görülmektedir. Fotoğrafı görsel tasarım unsurları (47) ve
video (20) takip etmektedir. Markalara tek tek bakıldığında en fazla fotoğraf paylaşımını
Volkswagen (%76,9) gerçekleştirirken, görsel tasarım unsurlarını ön plana çıkarmada Fiat
(%36,2) ve video paylaşımında da yine Fiat’ın (%45) Facebook’u aktif kullandığı
görülmektedir.

3.2. PAZARLAMA İLETİŞİMİNİ DESTEKLEYİCİ BULGULAR
Araştırmada elde edilen görsel veriler aşağıda verilen pazarlama amaçlı halkla ilişkiler
kriterleri doğrultusunda incelenmiş ve görsel iletişime yönelik içeriğin pazarlama iletişimi
unsurlarını desteklemek için nasıl kullanıldığı ortaya konmaya çalışılmıştır.
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Marka
Ürün Promosyonu

VW

Renault

Fiat

Toplam

Yeni Ürün tanıtımı

13

13

5

31

41,9 %

41,9 %

16,1 %

100%

4

2

8

14

28,6 %

14,3 %

57,1 %

100%

Eski ürünün yeni faydalarını anlatmak

-

-

-

-

Ürünler ile insanları birleştirmek

7

1

0

8

87,5 %

12,5 %

,0 %

100%

4

0

0

4

41,9 %

,0 %

,0 %

100%

18

27

17

62

29,0 %

43,5 %

27,4 %

100%

Olgunlaşmış ürünü canlandırma

Online ürünler ile insanları bir araya
getirmek

Ürün kategorisine ilgi
oluşturmak/korumak

Tablo 3. Ürün Promosyonuna Yönelik İçerik

Tablo 3, Facebook’ta paylaşılan görsel içeriklerin pazarlama karmasında yer alan ürün
promosyonunu destekleyici bir araç olarak kullanım oranlarını göstermektedir. Ürün
promosyonuna yönelik en fazla içerik Renault (%43,5) tarafından paylaşılmıştır. Facebook
sayfasını yeni ürün tanıtımı yapmak için en fazla kullanan marka Volkswagen (%41,9) ve
Renault (%41,9) iken olgunlaşmış ürünü canlandırma amaçlı paylaşımı en fazla (%57,1) Fiat
yapmıştır. Volkswagen Ürünler ile insanları birleştirmek (%87,5) ve Online ürünler ile
insanları bir araya getirmek (%41,9) amaçlı paylaşımları diğerlerine göre daha fazla
kullanmıştır. Ürün kategorisine ilgi oluşturmak ya da ilgiyi korumak amaçlı görsel içeriğe en
fazla Renault’un (%43,5) sayfasında rastlanmıştır. Ayrıca markaların yoğun ve açık reklam
yapmak yerine ürün kategorisine ilgi oluşturmak/korumak üzerine odaklandığı da dikkat
çekmektedir. Markalar Eski ürünün yeni faydalarını anlatmak için herhangi bir içerik
paylaşmamışlardır.
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Marka
Reklam Desteği

VW

Renault

Fiat

Toplam

Reklam Ulaşımını Genişletmek

22

27

18

67

32.8 %

40,3 %

26,9 %

100%

1

0

0

1

100 %

,0 %

,0 %

100%

20

26

18

64

31,3 %

40,6 %

28,1 %

100 %

Reklama ara vermeden önce haber
yapmak

-

-

-

-

Haber değeri olan reklam yapmak

0

1

1

2

,0 %

50,0 %

50,0 %

100%

10

18

11

39

25,6 %

46,2 %

28,2 %

100%

8

6

2

16

50,0 %

37,5 %

12,5 %

100 %

10

3

8

21

47,6 %

14,3 %

38,1 %

100 %

4

0

4

8

50,0 %

,0 %

50,0 %

100 %

Reklam Direnişine Karşı koymak

Reklam kalabalığı içinden sıyrılmak

Mesajları güçlendirerek ve iddiaları
meşrulaştırarak reklamı tamamlamak

Ürünün ek faydalarını ileterek reklamı
tamamlamak

Ticari web sitesine ziyaretçileri çekmek

Ürün reklamı yapılmayan medyada
farkındalık kazanmak

Tablo 4. Reklam Desteğine Yönelik İçerik

Tablo 4, Reklam desteğine ait bulguları göstermektedir. Tabloya göre Facebook’ta paylaşılan
görsel içeriklerin en fazla reklam erişimini genişletmeye (67) hizmet ettiği görülmektedir ve
bunun için Facebook’u en yoğun kullanan marka Renault (%40,3)’tur. Facebook’u Reklam
kalabalığı içinden sıyrılmak için en yoğun kullanan marka da yine Renault (%40,6) olmuştur.
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Volkswagen diğer markalardan farklı olarak Facebook’u takipçilerin reklam direnişine karşı
koymak amacıyla da kullanmaktadır ve bununla ilgili sadece 1 içerik paylaştığı görülmüştür.
Markaların hiç biri Facebook’ta marka ile ilgili bir haber paylaşmamıştır. Facebook
sayfalarında Haber değeri olan reklamlara çok düşük sayıda Renault (%50) ve Fiat (%50)
markalarında rastlanmıştır. Reklamı, mesajı güçlendiren ve meşrulaştıran iddialarla
tamamlama kullanımının en fazla Renault (%46,2) tarafından tercih edildiği gözlenmiştir.
Markaların takipçilerini web sitelerine çekebilmek için de Facebook’ta içerik paylaştığı
görülmüştür. Takipçilerine web sitesi yönlendirmesini en yoğun yapan marka ise Volkswagen
(%47,6) ‘dir. Ürün reklamı yapılmayan medyada farkındalık kazanmak için Facebook’u en
fazla Volkswagen (%50) ve Fiat (%50) kullanmaktadır.
Marka
Pazarlama Desteği

VW

Renault

Fiat

Toplam

Pazarlama Fikrini test etmek

-

-

-

-

Satış promosyonu kampanyasını
güçlendirmek

6

3

4

13

46,2 %

23,1 %

30,8 %

100%

5

0

0

5

100 %

,0 %

,0 %

100 %

1

0

1

2

50,0 %

,0 %

50,0 %

100%

22

27

17

66

33,3 %

40,9 %

25,8 %

100%

Pazarlama planını yerel hedef kitleye
uygun hale getirmek

Ana sponsorluklara yönelik marka
farkındalığını yükseltmek

Tüketicilere ulaşmada yeni yollar
oluşturmak

Tablo 5. Pazarlama Desteğine Yönelik İçerik

Tablo 5, markaların Facebook sayfalarında pazarlama desteği sağlamak için ne tür içerikleri
yoğun kullandıklarını göstermektedir. Otomobil markaları takipçilerine pazarlama fikrini test
ettirmek amaçlı herhangi bir içerik paylaşmamışlardır. Tüketicilere ulaşmada yeni yollar
oluşturarak pazarlama desteği sağlamaya yönelik paylaşımları ise yoğun kullanmışlardır (66
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adet) ve Renault (%40,9) bunu en fazla yapan markadır. Volkswagen, Satış promosyonu
kampanyasını güçlendirmek (%46,2) ve Pazarlama planını yerel hedef kitleye uygun hale
getirmek (%100) için en yoğun içerik kullanan markadır. Ayrıca Volkswagen (%50) ve Fiat
(%50) Ana sponsorluklara yönelik marka farkındalığını yükseltmek için de paylaşımda
bulunmuştur.
Marka
Satış Desteği

VW

Renault

Fiat

Toplam

Dağıtım Ağı Kazanmak

0

0

1

1

,0 %

,0 %

100 %

100%

Satış Araştırması Oluşturmak

-

-

-

-

Mağaza Trafiği Oluşturmak

7

3

8

18

38,9 %

16,7 %

44,4 %

100 %

3

0

0

3

100 %

,0 %

,0 %

100%

-

-

-

-

Satış Gücünü Motive Etmek

Perakendeci Desteğini Kazanmak

Tablo 6. Satış Desteğine Yönelik İçerik

Markalar yalnızca nihai tüketiciye değil aynı zamanda aracılara yönelik içeriklerle de satış
desteği sağlamaya çalışmaktadırlar. Tablo 6’dan, Fiat’ın Dağıtım ağı Kazanmak (%100),
Mağaza trafiği oluşturmak (%44,4), Volkwagen’in ise Satış gücünü motive etmeye yönelik
(%100) paylaşımlara ağırlık verdiği görülmektedir. Markalar Facebook’ta Satış Araştırması
oluşturmak ve Perakendeci desteği sağlamak amaçlı herhangi bir içerik paylaşmamışlardır.

SONUÇ
Sosyal medya gün geçtikçe daha fazla insanın, daha fazla firma ve markanın ilgi gösterdiği,
kendini sınırsızca ifade edebildiği bir ortam haline gelmektedir. Pazarlamanın önemli tarafları
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olan üretici ve tüketiciyi aracısız buluşturan, aktif ve etkileşimi yüksek bir iletişime olanak
sağlayan sosyal ağlar pazarlama iletişiminin çehresini de değiştirmeye başlamıştır. Otomobil
markaları, tüketicilerini yoğun vakit geçirdikleri sosyal ağlarda yakalamak, dinlemek ve
etkilemek için geleneksel medyadan biraz daha farklı bir iletişim biçimiyle görünür olmaya
çalışmaktadırlar.
Araştırma otomobil firmalarının sosyal ağlarda özellikle de Facebook’ta oldukça aktif
olduklarını, tüketicileri tarafından yüksek oranda takip edildiklerini göstermektedir. Ayrıca
yeni medya araçlarını birbirini destekleyecek şekilde kullanıyor olmaları da dikkat çekicidir.
Facebook’ta kurumsal iletişim ve pazarlama iletişimine hizmet edecek yeterince görsel içerik
paylaşıldığı tespit edilmiştir. Bu içerikler çoğunlukla ürün kategorisine ilgi oluşturmak ya da
tüketicilerin ilgisini korumak amaçlıdır. Markalar sosyal mecrada takipçilerini dinlemekte,
yoğun reklam yapmaktan uzak durmaktadırlar. Ancak markalar reklam erişimini genişletmek
ve reklam kalabalığından sıyrılmak için de sosyal ağlarda görünür olmaya çalışmaktadırlar.
Facebook’da görsel içerikler daha çok pazarlama desteği oluşturacağı düşünülen tüketiciye
ulaşmada yeni yollar oluşturmak için paylaşılmaktadır. Araştırmada otomobil firmalarının
Facebook üzerinde ilişki kurdukları müşterilerin mağaza trafiğini artırarak satış desteği
sağlamaya çalıştıkları da görülmektedir. Markalar görsel iletişim unsurlarını tüketicinin
yaşamına değer katacak, onu marka hakkında daha fazla konuşturacak biçimde kullanmaya
başladıklarında sosyal mecrada daha başarılı olacaklardır.
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ÖZET
Günümüzde bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişme aynı hızda halkla ilişkiler uygulamalarına da yansımış,
kurumlara hedef kitlelerine ulaşmak ve güçlü bağlar oluşturmak için yeni olanaklar sağlamıştır. Web siteleri,
bloglar, sosyal paylaşım siteleri, forumlar, wikiler müthiş bir hızla yaşamımıza girdiler. Günümüzün rekabet
ortamında, varlıklarını sürdürmek, hedef kitleleriyle olumlu ilişkiler geliştirmek, kurum/marka imajını
geliştirmek, kurumsal iletişim gerçekleştirmek isteyen kurumlar geleneksel medyaya oranla hedef kitlelere çok
daha çabuk ulaşabilen yeni medyayı etkin kullanmak zorundadırlar.
Hızla gelişmekte olan yeni medya kişiden kişiye olduğu kadar, kişiden kişilere olan iletişimi de e-posta, MMS,
SMS, online forumlar, podcastlar, profesyonel paylaşım siteleri, bloglar, sosyal paylaşım siteleri, sohbet
odalarıyla kolaylaştırmaktadır. Yeni medya flört sitelerinden, yükseköğretim derslerine, bankacılık
hizmetlerinden yemek tariflerine kadar çok çeşitli alanlarda hizmet vermektedir. İnsanların istedikleri bilgilere
anında ulaşabildikleri en önemli kaynak haline gelmiştir. Günümüzde bilgi dijital kaynaklardan müthiş bir hızla
aktığı gibi aynı zamanda bir çok yönden ve ücretsiz gelmektedir. Bu özellik yeni medyayı hedef kitlelere
ulaşmada, nabzını tutmada ve halkla ilişkiler mecrası olarak önemli bir yere koymaktadır.
Bu çalışmada örneklem olarak turizm acentaları seçilmiş. Bir halkla ilişkiler mecrası olarak yeni medya
incelenmiş, Alexa verileri baz alınarak Türkiye’de faaliyet gösteren 6 acenta’nın web sayfaları, sosyal paylaşım
sayfaları/grupları incelenmiş, çeşitli bloglar taranmış halkla ilişkiler aracı olarak bu medya ortamlarının etkin
kullanımı tartışılmış, yeni medyanın bir halkla ilişkiler mecrası olarak turizm sektöründe kullanımına ilişkin
öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: yeni medya’da halkla ilişkiler, yeni medya ve kurumsal iletişim, sosyal medya’da halkla
ilişkiler, seyahat acentalarında yeni medya uygulamaları, seyahat acentalarında dijital ortamda halkla ilişkiler
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GİRİŞ
Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler, bireylerin iş ve sosyal
yaşamlarında büyük değişikliklere neden olmuştur. Bu değişiklikler bireylerin birbirleriyle
olan ilişkilerinden, kurumların hedef kitleleriyle olan iletişimlerine kadar geniş bir yelpazede
karşımıza çıkmaktadır. Yeni medyanın yaşamımıza girmesiyle birlikte halkla ilişkilerin
uygulama alanlarında da değişim gözlenmektedir. İletişimin hızlanması ve interaktif olması
hedef gruplar içinde ve farklı hedef gruplarla olan iletişimde bu grupları daha güçlü kılar
olmuştur. Yeni medya ve web teknolojilerindeki ilerlemeler örgütler ve çalışanları,
tedarikçiler, tüketiciler ve paydaşlara içerik oluşturma ve yönetme olanağı sağlamaktadır.
Kurumsal iletişim stratejilerinin bu eğilimleri nasıl geliştirdiğini anlayabilmek çok önemlidir.
Bloglar, forumlar ve sosyal paylaşım sitelerinde tüketiciler ilgi duydukları kurum, kuruluş,
ürün ve markalar hakkındaki düşüncelerini, tecrübelerini birbirleriyle paylaştıkları gibi
tavsiyelerde de bulunabilmektedirler. Bu özelliği, tüketicileri birer halkla ilişkiler yada tanıtım
temsilcisi haline getirdiği gibi aynı zamanda da olumsuz görüşlerini paylaşmaları sebebiyle
kurumun güvenilirliğinin ve kurumsal itibarının sarsılmasına da neden olabilmektedir.
Kurumlar bloglar, forumlar, sosyal paylaşım siteleri vb.’ni birer halkla ilişkiler mecrası olarak
görerek buralarda bulundukları, takip ettikleri takdirde kamuoyunun nabzını tutabilir,
etkinliklerini ve projelerini duyurabilir, kriz dönemlerinde mesajlarını yayabilir, hedef
kitleleriyle daha iyi iletişim kurabilecekleri gibi kurumsal itibarın inşasında da etkin olarak
kullanabilirler.

YENİ MEDYA’DA HALKLA İLİŞKİLER
Günümüzün küreselleşen iş yaşamında halkla ilişkiler konvansiyonel pazarlamanın bir çok
fonksiyonunu başarıyla yerine getiren en önemli iletişim araçlarından biri haline gelmiştir.
Reklam maliyetlerinin yükselmesi, hedefin daralması, hedef kitlenin reklam mesajları
arasında boğulması, gibi durumlar reklamın etkisini azaltmaktadır. Bu nedenle günümüzde
pazarlamacılar halkla ilişkiler tekniklerinden yoğun bir şekilde yararlanmaktadırlar. Gelişen
iletişim teknolojileri sayesinde halkla ilişkilerin etkisinin klasik reklamcılığın etkisinin çok
üzerine çıkacağı şüphesizdir. Halkla ilişkilerin rolü giderek reaktiften, aktife doğru
değişmektedir.
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Gruplarla, kitlelerle karşılıklı ilişki, anlayış ve güven ortamının yaratılması ve bunun
sürdürülmesi, kamuoyunda kuruluş hakkında olumlu bir imajın oluşturulması gibi temel
amaçlar (Okay ve Okay, 2010) doğrultusunda şekillenen, bir pazarlama iletişimi unsuru olan
halkla ilişkiler kamu anlayışı ve kabulünü oluşturmaya yönelik programlar hazırlar.
(Hollensen, 2004) Bir örgüt, medya, çalışanlar, tüketiciler, yatırımcılar, hükümetler,
hammadde üreticileri gibi ihtiyaç ve beklentileri birbirinden çok farklı gruplarla ilişkiler
kurar. Günümüzde halkla ilişkiler pazarlama açısından yerine getirilmesi en önemli
görevlerden biridir. Medya ve basın mensuplarıyla olan ilişkiler kurumun diğer hedef
gruplarının gözündeki imajını etkiler. Ancak tüketiciler, çalışanlar, tedarikçiler gibi bir çok
hedef grubun üzerinde artık gazetecilerin etkisinin giderek azaldığı görülmektedir. Günümüz
bireyleri birbirinden farklı, www.epinions.com gibi topluluklar ve aracıları kullanarak birçok
konuda bilgi sahibi olabilmekte ve yurttaş gazeteciler bilgi kaynağı olarak profesyonel
gazetecilerin önüne geçmektedir.
İnternet, iletişim hızı, interaktif olması, mesajların kişiselleştirilebilmesi, verimliliği, etkinliği
ve sorun yönetimini kolaylaştırması gibi yönleriyle diğer mecralarla karşılaştırıldığında çok
avantajlı olduğu kadar, grup iletişimi ve etkileşim için ideal bir forum da oluşturmaktadır
(Ashcroft, 2001; Macintosh, 2000; Sallot, 2004).
Mevcut literatürde yeni medyanın halkla ilişkiler uygulamalarına etkisi üzerine bir çok
çalışma tartışma yapılmaktadır. Bir çoğu yeni medyanın hakla ilişkiler uygulamalarına
getirdiği devrim hakkındadır. Bir mecra olarak internet toplum ve örgütler üzerinde radyo,
televizyon gibi geleneksel iletişim araçlarından çok daha etkilidir. Castells’e göre (2000),
internet tüketicilerinin aynı zamanda üretici konumunda da olmaları, bilginin ve gücün
emsalsiz bir şekilde merkezsizleşmesine neden olmaktadır. Castells’i (2000), Holtz (2002) ve
Lattimore vd. (2004) de “günümüzde örgütler sanayi ekonomisine karşıt olarak bilgi
ekonomisinde faaliyette bulunduklarından, yukarıdan aşağı yaklaşımlarını temel alan
geleneksel halkla ilişkiler uygulamalarında değişikliklere neden olmaktadır.” görüşleriyle
desteklemektedirler.
Holtz’a göre (2002), bilgi çağının en önemli özelliklerinden biri üretici odaklı endüstri çağının
tam tersine” tüketicinin kral” olduğu bir çağ olması. Bilgi çağında tüketicilerin farkındalıkları
çok daha yüksek ve çok daha talep ediciler, bu durumda örgütsel başarının anahtarı tüketici
tatmini olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüz halkla ilişkiler uygulayıcıları geleneksel bilgi
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yayma ve kontrollü örgütsel bilginin dağıtımının amaçlandığı iki yönlü asimetrik halkla
ilişkiler modelinden uzaklaşmak zorundadırlar. Hedef gruplarla dengeli ve uzun süreli
ilişkilerin öneminin vurgulandığı “iki yönlü simetrik” modelin tercih edilmesi gerekmektedir.
İnternet sayesinde kitleler çok daha güçlü olmuş, istedikleri bilgiyi seçebildikleri gibi bilginin
kaynağını da seçebilecek güce sahip hale gelmişlerdir (Gruning, 2009). Artık tüketiciler kendi
tercihlerini, yaşam tarzlarını yansıtan kaynakları tercih etmekte ve global olarak benzer
zevklere sahip olan insanlarla etkileşimde bulunmaktadırlar. Örneğin instagramda
fotoğraflarını paylaşmakta yorum yapmakta, Pinterest’te ilgi alanlarına göre oluşturdukları
gruplarda tecrübelerini paylaşmaktadırlar. Bu bağlamda halkla ilişkiler uygulayıcılarının uzun
süreli bir diyalog ve gözlemle, hedef kitlelerinin düşüncelerinin, motivasyonlarının ve
beklentilerinin farkında olmaları gerekmektedir. Kısacası günümüzde internetin bir yan ürünü
olan Web 2.0’ın çıktısı PR 2.0, “halkı” yeniden halkla ilişkilere sokmaktadır.
RSS gibi sosyal medya araçlarıyla gerçek zamanlı bilgiye anında ulaşabilme halkla ilişkiler
uygulayıcıları için haber sitelerini, blogları, sosyal ağları araştırma, medya takibi ve sorun
yönetimi konularında kullanabilme olanağı sağlamaktadır. Breakenridge’e göre (2008) bilgiye
ulaşmadaki rahatlık iletişim kampanyalarının stratejik planlamasına yardımcı olmaktadır.
Ayrıca uygulamacıların kriz ortaya çıkmadan önlemlerini almalarına da olanak sağlamaktadır.
Öte yandan internetin hızı ve ağ oluşturma kapasitesi, herkesin herkese istediği kadar bilgiyi
müthiş bir hızla paylaşmasının krizleri kolaylaştırdığı ve örgüte global itibarsızlık da
getireceği tartışılmaktadır.

SEYAHAT ACENTALARI HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARINDA YENİ
MEDYA’NIN KULLANIMI
Seyahat acentaları tatil amaçlı yer değiştirmeyi sağlamak için gerekli hizmetleri bir araya
toplayarak, halka satan, değişik hizmetleri organize ederek, esas üretici işletmelerle
müşterilerle arasında aracılık (Hacıoğlu, 2000) görevi yapan turizm işletmeleridir. Seyahat
acentalarının temel ürünü hizmettir. Turizm ürünlerini mallardan ayıran en temel özellik
dokunulmazlıktır. Turizm ürününün değişken bir yapıya sahip olması, anlık olarak ürünün
niteliği ve kalitesinde değişimlere (Kozak, 2008) neden olabilir. Bunun yanında ürünün
sahipliğinin olmaması, depolanamaması, üretimle tüketimin eş zamanlı olması, ürünün soyut
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olması, satın alma kararı verirken deneme şansının olmaması özellikleri turizm ürünlerini
diğer ürünlerden ayırırken aynı zamanda satın alma davranışı sırasında kurumun itibarını ve
güvenilirliğini daha önemli kılmaktadır. Turizm ürünlerinin seyahat deneyimlerine
dayanmaları, deneyimlerin farklılığı, daha önceki seyahat deneyimlerinden etkilenmesi ve
genel tatmine dayanması ise pazarlanmasını güç hale getirmektedir.
Öte

yandan

karmaşıklaşması

sektördeki
ve

rekabetin

turistik

sertleşmesi,

tüketicilerin

turizm

bilinçlenmesi

pazarlarının
(Rızaoğlu,

çeşitlenmesi,
2004)

turizm

pazarlamasında halkla ilişkilerin önemini daha da artırmaktadır. Bir hizmet sektörü olan
seyahat acentacılığında müşteriyle doğru iletişim kurabilmek, sorunlarını anında çözebilmek
hayati önem taşır. Yeni medya teknolojilerindeki gelişmeler seyahat acentası müşterileri
tarafından internetin yoğun olarak kullanılmasıyla sonuçlanmıştır. Tüketiciler, alternatifler
arasından seçim yapabilmek için seyahat acentalarının web sayfalarını inceleyip, ürünler
hakkında bilgi edinmektedirler. Bunun yanında turistik ürünlerin daha önceden deneme şansı
olmaması nedeniyle daha önce denemiş olan tüketicilerin deneyimlerini öğrenebilmek için
çeşitli bloglar, forumlardan ve sosyal paylaşım sitelerinden de bilgi edinmektedirler. Bu
nedenle seyahat acentaları için yeni medyayı bir halkla ilişkiler mecrası olarak etkin
kullanmak ve takip etmek hayati önem taşımaktadır. Hedef kitlenin yorumları, beklentileri,
istekleri, memnuniyet ve memnuniyetsizliklerini takip ederek sürekli iletişim içinde olmak
kurumsal hedeflere ulaşmayı sağlar.
Bu çalışmada Türkiye’de en yoğun web trafiğine sahip 6 seyahat acentası Alexa üzerinden
tarama sonucunda belirlenmiştir. Bu şirketlerin web siteleri, sosyal paylaşım siteleri, çeşitli
bloglar taranarak halkla ilişkiler uygulamalarına yönelik çalışmaları incelenmiştir.
Günümüzün ekonomik ortamında hedef kitleleriyle güçlü iletişimi kuramayan şirketlerin uzun
vadede varlıklarını devam ettirebilmeleri çok güçtür. Bir stratejik iletişim yönetimi olan
halkla ilişkiler uygulamalarında, kurumların dışa açılan vitrinleri olan web siteleri yeni
ürünleri ve kurumu tanıtma, imajı güçlendirme, müşterilerle bağ kurma (Dündar ve Fırlar,
2012), kriz iletişimi oluşturma ve satış gerçekleştirme gibi birçok faaliyetlerin
gerçekleştirildiği ortamlardır.
Seyahat acentaları açısından web siteleri tüketicinin önceden deneme şansı olmadığı ürünlere
sanal olarak ulaşabildiği, bilgi edindiği, karşılaştırma yapabildiği ve nihayetinde satın
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alabildiği ortamlardır. Mükemmel bir internet sitesi pod yayınları, bloglar, basın bültenleri ve
diğer online araçlar dahil bütün online girişimlerin kesiştiği bir yerdir (Scott, 2009). Bir
seyahat acentasının web sitesi kurumun online kişiliğini yansıttığı gibi aynı zamanda
tüketicileri, hoşnut etmeli, eğlendirmeli ve bilgilendirmelidir. Seyahat acentalarının kurumsal
kimliklerinin bir yansıması olan web siteleri kurumların hedef kitlelerine kendilerini tanıtma
ve farklılıklarına dikkat çekme görevi görür.
Alexa verilerini baz alarak elde edilen bilgiler doğrultusunda seyahat acentası web sayfalarını
ziyaret eden müşterilerin büyük çoğunluğunun 25-34 yaş aralığında, çocuğu olmayan,
yüksekokul mezunu, internete iş yerinden giren erkekler olduğu görülmektedir. Web sayfaları
ve içeriklerinde, stratejik kurumsal kimlik bileşenleri kullanılmıştır. Sayfalarda pazara
sunulan hizmetlerle ilgili detaylı bilgi paylaşımına gidildiği görülmektedir. Hiçbir acentanın
web sitesinde etkinliklerle ilgili arşiv butonunun olmaması iletişim açısından bir olumsuzluk
olarak görülmektedir. İncelenen acentalardan sadece MNG ve Pronto’da müşteri ilişkileri
butonu bulunmamaktadır. Bu müşterisiyle yakın ilişki kurmak ve olumlu ilişkiler geliştirmek
isteyen bir işletme için olumsuz olarak görülmektedir Pronto’nun sayfasında iletişim
butonuna tıklandığında doldurulabilecek bir form çıkmaktadır. ETS’nin sayfasında müşteri
İlişkileri butonu tıklandığında “Haklı misafir Mesajı” çıkıyor, müşteri burada dilek, öneri ve
eleştirilerini yazabiliyor, www.otelpuan.com sitesinde yada acentanın 444’lü numarasını
arayarak iletebiliyor. Öte yandan sitelerin tümünde canlı destek bağlantısı bulunmaktadır.
Ancak canlı destek bağlantısı sırasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bağlantı sayfalarının yavaş
açılması da bir başka olumsuzluk olarak görülmektedir. Tümünün web sayfasından sosyal ağ
sitelerindeki hesaplarına bağlantı, beğen butonu, takip et butonu bulunmaktadır. Bunlar web
sayfalarının halkla ilişkiler aracı olarak olumlu özellikleri olarak görülmektedir.
En basit şekli ile sıradan kullanıcılara açık, bireylerin kendi içeriklerini ekleyebilecekleri bir
web çeşidi olan Web 2.0, internette kullanıcıların sözler, müzik ve video paylaşabilecekleri
siteleri ifade eder (Brown, 2009). Bireyler kendi oluşturdukları profilleri üzerinden diğer
insanlarla tanışır, ilişki kurar, yorum, düşünce ve görsellerini paylaşırlar. Bireylerin bu
sitelerde geçirdikleri sürenin artışıyla birlikte, pazarlamacılar için önemli bir mecra haline
gelmiştir. Gün geçtikçe popülerliği artan sosyal paylaşım siteleri, halkla ilişkiler mecrası
olarak da oldukça etkin kullanılmaktadır. Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal paylaşım
siteleri tüm dünyada yoğun üyesi olan sitelerdir. Facebook sosyal paylaşım siteleri içinde en
popüler olanıdır. Tüm dünyada kullanıcı sayısı 1 milyar 10 milyon, Türkiye’de ise 32 milyon
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355 bin’dir. Facebook’tan sonra ikinci popüler sosyal paylaşım ağı Twitterdır. Dünya’da 500
milyon 500 bin, Türkiye’de ise 7.2 milyon kullanıcısı vardır. Fotoğraf paylaşım ağı olan
Instagram’a ise her gün dünyanın dört bir yanından 40 milyon fotoğraf yüklenmektedir.
Temmuz 2012’de, tüm dünyadaki internet kullanıcılarının, internette geçirdikleri zamanın
neredeyse yüzde 20’sini sosyal medyada geçirdikleri görülmektedir (comscore.com).
2012’nin birinci çeyreğinde yapılan araştırma, bireylerin günlük kişi başına 24 dakikalarını
akıllı telefon uygulamaları yoluyla sosyal ağlarda geçirdiklerini göstermektedir. 2011’de 15
dakika olan süre yaklaşık 60% oranında artmıştır (flurry.com). Bu veriler sosyal medyanın ne
kadar önemli bir iletişim ortamı olduğunu göstermektedir. Gençler tarafından yoğun olarak
kullanılan sosyal medya, özellikle hedef kitlesi “Y Kuşağı” denilen 33-13 yaş aralığında olan
kurumlar için, ciddi olarak dikkate alınması gereken bir mecradır. Bu grup üyeleri için
arkadaş onayı, tavsiyesi, beğenisi çok önemlidir. İnternetteki oyun arkadaşının, iş arkadaşının,
sınıf arkadaşının onaylamadığı, beğenmediği bir ürün yada marka için satın alma davranışında
bulunması çok zordur. Ayrıca tahammülü olmayan, beklemekten hoşlanmayan, her şeyin
hemen şimdi olmasını isteyen bu gruba hemen şimdi ulaşmanın, beklenti ve isteklerine cevap
vermenin, sorunlarını çözmenin en çabuk ve etkili yolu sosyal ağlardan geçmektedir.
Seyahat acentalarının facebook ve twitter sayfalarını incelediğimizde bu sayfalarında tıpkı
web sayfaları gibi, yoğunlukla satış pazarlama amaçlı kullanıldıklarını görüyoruz. Kayda
değer bir halkla ilişkiler çalışması olarak nitelendirebileceğimiz tek çalışma Setur’un
facebook ve twitter sayfaları üzerinden yaptığı bir çalışmadır. Setur sosyal medya üzerinden
gerçekleşen, “tatil kafası” isimli bir yarışma düzenlemiştir. Tick Tock Boom ile facebook ve
twitter üzerinden yürüttüğü bu yarışmada kullandığı slogan “Seni anlatan tatil hangisi?
Nerde olursan o aklın sürekli tatildemi? Kafandaki tatili tasarla facebook’da kapak fotoğrafın
olsun.” İki aşamalı olan bu yarışmaya katılabilmek için öncelikle Setur’un facebook ve twitter
hayran sayfalarını beğenmek ve uygulamayı yüklemek gerekmektedir. Uygulama iki
aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada, uygulama ile kişiler tatil kafalarını tasarlayarak
Facebook kapak fotoğrafı oluşturabilir ve bu fotoğrafı Facebook profillerinde kullanabilirler.
İkinci aşama ise en güzel tatil kafası Tweet'inin belirleneceği, Twitter yarışmasıdır.
04.02.2013–08.02.2013 tarihleri arasında arasında #tatilkafasi etiketi ile kişilerden en güzel
tatil kafasını anlatan tweet'i atmaları istenmiştir. Twitter yarışması dönemsel olarak Setur
Facebook sayfasından duyurularak aktif hale gelmiş, dönemsel olarak açılan Twitter
yarışmasında kapak fotoğraflarını oluşturan kullanıcılar, #tatilkafasi etiketi ile hayallerindeki
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tatili betimleyen Tweet'lerini Twitter'dan paylaşmış, jüri tarafından seçilen en yaratıcı 8
Tweet'in sahibi 8 adet çift kişilik Cinemaximum sinema biletiyle ödüllendirilmiştir. Güzel bir
proje olmakla birlikte daha ses getirecek şekilde duyurulmamış, kazananların sadece isimleri
tek bir tweetle duyurularak geçilmiş, hangi tweetlerle kazandıkları ilan edilmemiştir. Bu
çalışmanın bir halkla ilişkiler projesi olarak ses getiren bir etkinlik haline getirilmemiş olması
kampanyanın eksikliği olarak görülmektedir.
Tweet sayısı

Takipçi sayısı

Anı

568

5.040

ETS

556

2.975

Jolly

2.381

2.697

MNG

175

300

Pronto

646

1.032

Setur

534

1.061

Touristica

154

1.380

Tablo 1. Seyahat Acentalarının Twitter rakamları (Mart 2013)

Rakamları incelediğimizde Jolly Tur’un Twitter’i en yoğun, MNG Turizm’in ise en az
kullanan acenta olduklarını görmekteyiz. Anı turizm ise yoğun tweet atmamasına rağmen en
fazla takipçiye sahip olan acenta olarak karşımıza çıkmakta. Acentaların twitter kullanımları
incelendiğinde tüm acentaların tweetlerinin kampanyalar, promosyonlar, yeni ürünler ile ilgili
olduğu, eğer müşteri sorusu var ise touristica acentanın 444’lü numarasına yönlendirirken,
Jolly ve ETS’nin cevapladığı, Pronto Tur’un ise bülten ulaştırmak için mail istediği
görülmektedir.
Beğenen sayısı

Hakkında konuşan sayısı

Anı

305

10.742

ETS

196.395

11.513

Jolly

94.537

5.413

MNG

3.342

22

Pronto

14.071

525

Setur

47.447

486

Touristica

22.337

91

Tablo 2. Seyahat Acentalarının Facebook rakamları (Mart 2013)
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Facebook’da da acentalar ağırlıklı olarak kampanyalar, erken rezervasyon, pazarladıkları
oteller ve destinasyonlar hakkında bilgi ve fotoğraflar yar almaktadır. ETS’nin youtube’a
yüklediği aynı zamanda facebook’dan paylaştığı “Keşke Sorsaydın İlyas” adlı, dizi olarak
devam eden halen 13. bölümünün paylaşıldığı turizm ve tatil konusunda eğitici, bilgilendirici
film dikkat çekmektedir. Dizi film’de İlyas adlı karakterin yanlış tatil seçimi nedeniyle başına
gelenler hikaye edilmekte, her bölümün sonunda acenta yöneticilerinden biri doğru tatille
ilgili bilgi vererek, kamuoyunu bilinçlendirmeye çalışmaktadırlar.
Bloglar günümüzde oldukça sık kullanılan ve halkla ilişkiler için de hedefin, pazarın kurum
ve ürünleri hakkında ne düşündüğünü öğrenmenin en kolay yoludur. Bir internet sitesi olan
bloglar, uzman olduğu konuyu dünyaya anlatmak isteyen kişiler tarafından oluşturulurlar.
Genellikle bir kişi tarafından yazılırlar, pek yaygın olmasa da kurumsal bloglar da bulunur.
Blog yayıncılığı uzmanlara ve uzman olma arzusu taşıyanlara web tabanlı fikir pazarında
seslerini duyurmaları için kolay bir yol sunar (Scott, 2008). Bloglarda hizmet ve ürün kalitesi
değerlendirmeleri ve tartışmalar yapılır. Kurumların bu tartışmaları takip etmeleri,
önemsemeleri ve ciddiye almaları gerekir. Her ne kadar halkla ilişkiler uygulamacıları
blogosfer’i daha fazla gözlemleseler de, bilginin ve dağılımının kontrolünü ellerinde tutmak
istediği, birer yurttaş gazeteci olan blogcularla ilişkilerinin oldukça zayıf kalmasına neden
olmaktadır (Broom, 2009). Kent’e göre (2008), uygulamacılar için blogların en büyük zorluğu
kontrollü mesajların propoganda olarak algılanması, öte yandan kontrolsüz mesajlarında
yanlış yorumlanma yada eksik yerleştirilmiş olması. Halkla ilişkilerciler için blogcularla
iletişimlerini güçlendirmenin en iyi yolu bloglarda yazılanlara tepki vermek, videolar, çeşitli
görsellerle interaktif içerikle blogları beslemektir. Ancak Gruning’e göre (2009), halkla
ilişkiler uygulamacıları blogcularla geleneksel medyayla kurdukları ilişkinin benzerini
kurmaya çalışmakta, iki yönlü simetrik iletişim gerçekleştirmek yerine, sürekli promosyon
mesajları iletmektedirler.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Çağımızın değişen sosyal ve ekonomik düzeninde, temel görevi hedef kitleleriyle
sürdürülebilir bir iletişim kurmak olan halkla ilişkiler uygulamalarında da değişiklikler
olmuştur. Günümüzde kurumların, hedef kitlenin ilgisini çekebilmek, desteğini sağlayabilmek
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için müşterileriyle doğrudan iletişim kurması gerekmektedir. Müşterinin ihtiyacı olduğu anda,
bu ihtiyaçları karşılayabilecek faydalı bir içerikle ulaşmalıdır. Hatta tüketici daha istekte
bulunmadan bu gereksinimleri tahmin edip, uygun içerikle ulaşılmalıdır. Hangi sektörde
faaliyet gösterirse göstersin, halkla ilişkiler uygulayıcıları hedef kitlelerini çok iyi
gözlemlemeli, kullandıkları anahtar sözcük ve ifadelere hakim olmalı ve bunlara uygun
içerikle donatılmış web sayfaları, sosyal paylaşım siteleri hazırlamalı, mikro kampanyalar
düzenlenmelidir. Yeni medya ortamında başarılı bir halkla ilişkiler çalışması için, sunulan ürünlerin
değil, değer içeren mesajların iletişiminin yapılması gereklidir. Amacın satış yapmak değil
tüketicilerin ilgisini çekmek olduğu göz önünde bulundurularak, müşterilerle iletişim kurup,
konuşarak hedefe ulaşılabilir. Hedef kitle için neyi bilmenin önemli olduğunu öğrenerek, satış
içeren mesajlar yerine, istedikleri bilgi verilmelidir. Bir halkla ilişkiler mecrası haline gelen
web siteleri kurumların dış dünyaya açılan yüzleridir. Kurumların web siteleri hedef
kitleleriyle uygun iletişim kurabilecek ve etkileşim sağlayacak şekilde düzenlenmediği
takdirde tıpkı broşürler, kataloglar da olduğu gibi göndericiden alıcıya iletilerin gönderildiği,
tek yönlü asimetrik iletişim modeli gerçekleşecektir. Ancak hedef kitleleriyle etkileşim
sağlayan, düzenli olarak güncellenen ve takip edilen web sayfalarıyla iki-yönlü simetrik
iletişim gerçekleştirilerek mükemmel bir kurumsal iletişim kurmak mümkündür. Yoğun ve
hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hazırlanmış bir web sitesi örgütün
güvenilir bir kaynak olduğunu gösterir. Müşteriyi istenilen davranışa – satın alma, oy verme,
bağışta bulunma, destekleme vb.- yönlendirir.
Tüm halk kitleleri tarafından yoğun olarak kullanılan sosyal paylaşım ağları da hedef kitleye
ulaşmanın birebir iletişim kurmanın önemli bir aracı haline gelmiştir. Tüm işletmelerin bu
ağları bütünleşik olarak - Facebook twitter, youtube, instagram vb. – olarak kullanmaları
önerilmektedir. Bu ağlar yoluyla sosyal sorumluluk projelerini, sponsorluk faaliyetlerini,
eğitimlerini ve diğer halkla ilişkiler faaliyetlerini duyurmanın yanında, kurumsal imajı
geliştirmek ve hedef kitlelerinin nabzını tutmak amaçlarıyla etkin olarak kullanılması
gerekmektedir. Yeni medya ortamında pazarlama ile halkla ilişkiler arasındaki çizgini
silikleştiği göz önünde bulundurularak yeni ürünler, promosyonlar, dönemsel satış
kampanyaları da desteklenmelidir. Öte yandan, kurumun itibarına zarar verebilecek bazı
yorumlar ve faaliyetler açısından da dikkatle takip edilmesi gerekmektedir.
Faaliyette bulunulan Pazar hakkında bilgi edinmek, tüketicilerin ürünler ve marka hakkında
ne düşündüklerini öğrenmek için bloglar takip edilmesi öne taşır. Bunun yanında bloglara
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yorumlar yazarak konulara katılınabileceği gibi, kurumsal blog hazırlanarak konuşmalara
şekil de verilebilmesi mümkündür. Halkla ilişkiler uygulayıcılarının blogcularla iletişim
içinde olup, doğru bilgilerle beslemesi kurumsal iletişim açısından önemlidir. İncelediğimiz
sektör olan seyahat acentaları, hotelsikayet.com, blogcu.com, blogspot.com sikayetvar.com
gibi bloglardaki şikayetleri takip etmeli, incelemeli ve olası krizler çıkmadan kuruma zarar
vermeden önlemelidirler. Öte yandan geziyorumları.com, uzakrota.com, seyahatperest.com,
gezipgordum.com gibi blogları da takip ederek müşterilerin eğilimleri, beğenilerini,
deneyimlerini gözlemlemenin yanında, güncel bilgilerle beslemelidirler.
Web sitelerinin yada sosyal ağların bir halkla ilişkiler mecrası olarak kullanımı çok çalışma,
dikkat, sürekli takip ve düzenli güncelleme gerektirmektedir. Bir web sitesini, sosyal ağ
sitesini oluşturmakla iş bitmez. Bu mecraları düzenli olarak yeni bilgilerle beslemek,
müşterilerle iletişim kurmak ve rakipleri takip edebilmek için sistemli çalışma ve emek
gerektirir. Bunları gerçekleştirebilen kurumlar, yeni medya ortamında başarılı halkla ilişkiler
uygulamaları ortaya koyabilirler.
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SOSYAL MEDYADA 12 EYLÜL REFERANDUMU:
SİYASAL SÖYLEM, DEMOKRATİK BİLİNÇ, ETİK, SİYASET VE
TARTIŞMA KÜLTÜRÜ

Derya Erdem
Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yrd. Doç. Dr.
erdemder@hotmail.com

ÖZET
Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle beraber, geleneksel/ana akım medyanın yanında alternatif bir medya
olarak, yeni medya içinde bir iletişim/haberleşme mecrası olarak değerlendirilen “sosyal medya” gelişmiş ve son
yıllarda giderek etkinliğini artırmaya başlamıştır. Yeni medya ve daha özel bağlamda sosyal medya, iletişim
biçim ve yöntemlerini olduğu kadar, toplumsal alanda siyasetin, kültür ve demokrasinin de çehresini yapısal
olarak değiştirip dönüştürmeye başlamıştır. Bu bağlamda çoğunluğa dayalı demokratik sistemin ötesinde, daha
katılımcı ve çoğulcu bir demokratik yapı şekillenmeye başlamıştır.
Yurttaşların politik eylem, tartışma ve aktif katılım açısından daha yoğun bir biçimde görünür hale geldiği
toplumsal alanda önemli siyasal dönemeçler vardır. Türkiye’de son yıllarda 12 Eylül Anayasa Referandumu bu
dönemlerden biri olmuştur. Sosyal medyada 12 Eylül Anayasa Referandumu konusunda, referandumda “hayır”
ve “evet” eğilimini ortaya koyarak bu alanda geniş eylem ve kampanyalar yürütülmüştür.
Ele alınan çalışmada, yeni medya ve demokrasi ilişkisi bağlamında 12 Eylül Referandumu’nun sosyal
medyada/facebook’ta yansımaları irdelenecektir. Değişik siyasal ve ideolojik çevrelerden bu kampanyaların
yürütüldüğü facebook sayfalarında, “evet”, ya da “hayır” eğilimini ortaya koyarak kampanya yürüten sitelerin
içinde “12 Eylül 2010 Referanduma Evet” facebook sitesinin içeriği eleştirel söylem yöntemiyle incelenecektir.
Referandumda, “evet” kampanyası yürüten siteler arasında bu siteyi seçmemizin amacı, “evet” kampanyası
yürüten gruplar arasında gruba üye katılımı açısından katılımın yoğun olduğu ve eylem ve etkinlik açısından
etkinliğini günümüze kadar sürdüren bir facebook sitesi olmasıdır. Çalışmada ele aldığımız facebook grubu,
sadece 12 Eylül referandumunda kampanya yürütmek, bu yönde bilgi ve haber akışı sağlamakla kalmamış, grup
üyelerinin siyasal görüş, düşünce ve fikirleri doğrultusunda etkinliğini günümüze kadar sürdürmüş ve
günümüzde de faal olan bir sitedir.
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Anayasa değişiklik paketi, değişik çevrelerce “reform” niteliğinde olarak değerlendirilmiş ve sosyal medyada da
“referandumda evet” yönünde yoğun bir kampanya yürütülmüştür. Ancak bir konu hakkında görüş ve
düşünceleri savunurken, siyaset yapma tarzı ve tartışma kültürü açısından nasıl bir dil ve üslup kullanıldığı ve
nasıl bir tartışma yürütüldüğü önemli bir konudur. Yani “ne” söylendiği kadar, neyin, “nasıl söylendiği” de bir o
kadar önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, ele alınan sitede, nasıl bir siyasal söylem geliştirildiğini
irdelemek, ancak bunun yanında, yurttaşların nasıl bir siyaset ve muhalefet tarzı, yol ve yöntemi izlediğini,
demokrasi bilinci ve kültürü açısından ve siyasal etik açısından nasıl bir dil ve üslup kullandığını ve konuları
nasıl tartıştığını da çözümlemeye çalışmaktır.
Çalışmada katılım oranının yüksek olduğu örneklem olarak seçilen “12 Eylül 2010 Referanduma Evet” sitesinde
18 Ağustos-18 Eyül 2010 tarihleri arasında iletiler, iletilere gönderilen yorumlar, fotoğraflar, videolar
irdelenerek, siyasal söylem, demokratik bilinç, üslup, etik, tartışma ve siyaset kültürü açısından sosyal medya ve
demokrasi ilişkisi incelenecek, sosyal medyada demokratik dönüşüm açısından yeniliklerin çözümlenmesiyle
beraber gelenekselin de yeniden üretimi tartışma konusu edilecek, bu bağlamda yeni medyanın ne kadar “yeni”
olduğu da sorgulanacaktır. Çalışmada aynı zamanda, elde ettiğimiz verileri, sosyal medyada “referandumda
hayır” kampanyası yürüten gruplar arasından seçerek daha önce yine aynı bağlamda üzerinde çalıştığımız bir
facebook grubu üzerinden elde ettiğimiz bulgular ve verilerle de karşılaştırma fırsatımız olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Demokrasi, Siyasal Söylem, Tartışma Kültürü, Etik, Dil ve Üslup, 12 Eylül
Referandumu, “12 Eylül 2010 Referanduma Evet” facebook sitesi

GİRİŞ
Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle beraber, geleneksel/ana akım medyanın yanında
alternatif bir medya olarak, yeni medya içinde bir iletişim/haberleşme mecrası olarak
değerlendirilen “sosyal medya” gelişmiş ve son yıllarda giderek etkinliğini artırmaya
başlamıştır. Yeni medya ve daha özel bağlamda sosyal medya, iletişim biçim ve yöntemlerini
olduğu kadar, toplumsal alanda siyasetin, kültür ve demokrasinin de çehresini yapısal olarak
değiştirip dönüştürmeye başlamıştır. Bu bağlamda çoğunluğa dayalı demokratik sistemin
ötesinde, daha katılımcı ve çoğulcu bir demokratik yapı şekillenmeye başlamıştır.
Yurttaşların politik eylem, tartışma ve aktif katılım açısından daha yoğun bir biçimde görünür
hale geldiği toplumsal alanda önemli siyasal dönemeçler vardır. Türkiye’de son yıllarda 12
Eylül Anayasa Referandumu bu dönemlerden biri olmuştur. Sosyal medyada 12 Eylül
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Anayasa Referandumu konusunda, referandumda “hayır” ve “evet” eğilimini ortaya koyarak
bu alanda geniş eylem ve kampanyalar yürütülmüştür.
Ele alınan çalışmada, yeni medya ve demokrasi ilişkisi bağlamında 12 Eylül
Referandumu’nun sosyal medyada/Facebook’ta yansımaları irdeliyorum. Değişik siyasal ve
ideolojik çevrelerden bu kampanyaların yürütüldüğü Facebook sayfalarında, “evet”, ya da
“hayır” eğilimini ortaya koyarak kampanya yürüten sitelerin içinde “12 Eylül 2010
Referanduma Evet” Facebook sitesinin içeriği eleştirel söylem yöntemiyle inceledim.
Referandumda, “evet” kampanyası yürüten siteler arasında bu siteyi seçmemizin amacı,
“evet” kampanyası yürüten gruplar arasında gruba üye katılımı açısından katılımın yoğun
olduğu ve eylem ve etkinlik açısından etkinliğini günümüze kadar sürdüren bir Facebook
sitesi olmasıdır. Çalışmada ele aldığımız Facebook grubu, sadece 12 Eylül referandumunda
kampanya yürütmek, bu yönde bilgi ve haber akışı sağlamakla kalmamış, grup üyelerinin
siyasal görüş, düşünce ve fikirleri doğrultusunda etkinliğini günümüze kadar sürdürmüş ve
günümüzde de faal olan bir sitedir.
Anayasa değişiklik paketi, değişik çevrelerce “reform” niteliğinde olarak değerlendirilmiş ve
sosyal medyada da “referandumda evet” yönünde yoğun bir kampanya yürütülmüştür. Ancak
bir konu hakkında görüş ve düşünceleri savunurken, siyaset yapma tarzı ve tartışma kültürü
açısından nasıl bir dil ve üslup kullanıldığı ve nasıl bir tartışma yürütüldüğü önemli bir
konudur. Yani “ne” söylendiği kadar, neyin, “nasıl söylendiği” de bir o kadar önemlidir. Bu
bağlamda çalışmanın amacı, ele alınan sitede, nasıl bir siyasal söylem geliştirildiğini
irdelemek, ancak bunun yanında, yurttaşların nasıl bir siyaset ve muhalefet tarzı, yol ve
yöntemi izlediğini, demokrasi bilinci ve kültürü açısından ve siyasal etik açısından nasıl bir
dil ve üslup kullandığını ve konuları nasıl tartıştığını da çözümlemeye çalışmaktır.
Çalışmada katılım oranının yüksek olduğu örneklem olarak seçilen “12 Eylül 2010
Referanduma Evet” sitesinde 18 Ağustos-18 Eylül 2010 tarihleri arasında iletiler, iletilere
gönderilen yorumlar, fotoğraflar, videoları irdeleyerek, siyasal söylem, demokratik bilinç,
üslup, etik, tartışma ve siyaset kültürü açısından sosyal medya ve demokrasi ilişkisini
incelemeye çalıştım. Çalışmada, sosyal medyada demokratik dönüşüm açısından yeniliklerin
çözümlenmesiyle beraber gelenekselin de yeniden üretimi tartışma konusu edildi, bu
bağlamda yeni medyanın ne kadar “yeni” olduğu da sorgulanmaya muhtaç bir konu olarak
ortaya kondu. Çalışmada aynı zamanda, elde ettiğimiz verileri, sosyal medyada
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“referandumda hayır” kampanyası yürüten gruplar arasından seçerek daha önce yine aynı
bağlamda üzerinde çalıştığımız bir Facebook grubu üzerinden elde ettiğimiz bulgular ve
verilerle de karşılaştırma fırsatımız oldu.
Ele aldığımız “12 Eylül 2010 Referanduma Evet” sitesi, 14 Mayıs 2010 tarihinde kurulmuştur
ve kurulduğu tarihten itibaren günümüze kadar etkinliğini sürdüren bir sitedir. Sitenin kapak
fotoğrafı aşağıdaki gibidir:

Şekil 1. Sitenin kapak fotoğrafı

Sitenin profil resmi ise aşağıdaki gibidir:

Şekil 2. Sitenin profil resmi
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Sitenin profil resminden ve sayfanın beğeniler kısmından, kullanılan görseller ve videolardan
ve genel olarak sitedeki iletilerden anlaşılabileceği üzere, sitenin kurucuları ve üyelerinin
AKP’li oldukları ve AKP’yi ve bu partinin ideoloji, icraat ve eylemlerini destekleyen bir
oluşum oldukları görülmektedir.
Neden “Evet”?
Geleneksel Siyaset ve Muhafazakâr-İslami-Demokrat Söylem
Sitede yoğun olarak Başbakan Erdoğan’ın 12 Eylül referandumuyla ilgili demeçlerinin olduğu
iletilere yer veriliyor. Yorumlarda ağırlıklı olarak, 12 Eylül Anayasasının darbeci, kişisel hak
ve özgürlükleri kısıtlayan bir anayasa olduğuna dikkat çekiliyor. Bir yorumda şunlar
söyleniyor:
. ..12 EYLÜL 2010 TÜRKİYE İÇİN KARANLIKLARIN TAMAMEN BİTTİĞİ, VE AYDINLIK
YARINLARA TOPLUM OLARAK KENETLENECEĞİMİZ GÜZEL GÜNLERİN VESİLESİ
OLMASI DİLEKLERİMLE, ÖZGÜR ÇAĞDAŞ ve YARINLARA GÜVENLE BAKABİLME
ADINA 12 EYLÜL 2010 ANAYASA REFERANDUMUNUNA EVETTTT...ALLAH
YARDIMCIMIZ OLSUN....

Komutanlara sivil yargı yolunun açılması yönünde iletiler var. Ordunun darbe planlarına,
ordunun yapısına ciddi tepki ve öfke var. Yorumlarda, “yeni ordu yeni komutanlar sloganımız
bu artık” deniyor. Yine yorumlarda, “egemenlik kayıtsız şartsız cuntanın değil milletindir”
deniyor. Yine bir yorumda, Anayasa değişiklik maddelerinden bazıları sıralanıyor:
HSYK'NIN YAPISI DEĞİŞECEK (artık 7 kısı kapanmasın 3 kısı kapansın dıyor partı kapanıor bumu
adelet bu degısecek cunku demokrat degıller)
YAŞ İHRAÇLARI YARGIYA AÇILIYOR
ASKERE SİVİL YARGI YOLU
MEMURA GREV HAKKI
POZİTİF AYRIMCILIK
KAMU ÇALIŞANLARI YARGIYA GİDEBİLECEK
OMBUDSMANLIK GELİYOR
KİŞİSEL VERİLERE GÜVENCE
KİŞİSEL BAŞVURU ( artık sadece chp basvuramıyacak ahhaha)
VERGİ KAÇAKLARINA YURT DIŞI YASAĞI
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İNSAN HAYSİYETİ
ve dha bır cok maddeee degıstı evet evt evt

25 Ağustos 2010 tarihli bir iletide, “evet dersen” başlıklı bir sitenin linki veriliyor ve yine
Anayasa değişiklik maddelerinden bazılarına yorum getiriliyor:
EVET DERSEN;
1. -Eğitim özgürlüğü ve fırsat özgürlüğünün önü açılacak.
2. -Çocuklarımız her türlü istismara karşı korunacak.
3. Şehit aileleri ve gazilere pozitif ayrımcılık sağlanacak.
4. -Kadın, yaşlı ve özürlülere özel haklar sağlanacak...
5. Kişisel veriler anca.........k insanlarınrızası ile kullanılabilecek.
6. -FİŞLEME TARİHE KARIŞACAK.....
7. -12 Eylül darbesini yapan darbeciler ve yardımcıları hesap verecek.
8. -Askeri personel neden görevden alındığını öğrenebilecek.
9. -Üstünlerin hukukundan, hukukun üstünlüğüne geçilecek.
10. -Memurlar ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanınacak
11. -Memura verilen kınama ve uyarma cezaları yargı denetimine açılacak.
12. siviller askeri mahkemede yargılanamayacak.
13. -Anayasa mahkemesine kişisel başvuru yapılabilecek.
14. -HSYK daha demokratikve çağdaş bir yapıya kavuşacak.
15. HSYK kararları yargı denetimine açılacak.
16. -İş adamlarının yurt dışına çıkışhürriyeti kısıtlanmayacak.
17. -İşçiler aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olabilecek.
18. -Askeri hakimler için hakimlik teminatı getirilecek.
19. -Ekonomik ve Sosyal konseyanayasa kapsamına alınacak.
20. -SİVİL VE DEMOKRATİK BİR ANAYASANIN İLK ADIMI ATILMIŞ OLACAK.
21. -MAHKEMELER KENDİNİ MECLİSİN YERİNE KOYAMAYACAK.22YARGI BAĞIMSIZLIĞI
GÜÇLENDİRİLECEK, YARGI TARAFSIZLIĞI SAĞLANACAK.
EVET DERSEN BU HAK VE ÖZGÜRLÜKLER SENİN

27 Ağustos tarihli bir iletide ise, “AkPartiyi Seviyoruz” sitesinden “Türkiye’de Hükümetin
Üstünde Yargı Var!” başlıklı Erdoğan’ın konuşmasının olduğu bir video veriliyor ve “işte bu
madde için bile Evet denir!!! (SuLTaN)” iletisi yayınlanıyor.
Bütün bu iletilerde, Anayasa değişiklik paketinde önerilen maddeler onaylanıyor,
olumlanıyor.

Ancak

dikkat

çeken

bir

özellik,

575

Anayasa

değişiklik

maddelerinin

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Siyasal İletişim - II

onaylanmasıyla birlikte, AKP’nin ağırlıklı olarak vurgulanması ve bir tür partizancılığın ağır
basması.
Nitekim 8 Ağustos tarihli bir iletide Erdoğan’ın halkı selamlayan ve AKP’nin referandum
sloganı olan “Sevdam Millet Kararım Evet” diyen bir fotoğrafı ekleniyor, “yeni profil
resmimiz bu olsun mu” iletisi yayınlanıyor, üyelerin çoğu bunu onaylıyor ve profil resmi
yapıyor. Site yöneticisi, bütün iletilerinde bu profil resmini kullanıyor.

Şekil 3. 32 beğeni, 35 yorum var.

Yorumlarda “yapalım olsun diyenler” ağırlıkta. Bu resmi herkesin profil resmi yapması
yönünde yorumlar var. Profil resmi yapan bir kadın üye, tepkiler aldığını söylüyor, ve neden
hayır dediklerini bile bilmiyor cahiller diyor. Bilinçsiz ve cahiller ifadesini kullanıyor. Bu
“Cahil” ifadesi, hayırcı sitelerde de çok kullanılıyor. Birbirlerini karşılıklı olarak “cahil”
olarak nitelendiriyorlar.
Tek bir yorumda, “bence yapmayın referanduma evet diyen ama ak partiyi sevmeyenler
olabilir arkadaşlar tepki almayın bence ama güzel resim” diyor.
Admin, site yöneticisi, bu iletiye şöyle yanıt veriyor:
“12 Eylül 2010 Referanduma }}} EVET {{{ ARKADAŞLAR BUNU YAPMAMIN SEBEBİ EVET
DİYENLERİN YÜZÜ RTE
HAYIR DİYENLERİN YÜZÜDE İNDİREGANDİkemal OLDUGU İÇİN”
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Burada, referandumda bütün evet diyenler AKP, hayır diyenler ise CHP ile özdeşleştiriliyor.
(Hayırcı sitede de eğilim bu yönde.) Referandum, iki partinin, geçmişten süregelen laikislamcı husumetinin bir kez daha gün yüzüne çıkması, siyasal bir hesaplaşma olarak beliriyor.
Çatışma ve gerginlik, kutuplaşma devam ediyor. Referandum süreci aynı zamanda buna işaret
ediyor. (Uzlaşma, diyalog unsurları dışlanıyor, yapıcı değil, çoğu kez yıkıcı olabiliyor
kampanya yürüten siteler.)
Evet tercihi yapan üyelerin bir kısmı, AKP’nin son on yıldaki icraatlarını beğendiği ve
AKP’ye güvendiği için referandumda “evet” deme eğiliminde. Yani Evet diyenler AKP’ye
güvendiği ve yaptığı icraatların doğru olduğuna, olacağına inandığı için de evet diyor.
Dolayısıyla referandum konusundan çok bazı üyeleri için AKP’nin iktidardaki icraatlarında
başarılı olması göz önünde tutuluyor. Bazı üyeler şu yorumu yapıyor:
R.E.: “sevdamiz Vatan kararim EVET cünkü ben 10 sene önce almanyadan arabamla izine gelirken
gecdigim 5 ülkenin yollari türkiyenin yollarindan cokdaka iyiidi,ama simdi eniyi yollar bizim
ülkemizde girince gurur duyuyoru demekki isdenirse 7 yilda ülkemdede avurpanin yollarigibi yol
yapiliyprmu,bunun

icin

EVET

diyorum

.”

O.A.: “adamlar çalışıyor..inkar edilmez.”
(Olsun evet, evet, sonuna kadar evet yorumları var.)

Yine 11 Eylül tarihli bir iletide, aşağıdaki ifadeler yer alıyor:
HAYDİ ARKADAŞLAR YARININ HATRINA HERKES PROFİL RESMİNİ AŞAĞAIDAKİ
RESMİ YAPALIM.. VARMSINIZ EVET DEMEYE VARMISINZ PROFİLLLERİMİZİ EVET İLE
GURURLANDIRMAYA...(SuLTaN)...

Şekil 4.
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Sitede özellikle CHP ve politikalarına bir karşıtlık var. Referandum konusu ve Anayasa
değişiklik maddeleri iki parti arasında geçmişten süregelen laik-islami kutuplaşması nedeniyle
bir çekişmeye neden oluyor. Toplumsal bir konuda, toplumun yararı ve çıkarlarının
gözetilmesi gereken bir konuda, Anayasa konusu siyasal bir çekişmeye neden oluyor. Burada
daha çok Anayasa maddelerinden ziyade partilere vurgu yapılması koyu bir partizancılık ve
tarafgirliğin işareti sayılabilir. Toplumun ortak çıkarlarına ve menfaatlerine dayalı bir
uzlaşma, mutabakat sağlanması yerine Anayasa, referandum konusu partilerin yarıştırıldığı bir
“siyaset malzemesi” olarak görülüyor. Bu durum Türkiye’de geleneksel siyaset yapma
biçiminin bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. “Biz” ve “onlar” kutuplaşması, toplumsal
sorunlarla ilgili her alanda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye’de geleneksel siyasetin
görünümleri alan bir çatışma, uzlaşmazlık, kutuplaşmaya tanık oluyoruz. Referandumun
siyaset üstü bir mesele olduğunu yer yer birkaç üye yorumlarında belirtse de, bu görüş fazla
rağbet görmüyor.
Dikkat çeken bir konuda, sitenin, Anayasa değişiklik paketi gibi bir konuda görüş ve
düşüncelerini ifade ederken, dini söylemlere yer vermesi ve İslam dinini referans almasıdır.
Site üyeleri kendilerini kimlik olarak Müslüman olarak tanımlıyor ve “İslam’ın demokrasi”
olduğu vurgulanıyor.
Örneğin, 29 Ağustos tarihli bir iletide, şu mesaja ve görsele yer veriliyor:
"HAYIR" DİYEN ATEİST NUR BİLGİN"LEERE SÖYLÜYORUM ..
İSLAM VE BAŞ ÖRTÜ DÜŞMANLARINA DİYORUZ.. ŞİMDİ TUTUŞLAR GÜÇ BİZE GEÇİNCE
KENDİLERİNİN BİZE YAPTIKLARI ZULMLERİ YAŞACAKLARINI SANIYORLAR.. AMA BİR
MÜSLÜMAN ACİZE ZARAR VERMEZ.. İNANMAYANADA ÖLDÜRME HAKKI VERMEZ.. İSLAM
DEMOKRASİDR.. KORKMAYIN BİZ MÜSLÜMANIZ ..

Şekil 5.
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Yine, bu iletide “güç bize geçti” ifadesi önemli. Bu iletide Özellikle CHP, Kemalist,
Cumhuriyetçi, Ulusalcı kesime gönderme var. Güç bize geçti ifadesiyle, siyasetin bir güç ve
iktidar savaşı olduğu, konuya geleneksel siyaset çerçevesinden bakıldığı görülüyor. Yani
partiler ve ideolojiler arasında bir iktidar/güç kazanma yarışının öne çıktığını görüyoruz.
Bu iletiye site üyelerinden bazı eleştiriler geliyor ve site yöneticisiyle bazı üyeler arasında
yorumlar kısmında şu diyalog geçiyor:
U.Y.K: gücün senin elinde oldugundan emin olmadan atıp tutma..
U.Y.K: ayagını yere saglam bas..dikkatli ol..sonra düşmeyesin...
12 Eylül 2010 Referanduma }}} EVET {{{ NE YAZDIMDA BUNLARI SÖYLETTİRDİ Kİ SANA
ABİ.. sence çok mu zor.. yada düşmek son olablr mi? ölmek sehadet bunlar düşmek bile olsa
bilmioyorum ama davam ister güçlü olsu ister olmasın içimdeki iman yada bir kişide bile bu güç istegi
kalsa unutmayalım yine güç bize geçer .. belki yanlıştır ama öle ben düşüncem
12 Eylül 2010 Referanduma }}} EVET {{{ beni aynı zaman da tahammülsüzlükle suçluosun.. beliki
haklısın biraz atk biriyim .. ama ben sana sunu diom abi yeterince susmadık mı..? inanç bizde
saglamsa neden suslım ki ? tahamml etmemk deildi .. o bilmeden yargılıodu
U.Y.K: bak ömer kardeş... bu ergenekon denilen örgüt niye böyle patlak verdi biliomusun...kendilerini
çok güçlü sandılar..kimse bize dokunamaz sandılar..
İslam'a hizmet mi ediceksin? ayağın yere sağlam bassın..gücünün farkında ol..ama ben güçlüyüm, güç
bende deme..sonra kendini haddinden güçlü sanarsan gerekli tedbirleri alamayabilirsin..ondan dolayı
dedim..yoksa dediklerinde yanlış var diye değil..
12 Eylül 2010 Referanduma }}} EVET {{{ güclüyüz dedim .. beşerden deil müslüman olmaktan dlayı
güçlüüüm ..ben bunu demek istedim ama ? hani iktidar davası deil iman gücü gibi abi
S.D.: müslüman her konuda uyanık olmalı bazan duygularını saklayabilmeli bazan yüreğine bazanda
ağzına gem vurabilmeli söz içindeyken senin esirindir senden çıktıktan sonra sen onun esirisin bu
davayı ayakta tutabilmenin yolu ise sabırdır sabır ise yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum sineye
sindirmektir
12 Eylül 2010 Referanduma }}} EVET {{{ haksızık karşısında susan dilsiz seytaantır.. ben bunu edp
ve misyon yaptım gerisi boş abi
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Bu diyaloglarda, “davadan, Müslüman olmaktan dolayı güçlü olmaktan, İslam’a hizmetten,
bu davayı ayakta tutabilmekten” bahsediliyor. Dolayısıyla bir tür “dava, İslam davası” sitede
vurgu yapılan konulardan biri. Ve genellikle anayasa referandumu konusunda da dini
motiflere, İslami temalara, söyleme ağırlık veriliyor.
Örneğin 12 Eylül tarihli bir iletide, “referandum duası” başlığında şu ifadelere ve ellerini
açarak dua eden bir görsele yer veriliyor:

Şekil 6.
REFERANDUM DUASI:Ya Rabbi!! bu referandum vesilesi ile geldik kapına
EVET leri çok eyle.... hayır ları yok eyle... Laik-kemalistleri şok eyle Ya Rabbi! Tv ye çıkan
hayırcıları lâl eyle... Başbakanımızın herbir lafını bal eyle. Muhalefetin miting... meydanlarını dar
eyle... 12 Eylül günü bizi iktidara tamamen rapt eyle... Devlet Bahçeli Beyefendi'yi birazcık zapt
eyle... Kemal Bey'i def eyle... Geldik kapına bu referandumla dualarımızı kabul eyle!
AMİN..(SuLTaN).

Bu iletiye karşılık yorumlarda “amin” iletileri yer alıyor.
Yine 27 Temmuz tarihli bir iletide şu ifadelere ve görsele yer veriliyor:

Şekil 7.
Arkadaşlar baş koydugumuz bu yolda bütün yardımlarınız için teşekkür ederiz.Allah cümlemizden
razı olsun.Ama bu Referandumda Durmak Yok Yola Devam Diyoruz ve desteklerinizi bekleyoruz
Lütfen sayfayı arkadaşlarımıza önerip Özellikle Referandumda Hayır Diyecek arkadaşlarımızı
sayfamıza getirirseniz biz neden evet diyecegimizi onlarda neden hayır diyeceklerini anlatır.Bizim
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herkesin fikrine saygımız sonsuz şimdiden emeginiz için tşk ederiz.Ülkemizin gelecegi için 2
dakikamızı ayıralım ve arkadaşlarımızı davet edelim.

Bu iletiye şu yönde yorumlar geliyor:
A.K.: Evet allahın izni ile bundan da başımız dik alnımız açık çıkacağız rabbim yar ve yardımcımız
olsun... Sen birşey yapıyorsan ve diyorsan tayipim biz gözümüz kapalı da evet deriz sana inanıyoruz
ve güveniyoruz.... Yakın lambaları ki yolumuz aydınlansin....

I. M. : double eweett diyoruz

M.A.: Okumadan "EVET" :d:d:d:d
F.S.: Elhamdülillah EVEETTT

Bütün bu iletilerden Türkiye’de saf tutma, kutuplaşma, partizanlık ve ideolojik çekişmelerle
geleneksel siyaset yapmanın bir tezahürünü görüyoruz. Ama aynı zamanda, sitenin AKP’li
üyelerinin değişik çevrelerce “reform” niteliğinde olarak değerlendirilen anayasa değişiklik
paketini desteklerken aslında belki de “demokrat” bir tutum takındığını, ancak bunun yanında
muhafazakâr söyleme, İslami söyleme de yer verdiğini ve dolayısıyla kendilerini
tanımladıkları biçimiyle “İslami-muhafazakâr-demokrat” bir söylemin egemen olduğunu
görüyoruz.
İşin ilginç yanı, 12 Eylül tarihli site yöneticisinin site üyelerine referandum boyunca emeği
geçen herkese teşekkür ettiği bir iletisine gelen yorumlar arasında “Ata’ya şikayet” yönünde
bir yorum var. Bu yorum bize İslami-muhafazakâr kesimin, AKP’’lilerin de Atatürkçülüğü
elden bırakmadığını, Mustafa Kemal Atatürk’e kendi yaklaşımları doğrultusunda sahip
çıktıklarını gösteriyor:
D. D.: ATAM……………………. SÖZDE İZİNDELER…. ASLINDA HEP KÖSTEKLİGİN
PESİNDELER… CHP Yİ YEDİLER… BİTİRDİLER…. CUMHURİYETİ MİTİNG
MEYDANLARINA MEZE ETİLER İKİ ÇARSAFLIYI CHP’ YE ÜYE ETİLER YÜZBİNLERCE
BASÖRTÜLÜYÜ ÜNİVERSİTEDEN MEN ETTİLER SONRA ADINADA LAİKLİK DEDİLER
ÜÇ-BEŞ UŞAK’I ANAYASA MAHKEMESİNE ÜYE ETİLER SONRA CIKAN KARARA ‘DA
DEMOKRASİ DEDİLER BANKALARA HORTUM CEKTİLER ANAMIZDAN EMDİGİMİZ
SÜTÜ BURNUMUZDAN GETİRDİLER MİLETİ SOYDULAR SOGANA CEVİRDİLER SONRA
ADINA HALK TİPİ HAVUZLU VİLLA DEDİLER SAYIN BASBAKAN ACIKLAMA
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YAPMISTIR BİZİM ACIKLAMA YAPMAMIZ DOGRU OLMAZ DEDİLER İDAM YASASINI
ERTELEDİLER SONRA APOYU BESİYE CEKTİLER BIYIKLARI KAZIDILAR KURT İDİLER
KOYUN OLDULAR BİR GECEDE ZENGİN OLDULAR ADINIDA KRİZ KOYDULAR OLMADI
YETMEZ DEDİLER DERVİŞİ AMERİKADAN GETİRDİLER CEVİR GAZI YANMASIN
DEDİLER FATURAYI MİLETE ÖDETTİLER TÜRKEŞİN KEMİKELRİNİ.. TİR TİR
TİTREDDİLER ESKİ MHP LİLER ADAM SANMIŞTIK NERDEN BİLELİM DEDİLER
KÖPRÜLERDE MİLLETİ İNTİHARA İTTİLER ZAM. ZAM DEDİLER KEFENE SANKİ CEP
DİKTİRDİLER CEBİMİZDEKİ PARAMIZA GÖZ DİKTİLER EN SONUNDA MİLLETİ
DELİRTTİLER BAŞBAKANLIGIN ÖNÜNDE PARCALANAN YAZAR KASAYI
GÖRMEZLİKTEN GELDİLER .DİNİ SİYASETE ALET ETMEYİN DEDİLER YAŞAR NURİ
HACAYLA MİTİNGLERE EL ELE GİTTİLER SÖZE ALLAH LA BAŞLAYIP ALLAH LA
BİTİRDİLER .BU MİLLETE CAHİL CÜHELADIR DEDİLER GENEL SECİMDE %20 Yİ ZOR
GECTİLER ATATÜRKCÜYÜZ DEDİLER 20 PKK LIYI DAGDAN İNDİRİN MİLLET VEKİLİ
YAPALIM DEDİLER BU MİLLET BİR PAKET MAKARNAYA VATANINI SATAR DEDİLER
ÇANAKKALE DE ATALARIMIZ KURU EKMEK YEDİLER BİR KARIŞ TOPRAK
VERMEDİLER KENDİ DEDİKLERİ İLE KENDİLERİ ÇELİŞTİLER SONRA KASET
İZLETTİLER ALIN SİZE GENEL BAŞKANIMIZIN GERCEK YÜZÜ DEDİLER 10 GÜNDE İŞİNİ
BİTİRDİLER .YETMEZ BUNLA DEDİLER …. ALIN BİRDE GANDİ Yİ DENEYİN ORJİNALİNİ
BULAMADIK ÇAKMASIYLA İDARE EDİN DEDİLER KİM BİLİR DAHA SONRA HANGİ
KASETİNİ İZLETECEKLER …. KORKAR OLDUK TELEVİZYONDAN RADYODAN RÜTÜK
NE YAPSIN UTANMAZ BÜROKRATLARDAN VATAN ELDEN GİDİYO DEDİLER DAGDAKİ
KÖPEKLERİ BESLEDİLER ASLANLARIMIZI KÖPEKLERE YEM ETTİLER ANALARI DİRİ.
DİRİ TOPRAGA GÖMDÜLER….ŞİMDİ DE DİYOLAR ANAYASA DEGİŞİKLİGİNE HAYIR
ALLAH DİYOR SİZİN ŞER BİLDİGİNİZDE HAYIR. HAYIR BİLDİGİNİZDE ŞER
VARDIR.TÜRKİYEDE ÖGRENCİLERİN %32 DARVİN TEORİSİNE İNAMIYOR
DÜŞÜNEBİLİYOMUSUNUZ DİYORLAR NASIL DÜŞÜNELİM SOYUMUZUN MAYMUN
OLDUGUNU SANKİ GÜNÜMÜZ MAYMUNLARI HALLERİNDEN COKMU
MUTLU…PEYGAMBERİMİZE HAKERET ETTİLER HACCA GİTMEYİ TATİLE GİTMEYE
BENZETİLER…. MENDERESİ ASTILAR YETMEDİ ADALETİ SAGLADILAR BİR SAGDAN
ASTILAR BİR SOLDAN ASTILAR.ŞİMDİDE CIKMIŞLAR TERÖRÜ ANCAK BİZ BİTİRİRİZ
DİYOLAR ANLAMADIK NASIL BİTİRİYORLAR SONRA BİRDE BAKTIK Kİ TUNCELİDE
GENEL AF CIKARACAZ DİYORLAR ANKARAYA GELİYOLAR BİR O YANA
KIVIRIYORLAR BİR BU YANA KIVIRIYORLAR ATAM CHPLİLER SEN GİTTİN GİDELİ
İZİNDELER SANMAM BU ASIR GELELER ………….. SAKIN KIZMA BİZE CHP DEGİLKİ
SENİN KURDUGUN ESKİ CHP …………..
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SOSYAL MEDYADA DÜŞMANLIK, ÇATIŞMA VE NEFRET SÖYLEMİ:
AŞAĞILAYICI, KARALAYICI, ETİKETLEYİCİ ETİK DIŞI SÖYLEM, DİL VE
RETORİK
12 Eylül 2010 Referanduma Evet diyoruz sitesinde, özellikle CHP ve Kılıçdaroğlu hedef
alınıyor. Ve pek çok iletide, aşağılama, alaya alma, dalga geçme, kimi kez de yorumların
çoğunda hakaret ve karalamaya varan bir dil ve üslup kullanılıyor. Örneğin 8 Ağustos tarihli
iletide, sayfa yöneticisi CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak suçlayıcı, karalayıcı, alaya
alan fotoğraflı bir ileti gönderiyor.
SSK'yı Soydum, Başucuma Koydum, Ben Cebimi İyi Doldurdum, Duma Duma Dum! Tekrar İs-ti-yorum!.. xD (8Ağustos)

Şekil 8.

Bu iletiye yapılan sitedeki üyelerin yorumlarının çoğunda, aşağılama, karalama ve daha çok
alaya alma var. Sadece tek bir iletide, iletiye eleştiri var:
“Neden insanları karalıyosunuz ki? onlar bize aynısını yapıyosa susmak kadar büyük cevap yoktur!
neden böyle eylemlere giriliyor anlamıyorum gerçekten! onlar saçma sapan davranıyolar artık nasıl
karalasak diye uğraşıyolar da siz bari yapmayın! biz de biliyoruz zaten kimin ne olduğunu söylemeye
orta yerde kötülemeye gerek yok bence!”

Bu iletiye de tek bir yanıt geliyor:
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“gençlerin çoğu facebookta paylaşılanlara göre siyasi kimliğini belirliyor.Biz efendi olacağız diye
video,karikatür hazırlamazsak,ortalıkta sadece onların çamurları kalıyor.O nedenle biz de bunları
hazırlayıp,en az onlar kadar ''çirkinleşmeliyiz''...ortadaki genç ve kararsızların tek öğrenme kaynağının
biz olduğumuzu unutmayalım...

Referandumda “hayır” diyoruz sitelerinde benzer alaya alma, karalama gibi yoğun bir dil ve
üslup var. Buna karşılık olarak verilen, en az onlar kadar “çirkinleşmeliyiz” ifadesi önemli.
Bu siyasetin ve muhalefetin “yenme/yenilme”, kazanma/kaybetme gibi çatışmacı, savaşçı bir
söyleme işaret ediyor.
Yine bu yorumlarda “biz ve onlar” dili kuruluyor. Bir çatışma, kamplara ayrılma durumu var.
“Biz” dili AKP, “onlar” dili ise, “CHP” olarak kuruluyor. Konu Anayasa referandumu ama
partiler arası, partileri destekleyenler arasında bir tür particilik, tarafgirlik var.
İletilere yorum yapanlar arasında kadın, erkek farklı cinsiyetten, genç orta yaş ağırlıklı olmak
üzere farklı yaşlardan, ve eğitim düzeylerinden üyeler var.
Yine 10 Eylül tarihli bir iletide aşağıdaki ifadelere ve görsele yer veriliyor:

-Cahillerle Tartışmaya Girmeyin; Ben Hiç Yenemedim

Şekil 9.
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Yine 12 Eylül tarihinde ise aşağıdaki ifadelere ve görsele yer veriliyor:
-Türkiye EVET Dedi! Gandi Hayır bile diyemedi :)

Şekil 10.

Yine 12 Eylül tarihinde sonuçların aşağı yukarı belli olması ve “evet” oylarının ağırlıkta
olmasıyla, aşağıdaki iletiye yer veriliyor:
-ke_malll gelll oğlumm gelll valla bişi yapmıcazzz:)

Yine 12 Eylül’de “hayır”cılara yönelik bir ileti daha var:
-Hayır'cılara çok
üzülmemeleri ve kötü hissetmemeleri için tavsiyeler:
1: Mor giymeyin
2: Çikolata yiyin mutluluk hormonu salgılar
3: Derdinizi unutmak için APAÇİ dansı yapın :)
4: Televizyon ve internetten uzak durun...
5: Bu zafere dayanamam diyorsanız uyku ilacıalın.
6: En erken vakitte hastanelerin psikiyatriservislerinden randevu alın.
Bu sözler Ahlaksız Hayırcılara gelsin digerlerine saygımız sonsuz...

Bütün bu iletilere, üyelerden onlarca, yüzlerce yorum geliyor. Bu yorumların çoğu, alaya
alma, dalga geçme, aşağılama, kimi kez hakaret ve küfür yönünde. “Evet”çi sitenin,
sonuçların açıklanması ve yüzde 58 oranında “evet” çıkmasıyla beraber sevinç iletileri ve
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yorumları, adeta havaya silah atıp birilerini yaralayıp öldürme gibi. Futbol maç müsabakaları
gibi sevinçlerimizde de yenilgilerimizde de kırıp döküp incitiyoruz, yaralıyoruz, kimi kez
öldürüyoruz.
Hem hayırcı hem evetçi sitelerde referandum karşı tarafa “tokat atma” olarak görülüyor,
değerlendiriliyor. Her iki taraf da birbirlerini ve savundukları partiyi karalama, aşağılama,
alaya alma yönünde hareket ediyor. Örneğin, 9 Ağustos 2010 tarihinde, sitede “Evet-Hayır”
tartışması yapılıyor. “Referandumda Hayır Diyoruz” sitesinden de pek çok üye bu tartışmaya
katılıyor. Ancak bu tartışmalarda karşılıklı fikir alışverişi ve diyalogdan, anlamaya çalışma ve
fikir üretmeden ziyade, aşağılama, alaya alma, suçlama, karalama, atışmalar, sataşmaların
yoğun olduğu dikkat çekiyor. Hakaret ve küfürler de ağırlık kazanıyor.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Üyelerde, inandığı ve savunduğu değerleri, ki bu çoğunlukla bir partinin benimsediği görüşler
ve değerler oluyor, bunları körükörüne savunma, gözü kapalı inanma durumu var. Sert bir
üslup, klikçi, çatışmacı bir muhalefet ve siyaset tarzı olduğunu görüyoruz. Ilımlı, esnek bir dil
yok.. Yani “mesela, acaba? Konuya böyle de bakılabilir mi” gibi olgun, esnek, uzlaşmacı bir
dil ve bakış açısı yok, üyelerde katı, sekter bir inanış ve tutum var. Anayasa değişiklik
referandumu, düşündüklerinin kesin ve net olarak doğru olduğuna inanan partizan insanların
ağırlıklı olarak bir tür kördövüş ve çatışması olarak yaşanıyor. Arada bir ılımlı, esnek,
eleştirel ve daha makul yorum yapan tek tük üyeler olsa da bunların görüşlerine pek itibar
edilmiyor, bunlar baskılanıyor, görmezden geliniyor, ya da bu kişilere tepki ve yoğun eleştiri
geliyor.
Referandumda, gerek Evet, gerek Hayır kampanyası yürüten sitelerde, kullanılan dil ve üslup
etik sınırları aşmakta ve etik sorumluluktan uzak, aşağılayıcı, karalayıcı, hakaret edici bir
özellik taşımaktadır. İnternette bu konuda şu an etkili bir denetim mekanizması henüz yoktur;
ancak hiçbir denetim, engelleme, baskı, yasaklama bu tür konular için pek de bir çözüm yolu
olmayacaktır, yani pek de bir çözüm yolu gibi görünmemektedir. Bu konuda en etkili çözüm
yolu, yine yurttaşlardır ve yurttaşların etik bir dil ve üslup konusunda kendi bireysel
sorumluluklarıdır. Yani yurttaşların yazdıklarının sorumluluğunu üstlenmeleri, birbirlerini ve
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kendi

kendilerini

bir

denetim

mekanizması

gözeterek,

denetleyerek,

kendi

etik

sorumluluklarını yüklenmeleri yine en etkili yoldur. Ancak şu an gözlemleyebildiğimiz
kadarıyla, yurttaşların pek çoğunun internette, sosyal medyada genellikle bir etik sorumluluk
ve toplumsal sorumluluk taşımadığı yönündedir. Bu konu, “sorumluluk etiği” ve “etik benlik”
konusunda da bir sorunsala, çıkmaza işaret etmektedir.
Sonuç olarak, sosyal medyada pek çok alternatif, muhalif ve eleştirel, demokratik bir bilincin
ve tartışma kültürünün ortaya çıktığı ve alternatif bir siyaset ve muhalefetin yapıldığı
gözlenmekle beraber, ele aldığımız site de gördüğümüz gibi sosyal medyada pek çok grup ve
oluşumun yer aldığı sitelerde de, demokratik tartışma kültürü ve demokratik bilincin henüz
yeşermediğini, mevcut geleneksel siyaset, muhalefet ve tartışma kültürünün pek çok oluşum
içinde yeniden üretildiğini söyleyebiliriz.
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İSTANBUL’DAKİ İLÇE BELEDİYELERİNİN HALKLA İLİŞKİLER
ARACI OLARAK TWITTER KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA

Fatma Nur Şen
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi
fatmanursen@gmail.com

ÖZET
Bu çalışmada, sayıları toplam 39 olan İstanbul ilçe belediyelerinden, Twitter’da resmi hesabı bulunan 33 ilçe
belediyesinin, Twitter’da yürüttükleri halkla ilişkiler faaliyetleri incelenmektedir. Çalışma; güncellik, etkileşimli
iletişim ve enformasyon yönetimi odağında gerçekleştirilmektedir. Elde edilen bulgulara göre, belediyelerin
Twitter hesapları, inceleme kriterleri çerçevesinde, etkinliklerine göre sıralanmakta ve sonuçlar halkla ilişkiler
açısından değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Etkileşimli/Çift Yönlü İletişim, Enformasyon Yönetimi, Twitter, Belediye.

GİRİŞ
Günümüzde yeni medya, etkileşim, kitlesizleştirme ve eş zamansızlık özellikleri sayesinde,
geleneksel medyaya oranla çok daha geniş kitlelere ulaşma imkânı sağlamaktadır. Bu imkan
dâhilinde yeni medya araçları; eğitim, eğlence, haberleşme, enformasyon, ticaret gibi farkı
amaçlarla kullanılmaktadır. Birçok kaynakta “yeni medyanın en büyük buluşu” olarak kabul
edilen internetin 21. yüzyılla birlikte, gerek özel sektörün gerekse kamu kurumlarının
faaliyetlerine yardımcı bir araç olarak yoğun şekilde kullanılmaya başlandığı görülmektedir.
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Türkiye’de siyasal iletişimde ve siyasal halkla ilişkilerde yeni medya araçları, 2009 Yerel
Seçimleri’nde kısmen, 2011 Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde yürütülen seçim
kampanyalarında ise görece etkin olarak kullanılmıştır. 2011 seçim döneminde adaylar,
Facebook, Twitter gibi sosyal ağlardaki hesapları aracılığıyla siyasal içerikli iletilerini
paylaşma ve seçmen ile birebir iletişim kurma olanağı bulmuşlardır. Bu iletişimin seçim
kampanyası dönemi dışındaki süreçte de devam ettirilmesi siyasal halkla ilişkiler açısından
önem arz etmektedir.
Yerel yönetimlerde halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkinliği, vatandaşların şikâyet ve taleplerine
hızlı ve sağlıklı şekilde cevap vermeyi ve onlarla çift yönlü bir iletişim gerçekleştirmeyi
kapsamaktadır. Seçimle iş başına gelen yerel yönetimlerden olan belediyelerde, yeni medya
araçlarının kullanılması siyasal niteliğinin yanı sıra hizmet bakımından da önem taşımaktadır.
Bu bağlamda, belediye yönetimlerinin enformasyon yönetimini sağlamaları ve vatandaşlarla
çift yönlü iletişimi sürdürmeleri açısından sosyal ağlar büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu
araştırmada da belediyeler tarafından sosyal ağ web sitelerinden Twitter’da yürütülen halkla
ilişkiler faaliyetlerinin yeterliliğinin değerlendirilmesi üzerine odaklanılmaktadır.

HALKLA İLİŞKİLER VE YENİ MEDYA
Halkla ilişkiler, özel ya da tüzel kişinin, yani bir insanın, derneğin, özel ya da kamu
kuruluşunun karşılıklı iş yaptığı gruplarla ilişkiler kurması ve ilişkilerini geliştirmesi için çaba
gösterilmesidir (Asna, 2012, s.17). Grunig ve Hunt ilk akademik çalışmalarında halkla
ilişkileri, organizasyon ile kamuları arasındaki ilişki yönetimi olarak tanımlamışlardır
(Sayımer, 2008, s.59). Bu tanımlar kılavuzluğunda, halkla ilişkilerin temel işlevinin; kuruluş
ve paydaşları arasında, karşılıklı fayda sağlamaya yönelik ilişkilerin kurulması ve bu
ilişkilerin sürdürülmesi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Günümüzde halkla ilişkiler
faaliyetlerinin uzun vadeli, iyi planlanmış olması ve organizasyon ile hedef kitleleri arasında
çift yönlü/etkileşimli bir iletişime olanak tanıması büyük önem taşımaktadır. Çift yönlü
iletişim sürecinde elde edilen geri bildirim, kuruluşların iş yapış biçimlerinde olumlu etkiye
sahiptir.
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20. yüzyılda gerek özel kuruluşlar gerekse kamu kuruluşları tarafından geleneksel medya
vasıtasıyla yürütülen halkla ilişkiler faaliyetlerinden elde edilen sınırlı geri bildirim imkânı,
günümüzde yeni medyanın sunduğu etkileşimlilik olanağı ile kişilerarası iletişimdeki
yakınlığa ulaşılmasını sağlamaktadır.
Çeşitli kaynaklarda, “yeni medyanın en büyük buluşu” olarak tanımlanan internetin 1990’lı
yılların ortalarından itibaren toplumsal kullanımının artması, onun kullanım alanlarını da
genişletmiştir. Bu yıllardan itibaren gerek özel kuruluşlar gerekse kamu kuruluşları internet
ortamında varlık göstermeye başlamışlardır. İnternet teknolojisinin yeni medya olarak
tanımlanmasında

üç

temel

özellik

öne

çıkmaktadır.

Bunlar,

etkileşimli

iletişim,

hipermetinlilik ve çoklu ortamlılık olarak adlandırılmaktadır (İnceoğlu, 2012, s.111).
Web 1.0 olarak ifade edilen ve kişilerin istedikleri bilgiye kolayca ulaşmasını sağlayan World
Wide Web’de içerik yayıncısının oluşturduğu içeriğe, içerik okuyucusu tarafından müdahale
etmek mümkün değildir. Web 1.0’ın bu yapısı, halkla ilişkiler faaliyetlerinin geleneksel
şekilde, sanal ortamda yürütülebilmesini sağlamış, mektubun yerini e-posta, kurumsal tanıtım
broşürlerinin yerini ise kurumsal web sitelerinin almasına imkan vermiştir. Kurumsal web
siteleri günümüzde en önemli imaj oluşturma araçlarından biri olduğu gibi, kuruluşun
kendisini, mal ve hizmetlerini tanıtması, paydaşlarıyla ilişkisini online olarak sürdürmesi,
itibar yönetimi ve kriz iletişiminin yönetilmesi için de önemli bir işleve sahiptir.
Etkileşim yeni medyanın ana karakteri olarak düşünülmektedir (Aytekin, 2012, s.106) Web
2.0’ın etkileşimli ve çeşitli uygulamalara daha fazla imkân veren yapısı, yeni medyadaki
halkla ilişkiler faaliyetlerinin değişimini sağlamış, organizasyon ve paydaşları arasındaki güç
dengelerini değiştirmeye başlamıştır (Sayımer, 2008, s.63). Sosyal ağların sayısının artması
da Web 2.0 ile mümkün olmuştur.
Günümüzde hem özel sektör hem de kamu kuruluşları için sosyal medya, varlık gösterilmesi
ve etkin kullanılması zorunlu iletişim ortamları haline gelmiştir. Sosyal medya araçları
şirketlerin hem tüketicileri hakkında çok daha detaylı bilgi edinmelerini hem de ürün ve
hizmetleri hakkında yapılan yorumları, tüketicilerin tutumlarını, tercihlerini, yaşamlarını ve
isteklerini eş zamanlı olarak takip edebilmelerini sağlamaktadır (Güçdemir, 2010, s.29).
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Sosyal ağ web sitelerinden bloglara, sosyal medya; bütünleşik iletişim kampanyalarının
önemli bir bileşenidir. Bu araçlar iletişim profesyonelleri için, daha önce var olmayan değerli
iletişim yöntemleri sunmaktadır (Evans, Twomey ve Talan, 2011, s.6). Bu bağlamda sosyal
ağların özelliklerinin ve kullanıcı profillerinin iyi analiz edilerek, bunlara uygun halkla
ilişkiler faaliyetlerinin planlanması gerekmektedir. Etkileşimli bir halkla ilişkileri mümkün
kılan sosyal medyada yürütülen faaliyetlerin, süreklilik arz etmesi ve tutarlı olması ise
kuruluşların iletişim yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır.
Yeni medyada yürütülen halkla ilişkiler faaliyetlerinin Grunig’in hem kurumun hem de hedef
kitlelerin faydalarının gözetilmesine imkân veren bir model olarak sunduğu “iki yönlü
simetrik modeli” benimsemek, karşılıklı uzlaşma ve tatmin ortamı yaratmak için hedef
kitlelerin beklentilerini, istek ve ihtiyaçlarını sürekli izlemek ve kurumun üretim, pazarlama,
dağıtım ve iletişim çalışmalarına ona göre yön vermek gerekmektedir (Ural, 2011, s.80).

BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER
Belediyelerin halkla ilişkilerini sürdürmek için üstlendiği görevler; belediye sınırları
dâhilindeki vatandaşların belediye ile ilgili her türlü istek, şikâyet ve taleplerinin
değerlendirilmesi, belediye tarafından gerçekleştirilecek faaliyetleri halka duyurmak, belediye
yönetimi ile vatandaş arasındaki diyaloğu güçlendirmek, yardıma muhtaçların başvurularını
değerlendirmek olarak sayılabilir (Yayınoğlu, 2005, s.142).
Sosyal paydaşlar olarak tanımlanan; vatandaşlar, belediye çalışanları ve onların aileleri, yerli
ve yabancı misafirler, diğer kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, basın mensupları hem
belediyelerin hizmet ve kararları üzerinde belirleyici rol oynayabilir hem de bu hizmet ve
kararlardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenirler. Bu nedenle yerel yönetimler ve sosyal
paydaşları arasında uzun vadeli, tutarlı ve çift yönlü/etkileşimli bir iletişimin sürdürülmesi
gerekmektedir.
Yerel yönetimlerin halkla ilişkiler işlevi de kamu hizmeti veren bir örgütün kurumsal
mesajlarının oluşturulması, yayılması, tepkilerin kurumsal olarak alımlanması, gerekli
değişikliklerin yapılması ve yeni yanıtların geliştirilmesini gerektirir (Yayınoğlu, 2005, s.14).
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İletişim teknolojilerinin gelişmesi ile eğitim, kültür, eğlence, finans, pazarlama gibi birçok
alandaki faaliyet internet ortamına taşınmıştır. Bu süreçte yerel yönetimlerin hizmetlerinin
internet üzerinden e-belediyecilik uygulamaları vasıtasıyla yürütülebilmesi ve sosyal ağlar
aracılığıyla vatandaşlara ulaşılması mümkündür.
Sanal ortamın gerek hizmet sunumu, gerekse demokratik anlamda yerel yönetimlerin etkinliği
ve demokratikliğine katkıda bulunabilmesi, hem demokrasinin içselleştirilmesi hem de sanal
yollarla etkileşimi verimli kılabilmektedir (Çukurçayır, 2009, 87). Bu anlamda belediyelerin,
sosyal ağ siteleri aracılığıyla paydaşları ile etkileşimli bir iletişim kurarak halkla ilişkiler
faaliyetlerini etkin şekilde sürdürebilmeleri mümkün hale gelmiştir.

TWITTER’IN

GENEL

ÖZELLİKLERİ

VE

HALKLA

İLİŞKİLER

FAALİYETLERİNE KATKILARI
Twitter kullanıcılarına “tweet” adı verilen 140 karaktere kadar olan mesajlar aracılığıyla, hızlı
durum güncellemesi ve fikir paylaşma imkânı sağlamaktadır (Evans vd., 2011, s.5). 2006’da
Jack Dorsey tarafından kurulan Twitter, Global internet trafiğinde 10. Sırada yer almaktadır
(Alexa, 2013). Twitter’ın 2012 sonu itibariyle dünyadaki üye sayısı 500 milyonu bulmaktadır
(Wikipedia, 2013). Twitter’ın Türkiye’deki üye profiline bakıldığında; üye sayısının 2012’de
7.2 milyon iken, 2013’ün Ocak ayı itibariyle bu rakamın %33.3’lük artışla 9.6 milyona
ulaştığı, aktif kullanıcı sayısının ise 6.2 milyona ulaştığı görülmektedir (Monitera, 2013).
Twitter’da etkinlik gösteren kullanıcı profili oldukça çeşitlidir. Şahısların bireysel
kullanımının dışında, ticari, kamusal ve kültürel nitelikli çeşitli kurumlar da iletişim ortamı
olarak Twitter’ı kullanmaktadır. (Aytekin, 2012, s.102). Örneğin birçok şirket Twitter’ı
müşterilerden gelen istek ve şikâyetlere cevap vermek için kullanmaktadır (Long, 2012,
s.148).
Günümüzde Twitter halkla ilişkiler uygulamaları için de önemli bir mecra konumundadır.
Halkla ilişkiler uygulayıcıları için hedef kitlelerine ulaşmak, onlardan gerçek zamanlı görüş
elde etmek, müşterileri ve medya ile doğrudan etkileşim sağlamak için ideal bir platformdur.
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Öyle ki etkinliği her gün artan bu sosyal ağ sitesinin gelecekte kurumsal kullanımının bireysel
kullanımın önüne geçeceği öngörülmektedir (Evans vd., 2011, s.8).
Twitter’da yürütülen halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkinliğinin sağlanması için hesapların
sürekli güncellenmesi ve hedef kitle ile şeffaf bir diyalog kurulması gerekmektedir. Bu
çalışmada, belediyelerin Twitter’ı halkla ilişkiler faaliyetleri amacıyla kullanımlarındaki
etkinlik; güncellik, etkileşimlilik ve enformasyon yönetimi kriterleri çerçevesinde ele
alınmaktadır.
Çalışmanın devamında “Tweet”, “Retweet”, “Mention”, “Hashtag”, “Takipçi” gibi Twitter
terimleri ile sıklıkla karşılaşılacağı için bu terimlerin anlamlarından kısaca bahsetmek yerinde
olacaktır.
Tweet: İngilizcede kelime anlamı cıvıltı/cıvıldamak olan bu ifade, Twitter’da bir defada 140
karakterle sınırlı olan bildirimlere verilen addır.
Retweet: Bir kullanıcının Twitter mesajını, diğer bir kullanıcının, kendi takipçilerinin
görmesi için tekrar paylaşmasıdır.
Takipçi: İngilizcesi “Follower” olan bu ifade, Twitter’da bir hesabı sürekli takip eden bir
başka üye için kullanılmaktadır.
Mention (@): Bu kelime “bahsetmek, söz etmek, anmak” anlamına gelmektedir. Twitter’daki
karşılığı; bir kullanıcının tweetinin başka bir kullanıcı tarafından görülmesi için
“@kullanıcıadı” şeklindeki ifadenin devamında istenilen mesajın yazılıp paylaşılmasıdır.
Hashtag (#): “#” imgesiyle ifade edilen Hashtag, bir derleme etiketidir. Twitter’da belirli bir
olguya dikkat çekmek için kullanılan ve istenildiğinde aynı olguyla ilgili yazılmış diğer
tweetleri zaman sıralamasına göre bir arada gösteren uygulamadır.

593

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Siyasal İletişim - II

İSTANBUL’DAKİ

İLÇE

BELEDİYELERİNİN HALKLA İLİŞKİLER ARACI

OLARAK TWITTER KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
Bu çalışma, sayıları 39 olan İstanbul’daki ilçe belediyelerinden Twitter’da resmi hesabı
bulunan 33 ilçe belediyesinin, hesaplarındaki hareketlilik, 1 Ocak 2013 – 15 Ocak 2013
tarihleri arasında her gün kayıt altına alınarak gerçekleştirilmiştir.

KONU, AMAÇ, SINIRLAR
Araştırma kapsamında yerel yönetimlerin önemli aktörlerinden olan belediyelerde halkla
ilişkiler faaliyetlerinin güncel, şeffaf, etkileşimli/çift yönlü ve enformasyona yönelik şekilde
sürdürülmesi için, sosyal medya araçlarından Twitter’ın ne derece etkin kullanıldığının
incelenmesi amaçlanmaktadır.
Araştırmanın evrenini ilçe belediyelerinin Twitter hesapları oluşturmaktadır. Bu evren
içinden, 39 İlçe Belediyesi bulunan İstanbul’da, resmi Twitter hesabı olan; Üsküdar
(@uskudarbld),

Zeytinburnu

(@zeytinburnubld),

Ümraniye

(@umraniyebeltr),

Şişli

(@sislibld), Tuzla (@Tuzlabelediyesi), Sultanbeyli (@SultanbeyliBld), Şile (@silebld),
Silivri (@SilivriBel), Sarıyer (@SariyerBelediye), Sancaktepe (@Sancaktepe_), Pendik
(@Pendik_Belediye), Maltepe (@maltepebelediye), Kartal (@kartalbld), Küçükçekmece
(@Kucukcekmecemiz),
Güngören

Kağıthane

(@Gungorenbld),

(@Fatih_Bld),

Eyüp

(@esenlerbelediye),
Büyükçekmece

(@KagithaneBel),

Bakırköy

(@eyupbelediyesi),
Çekmeköy

Beykoz

Bağcılar

Esenyurt

(@Cekmekoybeltr),

(@BuyukcekmeceBld),

(@beylikduzubeltr),

(@bkrbld),

Kadıköy

Beyoğlu

(@Beykoz_Bld),

Beşiktaş

(@kadikoybelediye),

(@BagcilarBld),

(@Esenyurt_Bld),
Çatalca

Fatih
Esenler

(@catalcabelediye),

(@BeyogluBld),
(@BesiktasBel),

Beylikdüzü
Bahçeşehir

(@Basaksehir_Bld), Ataşehir (@ATASEHIR_BEL) ve Arnavutköy (@ArnavutkoyBel)
belediyelerinin Twitter hesapları örneklem olarak kabul edilmektedir. İlçe belediyelerine ait
Twitter hesaplarının resmiyeti, belediyelerin resmi web sitelerinde bulunan yönlendirici
linkler izlenerek doğrulanmıştır.
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METOD
Bu araştırma, İstanbul ilçe belediyelerinin Twitter hesaplarının, 1-15 Ocak 2013 tarihleri
arasındaki takibinden elde edilen verilerin, içerik çözümlemesi yöntemi ile analiz edilmesiyle
gerçekleştirilmektedir.
Çalışmada

Twitter

hesapları,

belediyelerin

halkla

ilişkiler

faaliyetleri

odağında

incelenmektedir. Bu bağlamda hesaplar; güncellik, etkileşimli/çift yönlü iletişimin
sürdürülmesi ve enformasyon yönetimi açısından ele alınmaktadır.
Güncellik boyutu kapsamında; belediyelerin 1-15 Ocak 2013 tarihleri arasında kaç kez
tweetledikleri, iş günü/haftasonu arasındaki tweetlerin sayısal farklılıklarına bakılarak
Twitter’da

yürütülen

halkla

ilişkiler

faaliyetlerinin

sürekliliğinin

incelenmesi

amaçlanmaktadır.
Etkileşimli/çift yönlü iletişim boyutu kapsamında; Twitter hesabıyla kaç takipçiye ulaşıldığı,
halktan gelen istek ve şikâyetlere doğrudan -kişiye hitap ederek (@ Mention) -cevap verme
oranları ve Retweet sayılarına göre belediyelerin hesaplarında farklı görüşlere ne kadar yer
verdiklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Enformasyon yönetimi boyutu kapsamında; Twitter hesabı aracılığıyla vatandaşların belediye
hizmetlerine ilişkin bilgilendirilmesi, iletilerde güncel/anlık duyurulara yer verilmesi ve
Hashtag’ler

(#)

aracılığıyla

gündem

oluşumuna

katkı

sağlanması

gibi

kriterler

incelenmektedir.

BULGULAR
İstanbul ilçe belediyelerine ait resmi Twitter hesaplarının, halkla ilişkiler faaliyetleri
bağlamında incelenmesinden elde edilen bulgular aşağıda belirtilmektedir.
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1. GÜNCELLİK BOYUTU
1-15 Ocak 2013 tarihleri arasında incelenen İstanbul ilçe belediyelerine ait Twitter
hesaplarından, güncellik boyutu ile ilgili elde edilen bulgulara göre; en çok güncellenen hesap
403 tweet ile Beylikdüzü Belediyesi’ne aittir. Güncellik boyutu bakımından 2. sırada 334
tweet ile Üsküdar Belediyesi, 3. sırada 278 tweet ile Kadıköy Belediyesi, 4. sırada 273 tweet
ile Pendik Belediyesi, 5. sırada 204 tweet ile Bakırköy Belediyesi, 6. sırada 179 tweet ile
Küçükçekmece Belediyesi, 7. sırada 170 tweet ile Bağcılar Belediyesi ve Sultanbeyli
Belediyesi, 8. sırada 157 tweet ile Ümraniye Belediyesi, 9. sırada 150 tweet ile Beykoz
Belediyesi, 10. sırada 146 tweet ile Fatih Belediyesi’ne ait Twitter hesapları yer almaktadır.
Buna ek olarak bulgular; Beşiktaş ve Çekmeköy belediyelerinin de incelenen süreçte her gün
aktif olarak tweetlediklerini; Büyükçekmece, Esenyurt ve Maltepe Belediyelerine ait
hesapların ise 15 günlük süreçte hiç tweetlemediklerini göstermektedir.
İncelemeden elde edilen diğer verilere göre, hafta sonuna denk gelen 5-6 Ocak ve 12-13 Ocak
tarihlerinde Belediyelerin Twitter hesaplarındaki hareketlilikte bir yavaşlama görülmektedir.
Arnavutköy, Esenler, Güngören, Sancaktepe, Şişli ve Silivri belediyelerinin hesaplarında
hafta sonlarında hiç tweete rastlanmamıştır. Toplam tweet sayısı sıralamasında ilk sırada yer
alan Beylikdüzü Belediyesi’nin hesabında ise 1-15 Ocak arasındaki iki hafta sonunda
toplamda sadece 17 kez tweetlendiği dikkat çekmektedir. Diğer yandan Kadıköy,
Küçükçekmece, Üsküdar, Beykoz, Pendik ve Bakırköy belediyelerinin hafta sonu günlerinde
de etkin olarak tweetledikleri dikkat çekmektedir.

2. ETKİLEŞİMLİ/ÇİFT YÖNLÜ İLETİŞİM BOYUTU
İstanbul ilçe belediyelerine ait Twitter hesaplarının, etkileşimli/çift yönlü iletişim boyutu
kapsamında incelemesinden elde edilen bulgulara göre; Üsküdar Belediyesi’nin 11667 takipçi
ile en fazla Twitter takipçisine sahip olduğu görülmüştür. Takipçi sıralamasında 2. sırada
9493 takipçi ile Kadıköy Belediyesi, 3. sırada 8569 takipçi ile Esenler Belediyesi, 4. sırada
6766 takipçi ile Bağcılar Belediyesi, 5. sırada 6578 takipçi ile Beşiktaş Belediyesi, 6. sırada
6483 takipçi ile Pendik Belediyesi yer almaktadır. Diğer belediyelere ait Twitter hesapları ise
4000 kişinin altında takipçi sayısına sahiptir. En az takipçi sayısına sahip hesapların ise, 15
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günlük süreçte hiç tweetlemeyen Büyükçekmece ve Esenyurt belediyelerine ait olduğu
bulgulanmıştır.
Belediyelerin

retweetlerinin

toplam

tweet

sayılarına

oranına

bakıldığında,

Fatih

Belediyesi’nin %68 oranla ilk sırada, Küçükçekmece Belediyesi’nin %61 oranla 2. sırada,
Beykoz Belediyesi’nin %56 oranla 3. sırada, Beylikdüzü Belediyesi’nin %49 oranla 4. sırada
ve Sultanbeyli Belediyesi’nin %45 oranla 5. sırada yer aldığı görülmektedir. Diğer yandan
Eyüp, Sancaktepe ve Arnavutköy Belediyelerinin Twitter hesaplarında hiç retweete yer
vermedikleri görülmektedir.
Twitter hesaplarında yoğunlukla retweetlere yer veren belediyelerin, çoğunlukla kendi
belediye başkanlarının iletilerini, medyada yer alan belediye ile ilgili haberleri ve vatandaşlar
tarafından kendilerine yöneltilen övgüleri tekrar tweetledikleri dikkat çekmektedir.
Belediyelerin halktan gelen istek ve şikâyetlere mention aracılığıyla doğrudan cevap verme
oranları incelendiğinde ise; ilk sırada 214 mention ile Kadıköy Belediyesi’nin yer aldığı
görülmektedir. Onu 146 mention ile Üsküdar Belediyesi, 130 mention ile Bakırköy
Belediyesi, 98 mention ile Beşiktaş Belediyesi, 90 mention ile Üsküdar Belediyesi
izlemektedir. Beyoğlu, Şişli, Çatalca, Esenler, Eyüp, Fatih, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe ve
Silivri belediyelerinin hesaplarında ise istek ve şikâyetlere hiç doğrudan yanıt verilmediği
bulgulanmıştır.

3. ENFORMASYON YÖNETİMİ BOYUTU
İstanbul ilçe belediyelerine ait Twitter hesaplarının, enformasyon yönetimi boyutu
kapsamında; belediye hizmetlerine ilişkin bilgilendirme, iletilerde güncel/anlık duyurulara yer
verme ve Hashtag’ler (#) aracılığıyla gündem oluşumuna katkı sağlama kriterlerine göre
yapılan incelemeden elde edilen bulgulara aşağıda yer verilmektedir. İnceleme sadece
belediyelere ait tweetler üzerinde gerçekleştirilmiş, retweetledikleri iletiler bulgulara dâhil
edilmemiştir.
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Hesaplarında belediye hizmetlerine ilişkin tweetlere en fazla yer veren belediye, 110 tweet ile
Pendik Belediyesi’dir. Onu 72 tweet ile Beylikdüzü Belediyesi, 64 tweet ile Tuzla Belediyesi
ve Küçükçekmece Belediyesi, 48 tweet ile Eyüp Belediyesi izlemektedir.
Belediyelerin, hizmetlerine ilişkin Twitter iletileri büyük oranda düzenledikleri eğitimsel,
kültürel

ve

sanatsal

aktivitelerinin,

belediye

başkanlarının

yaptıkları

ziyaretlerin

duyurulmasını içermektedir. Örneğin Pendik Belediyesi’nin; “Bugün 123 farklı noktada
çalışıyoruz. Çalışmaların yapıldığı semtler için: http://bit.ly/Ux5nT2 ” gibi tweetlerle günlük
çalışma programını kamuya duyurması, belediye hizmetlerinin şeffaflığı açısından dikkat
çekicidir.
Belediyelerin Twitter hesaplarında güncel/anlık duyurulara yer vermeleri bakımından yapılan
incelemede ilk sırada; 92 tweet ile Beylikdüzü Belediyesi, 2. sırada 45 tweet ile Pendik
Belediyesi, 3. sırada 35 tweet ile Üsküdar Belediyesi, 4. sırada 34 tweet ile Sultanbeyli
Belediyesi, 5. sırada 32 tweet ile Bağcılar Belediyesi yer almaktadır.
Belediyelerin hesaplarında yer verdikleri güncel/anlık duyurular büyük oranda, hava – yol
durumu bilgisi (İncelemenin yapıldığı 1-15 Ocak tarihleri arasında, İstanbul’da yoğun kar
yağışı görülen günlerde, kar temizleme çalışmalarıyla ilgili güncellemeler), ilçedeki nöbetçi
eczanelerin listesi ve sokak hayvanlarına yardım çağrısı gibi duyurulardır.
Hashtag’ler (#) aracılığıyla gündem oluşumuna katkı sağlama kriterlerine göre; ilk sırayı 144
tweetinde

tekrarladığı

ve

ilçenin

sosyal

ve

kültürel

faaliyetlere

dikkat

çektiği

#BeylikdüzündeHayatVar etiketiyle Beylikdüzü Belediyesi almaktadır. 2. sırada yer alan
Küçükçekmece

Belediyesi’nin

#Kucukcekmece,

#Soylesi,

#Dinleti

ve

#DogumGununKutluOlsunBarisManco gibi etiketlere katkı sağladığı görülmektedir. 3.
sıradaki Pendik Belediyesi’nin öne çıkan Hashtag’leri ise #Pendik ve #PendikGündemi’dir. 4.
sırada yer alan Beykoz Belediyesi #SokakHayvanlarınıUnutmayalım ve #AkomBeykoz
Hashtag’lerine katkı sağladığı, elde edilen bulgular arasındadır. Bunun yanında; toplam tweet
sırası bakımından üst sıralarda yer alan Bakırköy, Üsküdar ve Kadıköy belediyelerinin ise,
Hashtag’ler vasıtasıyla gündem oluşumuna katkı sağlamada yetersiz kaldıkları gözlenmiştir.

598

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Siyasal İletişim - II

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
İstanbul ilçe belediyelerinin Twitter hesaplarının incelenmesi sonucunda elde edilen bulgular
doğrultusunda, belediyeler tarafından bu ortamın halkla ilişkiler faaliyetlerini desteklemek
amacıyla kullanıldığı ortaya konmuştur. Ancak amaçları aynı olsa da uygulamada belediyeler
arasında farklılıklar gözlenmiştir.
Beylikdüzü, Üsküdar, Kadıköy, Pendik ve Bakırköy belediyelerinin güncellik, etkileşimli/çift
yönlü iletişim ve enformasyon yönetimi açısından Twitter’ı etkin şekilde kullandıkları
görülürken,

Arnavutköy,

Ataşehir,

Çatalca,

Şişli,

Sancaktepe,

Silivri,

Esenyurt,

Büyükçekmece ve Maltepe belediyelerinin ise Twitter’ı halkla ilişkiler amacıyla kullanmakta
çok yetersiz kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Twitter işleyiş yapısı gereği ne kadar etkin kullanılırsa, diğer kişilerle etkileşimin o denli fazla
olduğu bir ortamdır. İncelemede, hesabını güncel tutan, istek ve şikâyetlere hızlı geri dönüş
yapan, enformasyon yönetimi konusunda şeffaflığı benimseyen belediyelerin, vatandaşlarla
sağlıklı ve etkileşimli bir iletişim gerçekleştirme konusunda başarılı oldukları bulgusu öne
çıkmaktadır.
Belediyeler halkla etkileşimli bir iletişim sürdürmeleri açısından bu mecrayı, ne kadar
stratejik ve etkin kullanırlarsa, o kadar olumlu geri bildirim elde edecek ve daha çok
vatandaşa ulaşabileceklerdir. Sonuç olarak, Twitter’ın masrafsız, hızlı ve etkileşimli iletişime
imkân vermesi bakımından halkla ilişkiler uygulamaları için, başta belediyeler olmak üzere
tüm kamu kuruluşları için büyük bir fırsat olduğunu söylemek yerinde olacaktır.
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ÖZET
Bu araştırmada, son yıllarda örgütleri ve bireylerin iletişim veya etkileşim sürecine yeni bir hız kazandıran
sosyal ağların, daha da özelde Facebook ve Twitter araçlarının, yerelde, belediye örgütü ve belediye başkanları
düzeyinde, katılım bağlamında, ne şekilde ve nasıl kullanıldığının ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır. Bu
kapsamda, kişisel düzeyde, 6 belediye başkanının Facebook ve 11 belediye başkanının Twitter; 22 belediyenin
Facebook ve yine 22 belediyenin ise Twitter hesabı tespit edilmiş ve araştırma kapsamında niteliksel içerik
analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, hesaplardaki üye sayısı dikkate alındığında sınırlı
düzeyde etkileşimin olduğu, daha çok bilgi aktaran, katılımı teşvik etmeyen biçiminde kullanıldığı tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Belediye, Belediye Başkanı, Facebook, Twitter, E-Katılım

GİRİŞ: E-KATILIM, SOSYAL AĞLAR/MEDYA VE BELEDİYELER
Tarihsel süreç incelendiğinde teknolojinin son derece önemli bir değişken olarak, bireylerin,
toplumların ve ortaya çıkan örgütlenmelerin (devlet, STK, işletmeler gibi) yaşamını birinci
derecede etkilediği görülmektedir. Teknolojiye bağlı yaşanan bu süreç, en genel ifadesiyle
“tarım”, “sanayi” ve “bilgi” odaklı olarak dönemselleştirilmektedir. Böylece her dönemin
farklı yaşam ve örgütlenme biçimleri ortaya çıkmış olup, son düzlemde bilişim ve iletişim
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teknolojilerinin icat edilmesiyle içinde yaşadığımız dönem şekillenmiş ve şekillenmeye de
devam ettiği görülmektedir. Son yıllarda internet güdümlü olarak ortaya çıkan “sosyal ağlar”
veya “sosyal medya” olarak kavramsallaştırılan yeni yapılar, öncesine göre taşıdığı ayırıcı
nitelikleri sayesinde etkisini göstererek, adeta yeni bir süreci/dönemi ortaya çıkardığı
gözlemlenmektedir. Sosyal ağların, bireyler, toplumlar ve örgütler üzerindeki etkisi
bağlamında yapılan teorik ve amprik çalışmalarda bu durumun yansımaları yer almaktadır.
En son verilere göre Türkiye’deki internet kullanıcı sayısı 36,455,000 olarak verilmektedir1.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınlandığı en son verilere göre, Türkiye genelinde
hanelerin %47,2’si evden internete erişebilmekte, 2012 yılı ilk üç ayı dikkate alındığında
(Ocak-Mart 2012) 16-74 yaş grubundaki tüm bireylerin %37,8’sinin interneti düzenli olarak
(hemen hemen her gün veya haftada en az bir defa) kullandığı tespit edilmiştir (TÜİK
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, Ağustos 2012).
Sosyal ağların en fazla ön plana çıkan özelliği, birçok kişiden birçok kişiye eş zamansız
olarak iletişim imkânı sunması olarak gösterilmektedir. Ve ortaya çıkan çok etkileşimli bu
ortamlar bilgi hiyerarşisini azaltmakta, vatandaş devlet etkileşimi açısından eşsiz bir katılım
imkânı sunmaktadır (Hand ve Ching, 2011, s. 366). Dong, Toney ve Giblin’in (2010, s. 23)
çoğunluğu 18-27 yaş grubundan olan öğrenciler üzerinde yaptıkları araştırmada, sosyal ağ
sitelerinin politik ilgiyi ve katılımı artırdığı tespit edilmiştir. Sosyal ağların önemli bir
fonksiyonu da, girilen verilerin otomatik olarak paylaşılmasını sağlamasıdır (Dong, Toney ve
Giblin, 2010, s. 24). Aynı zamanda kimi hizmetlerin sunumunda da fırsatlar sunmaktadır.
Diğer taraftan ortaya çıkan bu yeni ortamlara karşı bazı olumsuz eleştiriler getirilmektedir.
Bunlar; belli sermaye grubu aracılığıyla bu etkileşim ortamının sağlanması, e-kapitalizm
(Cohen, 2008, s. 5), az sayıdaki karar alıcıların elinde toplanması, azınlığın çoğunluk
üzerindeki tahakkümü [burada Orwell’in 1984 adlı kitabında değindiği “big brother”
durumunun gerçekleşebileceği vurgusu yapılmaktadır (Erdoğan, 1998, ss. 467-468)],
kullanıcıların her türlü eylemlerinin kayıt altına alınarak özel hayata müdahale edilmesi ve
elde edilen verilerin ticari amaçlı kullanılmasıdır.
Dünya çapında kullanılan birçok sosyal ağ uygulaması olmakla birlikte, Türkiye’de en fazla
kullanım yoğunluğu olan Facebook ve Twitter’dır. Facebook, sağladığı alt yapısıyla bireyleri,
örgütleri interaktif olarak, ‘beğen’, ‘paylaş’ ve ‘yorum yap’ uygulamasıyla, bir araya
1

Erişim Tarihi: 18.03.2013, http://www.internetworldstats.com/stats9.htm
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getirmektedir. En son yayınlanan verilere göre, Türkiye’de 32 milyon Facebook kullanıcısı
bulunmakta olup (10 kişiden 4’nün Facebook hesabı sahibi olduğu Türkiye2, dünyada yedinci
sırada yer almaktadır), bu kullanıcıların 15 milyon 478 bininin mobil telefonlar aracılığıyla
Facebook hesaplarını kullandığı belirtilmektedir (Şit, Şubat 2013). Ayrıca Türkiye’de aylık
sosyal ağlarda geçirilen zamanın 8,6 saat (dünyada beşinci) olduğu ifade edilmektedir (Şit,
Kasım 2012).
Twitter, kullanıcıların en fazla 140 karakter ile iletişim kurmasını sağlayan bir mikro blogging
örneği olarak gösterilmektedir. Bu ifade edilen yapısıyla Twitter, kullanıcıların fikir ve
projelerinin paylaşılmasına, belirlenen ilgi alanlarına göre gelişimlerin izlenmesine yardımcı
olmaktadır. Ayrıca Twitter, bireysel sosyalleşme aracı olarak kullanılabileceği gibi, kurumsal
anlamda da çok amaçlı kullanma imkanı sunmaktadır. Örneğin, örgütlerin hedef kitlelerinden
talep ettiği bilgi, düşünce ve beklentiler, bu kanal sayesinde daha da işlevsel bir şekilde elde
edilebilmektedir (aktaran Akar, 2010, ss. 58-63; Jantsch, 2009, ss. 4-5)
İfade edilenler kapsamında çalışmanın genel odak noktası, web 2.0 uygulaması olarak
yaygınlaşan sosyal ağların, kamu yönetimine gerek hizmet sunumu gerekse katılım açısından
nasıl bir etkide bulunduğudur. Çalışmanın özel odak alanı ise, sosyal ağlar ile ortaya çıkan
katılım mekanizmalarının kent düzleminde, kentsel kamusal politikaların belirlenmesi,
sunulması ve kullanılması sonrasındaki işlevselliğidir. Bu kapsamda, Türkiye ölçeğinde
büyükşehir ve il merkezi düzeyinde bulunan belediye ve belediye başkanlarının Facebook ve
Twitter hesapları niteliksel içerik analizi yöntemiyle incelenmektedir. Araştırmada temel
olarak; “Belediye ve belediye başkanlarının ele alınan sosyal ağlar aracılığıyla, kentsel
kamusal politikalar üzerinde, ne düzeyde vatandaşlar ile etkileşim kurmakta ve nasıl bir
kullanım örüntüsü sergilemektedirler?” Bir başka ifadeyle, “sosyal ağlar bir katılım
mekanizması olarak kullanılmakta ve dikkate alınmakta mıdır?” sorularının cevabı
aranmaktadır.

2

Mestçi, A. “Türkiye İnternet Raporu” . Erişim Tarihi: 24.03.2013, http://www.bik.gov.tr/turkiye-nin-internetraporu-sasirtmadi-haberi 1480/
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ARAŞTIRMANIN AMACI, ÖNEMİ, KAPSAM ve SINIRLILIKLARI
Çalışmanın amacı, son yıllarda artarak kullanım yoğunluğu yaygınlaşan “Facebook” ve
“Twitter” olarak adlandırılan sosyal medya araçlarının, yerel düzeyde belediyeler ve
başkanları tarafından kullanım örüntüsünü karşılaştırmalı olarak ortaya çıkarmaktır. Bir başka
ifadeyle, kentsel kamusal politikaların belirlenmesi ve uygulanması sürecinde birinci derecede
sorumlu olan belediyelerin, kente ait politikalar üretme ve uygulama sürecinde, ortaya çıkan
bu etkileşimli ortamları, katılımcılığı sağlamak adına ne düzeyde ve nasıl kullanıldığının
incelenmesi, bu çalışmanın temel çerçevesini oluşturmaktadır.
İlgili literatür incelendiğinde Türkiye ölçeğinde teorik ve pratik düzeyde, sosyal medyanın
kamu yönetimine yansımaları olarak, Facebook ve Twitter niceliksel olarak en fazla kullanan
belediye başkanları veya siyasi temsilciler bağlamında araştırmaların olduğu ve az sayıda da
dar alanda niteliksel çalışmalar (Gürsul vd., 2012) yapıldığı görülmektedir. Fakat, sosyal
medya araçlarının, yerel düzeyde, vatandaşların ve örgütlü toplulukların katılımını sağlayan
bir iletişim kanalı olarak, derinlemesine ve karşılaştırmalı biçimde incelendiği tespit
edilememiştir. Bu durum çalışmanın önemini ortaya çıkarmaktadır.
Araştırmanın kapsamı, Türkiye’de bulunan il belediyeleri ve belediye başkanları (65) ve
büyükşehir (16) belediyeleri ve büyükşehir belediye başkanlarından oluşmaktadır3. Yerel
düzeyde bu alanın çalışmanın kapsamı olarak belirlenmesindeki temel gerekçe, seçilmiş ile
seçen arasındaki mesafenin (hem “fiziksel” hem de “fayda” açısından) kısalmasıyla, katılımın
daha fazla işlerlik kazandığı argümanıdır. İfade edilen hesaplara ulaşmak için, belediyelerin
resmi olarak kullandıkları web sayfaları dikkate alınmıştır. Bu çerçevede, yapılan web sayfası
incelemesi sonucunda; 7 belediye başkanının kişisel düzeyde Facebook, 12 belediye
başkanının kişisel düzeyde Twitter hesapları olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan, kurumsal
düzeyde ise, 24 belediyenin Twitter, 28 belediyenin ise Facebook hesaplarına sahip oldukları
tespit edilmiştir. Yapılan inceleme sonrasında, paylaşılan içeriğin paylaşıldığı kaynaktan
silinmesi, hesap içeriğine dâhil olmak için “arkadaş ekle” kotasının dolması, erişilememe gibi
sebeplerden dolayı kişisel düzeyde 6 Facebook ve 11 Twitter hesabı; kurumsal düzeyde ise,
22 Twitter ve 22 Facebook hesabı araştırmanın kapsamına dahil edilmiştir. Burada belirtmek
3

Burada belirtmek gerekir ki, yapılan kanuni düzenlemeler ile mevcut büyükşehirlere 14 kent daha eklenmiştir.
Yeni dağılıma göre 30 Büyükşehir ve 51 İl merkezi belediyeleri bulunmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, yapılan
kanuni düzenlemeler (Kasım 2012 ve Mart 2013) fiili olarak ilk yerel seçimlerde uygulamaya konulacağı ve
araştırma alanımızın geçmiş verilere dayanması nedeniyle, mevcut fiili belediye dağılımı dikkate alınmıştır.
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gerekir ki, belediye başkanlarının kendi kullanıcı ismiyle açılan hesaplarının, bizzat kendileri
tarafından kullanıldığı varsayılmıştır.
Araştırmanın temel sınırlılığı, ele alınan ortamların dinamik bir yapıya sahip olması ve belirli
bir zaman aralığında incelenmiş olmasıdır. Çalışma sonucunda elde edilen bulguların,
araştırma yapılan ortamın dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle, daha sonra yapılacak
benzer çalışmaların sonucundan farklılık göstereceği açıktır. Örneğin Facebook zaman tüneli
uygulaması ve girilen verilerin daha sonra silinme potansiyelini taşımasıdır. Bir diğer
sınırlılık ise, çalışma kapsamında sadece tespit edilen sosyal ağ hesaplarına niteliksel içerik
analizi yönteminin kullanılmasıdır. Yani hesapları oluşturanlar ve kullananlar ile ilgili
verilerin kullanılmamasıdır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Daha önce de ifade edildiği üzere, çalışmanın genel amacı, katılımcılık bağlamında, belediye
ve belediye başkanlarının Facebook ve Twitter kullanım örüntüsünün ortaya çıkarılması ve
elde edilen bulgular çerçevesinde yapıcı öneriler geliştirilmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek
için, niteliksel içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. İçerik analizinde temelde yapılan
işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek
ve bunları okuyucunun anlayabileceği biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve
Şimşek, 2008, s. 227). Bu çerçevede ilgili literatür (Waters vd., 2009; Golbeck, Grimes ve
Rogers, 2010; Clarke, 2012; Agostino, 2012; Bonsón vd., 2010; Lovejoy, Waters ve Saxton,
2012) ve araştırma alanının karakteristik özellikleri dikkate alınarak içerik analizleri için
Facebook ve Twitter’a uyumlaştırılmış değerlendirme formları oluşturulmuştur. Oluşturulan
değerlendirme formları verilerin miktarı ve zaman aralığı dikkate alınarak uygulanmıştır.
Twitter hesaplarının, http://snapbird.org uygulamasından da yararlanarak, son 400 tweeti
dikkate alınmıştır. Bazı çalışmalarda (Snead, 2013) bu rakam farklı şekillerde kullanılmış
olup, bu çalışmada ise, ele alınan hesapların oluşturulması ve kullanımı dikkate alınarak
incelenecek veri miktarı belirlenmiştir. Diğer taraftan Facebook hesaplarında ise son 3,5 aylık
zaman dilimi ele alınarak veriler incelenmiştir. Söz konusu kriterler çerçevesinde verilerin
toplanması, bizzat çalışmayı yürüten tarafından, 05 Şubat – 15 Mart 2013 tarihleri arasında
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gerçekleştirilmiştir. Aramalar Google Chrome üzerinden yapılmış olup, her hesap için
ortalama 150 dk. harcanmıştır.
Verilerin kodlama güvenirliğini sağlamak için, her bir inceleme kategorisinde beş hesap
araştırmacı tarafından iki kez incelemiştir. Elde edilen veriler kıyaslandığında, yapılan
kodlamanın güvenilirliği %87 olarak belirlenmiştir.

ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Bu bölümde e-katılım kapsamında belirlenen kriterler çerçevesinde elde edilen veriler,
karşılaştırmalı olarak kişisel ve kurumsal kullanım örüntüsü, sosyal ağlara katılım ve
etkileşim açısından frekans ve yüzdelik hesaplamalardan yararlanarak yorumlanmaya
çalışılacaktır

KURUMSAL FACEBOOK
İl belediye ve büyükşehir belediyelerinin %27’sinin kurumsal Facebook hesabının olduğu
tespit edilmiştir. Kurumsal Facebook hesaplarının oluşturulma zamanı incelendiğinde,
%45,4’ünün 2012, %31,8’inin 2011, %18,2’sinin 2010, %4,6’sının 2013 yılında
oluşturulduğu görülmektedir.
Kurumsal Facebook hesaplarının %86’sı (19) ‘beğen’ biçiminde, %14’ü (3) ise ‘arkadaş ekle’
ve ‘takip et’ biçimindedir. Beğen biçiminde olanların sadece bir tanesi (Yalova Belediyesi)
beğenenin sayfaya veri girmesine izin vermektedir. “Beğen” şeklinde oluşturulan hesaplarda
veriler hakkında konuşanların [son yedi gün içinde sayfaya üye olanların etkileşim (beğen,
paylaş veya yorum) düzeyi] sayısı ile abone olanların sayısı oranlandığında en fazla %45 ile
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, en düşük ise, %0.3 ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin
kullanım yoğunluğu tespit edilmiştir. İncelenen belediyelerin büyük diliminin, sayfayı takip
edenlerin veri girişine engel olan “beğen” veya “topluluk” formatında olması, ortaya çıkan bu
yeni ortamların katılım açısından yeterince kullanılmadığını göstermektedir. Sadece belediye
tarafından girilen veriler üzerinden etkileşim gerçekleşmektedir.
606

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Siyasal İletişim - II

Günlük kullanım yoğunluğu (ele alınan zaman dilimindeki girilen verilerin toplamı / ortalama
olarak incelenen gün sayısı) analiz edildiğinde ise, ortalama olarak Sakarya 23,3, Kocaeli 8,
İstanbul 2,9 ve Bolu Belediyesi ise 2,8 veri girişi olduğu görülmektedir. En az kullanan Bitlis
Belediyesi’nin ise günlük ortalaması 0,4’tür.

Tablo 1. Ortalama Günlük Kurumsal Facebook Kullanım Yoğunluğu

Belediyelerin

Facebook

sayfalarına

girilen

verilerin

kategorik

olarak

toplamları

incelendiğinde ise, kent genelini ilgilendiren faaliyetlerin %43 ile en büyük veri dilimini
oluşturduğu görülmektedir. İkinci sırada, belediye başkanlarının bireysel yaptığı faaliyetler
%18 ve üçüncü sırada ise belediyelerin yaptığı/yapacağı faaliyetler yer almaktadır. Buradaki
önemli bir nokta da doğrudan katılıma katkı sağlayan mekanizmalardır. Aşağıdaki tablo
incelendiğinde bu mekanizmalardan yeterince yararlanılmadığı görülmektedir.

Kurumsal Facebook Hesaplarında Yer Alan Verilerin Toplamı

6279

Başkanın Bireysel Faaliyetleri

156(%18)

Belediyenin Yaptığı/Yapacağı Faaliyetler

917(%14)

Doğrudan Belediye İşleri Dışındaki Faaliyetler

761(%12)
2725(%43)

Kent Genelindeki Faaliyetler
Bilgilendirme Amaçlı

394(%6)

Bilgi Talebi Olan (Anket, Soru gibi)

45(%0,7)

Online/Offline Katılım Teşviki

54(%0,9)

Dostane İlişkiler

99(%1,5)

Dışarıdan Veri Girişi

46(%0,7)

Diğer

92(%1,4)

Tablo 2. Kurumsal Olarak Girilen Verilerin Kategorik Olarak Yüzdesel Dağılımı
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Yukarıda belirtildiği üzere oluşturulan kurumsal Facebook sayfalarının %86 gibi büyük dilimi
“beğen” biçiminde, diğer kullanıcılar tarafından doğrudan veri girişine kapalı olarak
kullanıldığı bilinmektedir. Bu bağlamda girilen veriler üzerinden kurulan etkileşim öne
çıkmaktadır. Aşağıdaki tabloda yer alan veriler kullanılarak analiz edildiğinde, toplam
verilerin (97185) %70’ini (68904) “beğen” uygulaması oluşturmaktadır. Diğer uygulamalar
ise sırasıyla, %22 (21060) “paylaş”, %7’si (7128) “yorum” ve %0,009’u (92) ise yorumlara
verilen cevaplardan oluşmaktadır. Toplamda bakıldığında ortalama 77 yoruma ancak bir
karşılık verildiği çıkarılmaktadır. Bununda çok sınırlı düzeyde olduğu açıktır.

Tablo 3. Kurumsal Girilen Veriler Üzerinden Kurulan Etkileşim Düzeyi

Kurulan etkileşim toplamları girilen verilere oranlandığında ise, ortalama olarak girilen bir
veriye karşılık gerçekleşen etkileşim tespit edilmektedir. Bu kapsamda sırasıyla veri başına en
fazla etkileşim; Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 71,8, Bitlis Belediyesi’nde 67 ve
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde ise 37 olarak tespit edilmiştir.

Tablo 4. Kurumsal Hesaplarda Girilen Veri Başına Kurulan Etkileşim Düzeyi

KİŞİSEL FACEBOOK
İl belediye ve büyükşehir belediye başkanlarının %8’nin (7) kişisel isim altında Facebook
hesabına sahip olduğu görülmüştür.
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Kişisel oluşturulan Facebook hesapları, en fazla “beğen” biçiminde olup, “arkadaş ekle” ve
“takip et” şeklinde de uygulamaları olduğu görülmüştür. İncelenen bu hesapların dikkat çekici
yanı, sadece birinin (Tekirdağ) dışarıdan veri girişine izin vermesidir. “Beğen” (topluluk)
şeklinde oluşturulan hesaplarda verilen hakkında konuşanlar ve abone sayısı oranlandığında,
sayfayı beğenenlerin en fazla %0.6’sının sayfa içinde, son yedi gün içinde bir eylemde
bulunduğu görülmektedir. Kişisel hesapların oluşturulma zamanı incelendiğinde, 2011 ve
2012 yılında yaygınlaştığı görülmektedir.

Tablo 5. Ortalama Günlük Bireysel Facebook Kullanım Yoğunluğu

Diğer taraftan günlük kullanım yoğunluğu incelendiğinde (incelenen veri / incelenen gün), en
yoğun 1,7 ile Seyit TORUN (Ordu), en az kullanan ise 0,3 ile Halil BAKIRCI (Rize) ve
Osman ZOLAN (Denizli)’dir.

Bireysel Facebook Hesaplarında Yer Alan Verilerin Toplamı

506

Başkanın Bireysel Faaliyetleri

218(%43)

Belediyenin Yaptığı/Yapacağı Faaliyetler

38(%7,5)

Doğrudan Belediye İşleri Dışındaki Faaliyetler

25(%5)

Kent Genelindeki Faaliyetler

12(%2)

Bilgilendirme Amaçlı

80(%16)
0%

Bilgi Talebi Olan(Anket, Soru gibi)
Online/Offline Katılım Teşviki

26(%5)

Dostane İlişkiler

26(%5)

Dışarıdan Veri Girişi

69(%14)

Diğer

2(%0,4)
Tablo 6. Bireysel Olarak Girilen Verilerin Kategorik Olarak Yüzdesel Dağılımı
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Veriler kategorilere ayırarak incelendiğinde ise, en fazla paylaşımın belediye başkanlarının
bireysel faaliyetleri alanında olduğu görülmektedir. Bu da hesabın kişisel olmasıyla paralellik
göstermektedir.
Araştırma sürecinde önemli bir uygulamayla dikkat çeken, Tekirdağ Belediye Başkanı Adem
Dalgıç’ın kişisel hesabını “beğen/topluluk” biçiminde oluşturmasına rağmen sayfayı
beğenenlerin serbestçe görüşlerini ifade edebileceği “tavsiye et” bölümüdür. Yukarıda
dışarıdan veri girişi şeklindeki veri kategorisindeki rakamlar Adem Dalgıç’ın hesabına aittir.
Tam da sosyal ağ ortamının mantığıyla paralel “Her Şey Çıplak” (Aksu, Candan ve Çankaya,
2011) denilmiştir.

Tablo 7. Bireysel Girilen Veriler Üzerinden Kurulan Etkileşim Düzeyi

Girilen veriler üzerinden kurulan etkileşim analiz edildiğinde, %77 ile en fazla geri bildirim
“beğen” şeklinde gösterilmiş, diğerleri ise sırasıyla; %19 “paylaş”, %5 “yorum” ve %0,013 ile
yorumlar içinde verilen cevaplar yer almaktadır. Buradaki veriler kurumsal hesapta tespit
edilen sonuçlarla paralellik göstermektedir. Yapılan yorumlar ve yorumlar içinde verilen
cevaplar dikkate alındığında, 38 yoruma bir cevap verilmiştir. Kurumsal hesap ile
kıyasladığında burada pozitif yönde bir farklılık, yani daha yoğun cevap verildiği
görülmektedir.

Tablo 8. Bireysel Hesaplarda Girilen Veri Başına Kurulan Etkileşim Düzeyi

Kurulan etkileşim toplamları, girilen verilere oranlandığında ise, girilen veri başına en fazla
etkileşimin gerçekleştiği hesap bir veriye gösterilen ortalama 162,8 geri bildirimle Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı’nındır.
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KİŞİSEL TWİTTER
İl ve büyükşehir belediyeleri incelendiğinde, %12,5’sinin kişisel Twitter hesabına sahip
olduğu görülmektedir. Aşağıdaki tablodan da görülebileceği gibi, bu belediyelerin çoğunluğu
il belediyelerinden oluşmaktadır. Özellikle 2011 yılının ilk aylarında Twitter’ın Türkçe
versiyonunun kullanılmaya başlanması ve ana akım medya içerisinde çeşitli popüler kişi ve
olaylar ile gündeme gelmesi kullanım yoğunluğunu artırmıştır. Aynı doğrultuda belediye
başkanlarının da Twitter hesaplarının son yıllarda artış gösterdiği tespit edilmiştir. Çalışma
kapsamında incelenen belediye başkanlarının kişisel Twitter hesaplarının oluşum tarihi
incelendiğinde, %8,3’ünün 2010; %50’sinin 2011; %42’sinin ise 2012 yılında kullanılmaya
başlandığı tespit edilmiştir.

Tablo 9. Belediye Başkanlarının Günlük Aktif Twitter Kullanımı

Yukarıdaki tabloda belediye başkanlarının günlük aktif Twitter kullanımı gösterilmektedir.
Çalışma kapsamında incelenen tweet sayısıyla, verilerin girildiği zaman dilimi gün olarak
oranlandığında, en aktif kullananın, günlük ortalama 31 tweet ile Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı’nın olduğu görülmektedir. İkinci sırada, 25 tweet ile Nevşehir Belediye Başkanı ve
üçüncü sırada ise Hatay Belediye Başkanı yer almaktadır. En az kullananlar ise, Tekirdağ ve
Bolu belediye başkanlarıdır.
Aşağıdaki tabloda ise belediye başkanlarının tweet detayları yer almaktadır. Çalışma
kapsamında tweetler dört kategoride sınıflandırılmıştır. Bunlar; Orijinal Tweet, ReTweet,
belirli bir hesaba doğrudan mesaj gönderilmesini sağlayan Mention (@) ve bir konuyu daha
fazla duyulabilir yapan Hashtag (#) uygulamalarıdır.

Tablo 10. Belediye Başkanlarının Tweet Detayları
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Elde edilen veriler incelendiğinde, girilen toplam tweetlerin %50’sini orijinal tweetlerin
oluşturduğu görülmektedir. Diğer en fazla kullanılan uygulama ise, tekil kullanıcılar arasında,
aynı zamanda hesabı takip edenlerin de görebileceği herkese açık direkt mesajlaşmanın
sağlandığı, %34 kullanım yoğunluğuyla “mention” veya “bahsedenler”dir. Burada belirtmek
gerekir ki, twitter yapısı itibariyle, başka bir hesap ile bağlantı kurulmasında herhangi bir ön
şart barındırmamaktadır. Bir hesabınız mevcutsa ve bağlantı kuracağınız hesap istisnai olarak
herhangi bir ön şart (belirli ücret karşılığında gibi) getirmemişse istediğiniz hesabı takip
edebilirsiniz. Bu yapısıyla twitter vatandaş ve seçilmişler arasında daha fazla serbest bir ortam
sağlamaktadır.

Facebook’ta

olduğu

gibi

tek

taraflı

uygulanacak

bir

görünüme

bürünememektedir. Özellikle kentsel alana ait alınan karar ve uygulamalara katılım açısından
önemli imkân sunan mention kullanımına bakıldığında, bireysel kullanıcılar tarafından
toplamda 470 adet mention ilgili belediye başkanlarına gönderilmiş, belediye başkanları ise
kendilerine gelen mentionlara karşılık 684 cevap vermiştir. Yani gelen mesajlara 1,4 oranla
dönüş yapılmış ve bu uygulamada en fazla yoğunluğu da %97 ile bireysel kullanıcılar
oluşturmuştur. Biraz daha detaylı bakıldığında ise en fazla yoğunluğun, gelen 22 mesaja
karşılık gönderilen 248 mesaj ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hesabında kullanıldığı
görülmektedir. Diğer taraftan bu uygulamanın, bireysel kullanıcılar yanında, kamu kurumu,
STK, medya kuruluşu ve özel kurum adıyla açılan hesaplar tarafından da kullanıldığı tespit
edilmekle birlikte, kullanımın çok sınırlı düzeyde olduğu görülmüştür. Diğer taraftan mention
uygulamasının girilen orijinal verilere karşı takip edenlerin geri bildirimde bulunacağı önemli
bir işlevi de bulunmaktadır. Bu bağlamda elde edilen veriler incelendiğinde, bireysel
kullanıcıların yoğunluğu (%99) görülmektedir. Girilen verilere karşı gönderilen mentionlara
belediye başkanları tarafından gösterilen karşılık mentionları oranlandığında, toplamda %17
gibi düşük bir oranın olduğu görülmektedir. Hesaplar düzeyinde incelendiğinde girilen veriler
altında en fazla etkileşim sırasıyla %28 Sakarya, %23 Ankara ve %13 Bitlis Belediye
Başkanları hesaplarında gerçekleşmiştir. Gelen mention ve gönderilen cevap mention
oranlaması yapıldığında, %73 Hatay ve %33 Sakarya Büyükşehir Belediye başkanlarının
aktifliği görülmektedir.
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KURUMSAL TWİTTER
İl ve büyükşehir belediyelerinin kurumsal web sayfaları incelendiğinde, 24 belediyenin
belediye adıyla Twitter hesabı tespit edilmiştir. Bu belediyelerin ikisinin hesabına
ulaşılamamıştır. Çalışma kapsamında 22 (%27) belediye ele alınmıştır. İncelenen
belediyelerin Twitter hesaplarının kullanılmaya başlama zamanları, %50’si 2012; %32’si
2011; %13,5’i 2010 ve %4,5’i 2009 olarak görülmüştür. Aşağıdaki tablo incelendiğinde,
günlük ortalama 19 tweet ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en yoğun kullandığı
görülmektedir. Günlük ortalama 0,1 tweet ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ise en az
kullanmaktadır.

Tablo 11. Belediye Twitter Hesaplarının Günlük Aktif Kullanımı

Girilen tweetlerin detayları, belirlenen kategoriler çerçevesinde

aşağıdaki tabloda

verilmektedir. Kişisel kullanım pratiğinde olduğu gibi burada da içeriği %80’lik bir dilimle
orijinal tweetler oluşturmaktadır. Geri kalanı ise, ReTweet, mention ve hashtaglerden
oluşturmaktadır.

Burada kişisel kullanımdan ayırıcı olarak dikkat çeken nokta, belediye

başkanlarının kişisel hesaplarına kıyasla doğrudan kullanıcılar arasında gönderilen
mentionların, etkileşimin, çok daha sınırlı düzeyde (%6,45) gerçekleştirilmesidir. Ortaya
çıkan bu sonuç, belediye başkanının doğrudan halk tarafından seçilerek, belediye yönetiminde
güçlü bir liderlik konumunu kazandırması (Eryılmaz, 2009, s. 155) ile belediye başkanına
iletilerin hızlı karşılık bulacağı öngörüsüne dayandığı kanaatini oluşturmaktadır.
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Tablo 12. Belediye Twitter Hesaplarının Tweet Detayları

Direkt gönderilen mentionların içeriği detaylandırıldığında, bireysel kullanıcıların yoğunluğu
görülmektedir. Bireysel kullanıcılar toplamında doğrudan gönderdikleri 318 mentiona karşı,
360 geri bildirim mentionı almışlardır. Yani gönderilen mentionlara karşı belediye tarafından
1,1 dönüş yapılmıştır. Bütün kullanıcılar toplamında kıyaslayarak bakıldığında, belediyenin
kurumsal hesaplarında 326 mention gelmiş, belediye başkanlarının bireysel hesaplarında ise
548 mention gelmiştir. Bir başka açıdan bakıldığında, toplamda bireysel hesaplarda 1186
etkileşim gerçekleşirken, kurumsal hesaplarda 676 etkileşim gerçekleşmiştir. Anlaşılacağı
üzere belediye başkanlarının bireysel hesaplarında daha fazla etkileşim vardır. Etkileşimi en
yoğun (62cevap/188mention) olan Belediye ise, Mardin’dir.
Diğer taraftan, girilen verilere gösterilen geri bildirim incelendiğinde, burada da %99
oranında bireysel kullanıcılar öne çıkmaktadır. Kurumsal hesapların toplamında 5992 orijinal
veri girildiği görülmekte olup bunlara karşılık 782 mention gönderilmiştir. Karşılaştırma
yapıldığında, bireysel hesaplarda girilen verilere karşı daha fazla mention (1732/1095) geldiği
görülmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan içerik analizinin genel sonuçlarına göre, belediye başkanlarının %8’inin, kurumsal
düzeyde ise belediyelerin %27’sinin Facebook hesabı olduğu tespit edilmiştir. Hesapların
büyük diliminin 2011 ve 2012 yıllarında açıldığı görülmektedir. Kurumsal hesaplarda en fazla
günlük kullanım yoğunluğu sırasıyla, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul büyükşehir belediyeleri
hesaplarında görülmektedir. Kişisel hesaplarda ise, en fazla günlük kullanım sırasıyla, Ordu,
Antalya ve Tekirdağ’da bulunmaktadır. Her iki hesap türünde de en fazla etkileşim sırasıyla,
“beğen”, “paylaş” ve “yorum” şeklinde gerçekleşmiştir. Burada iki hesabı ayıran temel nokta
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ise, kurumsal hesaplarda yapılan ortalama 77 yoruma karşılık 1 cevap verilirken, kişisel
hesaplarda ise 38 yoruma karşılık 1 cevap verilmektedir. Bu durum daha fazla etkileşimin
kişisel hesaplarda yaşandığını göstermektedir.
Diğer taraftan belediye başkanlarının %12,5’inin ve belediyelerin ise %27’sinin Twitter
hesapları olduğu tespit edilmiştir. Yine burada da hesapların açılışı 2011 ve 2012 yıllarında
gerçekleşmiştir. Kurumsal hesaplarda en aktif kullanan belediyeler, sırasıyla, İstanbul, Adana,
Antalya ve Adıyaman’dır. Kişisel düzeyde ise en aktif olan belediye başkanları, sırasıyla,
Ankara, Nevşehir ve Hatay’dır. Her iki hesap türünde de atılan tweetlerin çoğunluğunu
orijinal tweetler oluşturmaktadır. Doğrudan gönderilen mentionlar ise, kurumsal tweetlerin
%6,45’ini (en yoğun Mardin Belediyesi), bireysel tweetlerin %34’ünü(en yoğun Ankara B. B.
Başkanı) oluşturmaktadır. Gönderilen orijinal tweetlere gönderilen mentionlara ise, kurumsal
düzeyde %12 (8 mentiona 1 cevap), bireysel düzeyde ise %17 (6 mentiona 1 cevap) karşılık
verilmiştir. Karşılaştırıldığında Facebook hesaplarına kıyasla, Twitter hesaplarında daha fazla
etkileşimin gerçekleştiği görülmektedir. Kanaatimizce bunun temel sebebi, Twitter’ın genelde
herhangi bir ön şart gerektirmeden, kolayca erişilebilirlik imkanı sunmasıdır. Bu yüzden bu
ortamların yapısına uygun olarak, özellikle bir takım iletişim engelleri oluşturan Facebook
hesaplarının, engelleri ortadan kaldırarak daha fazla açıklığı sağlaması gerekmektedir.
Ciddi manada sosyal medya yönetimi anlayışının benimsenerek, sosyal medya ortamlarına
yönelik daha fazla içeriğin oluşturulması önem arz etmektedir. Yapılan bir araştırmanın
verilerine göre, en fazla etkileşimin (%72) fotoğraf paylaşımları üzerinden gerçekleştiği
görülmüştür. Elde edilen bu sonuç, bu çalışma sonucuyla da eşleşmektedir. Kocaeli
Belediyesi görsel ağırlıklı oluşturduğu özgün içerik ile en fazla etkileşimin gerçekleştiği
kurumsal hesap olarak tespit edilmiştir. Yine daha fazla katılımın gerçekleşmesi için,
çarşamba, perşembe ve cuma günlerinin, zaman dilimi olarak da, öğle saati ile akşam 5-7
aralığının daha etkin olduğu vurgulanmaktadır. Yazı olarak ise, on kelimenin altında girilen
verilerde etkileşimin daha fazla olduğu görülmüştür. Ve ilk 90 dk.’nın girilen veriye geri
bildirim alınması için önemli olduğu belirtilmektedir (Öncel, 2012).
Özet olarak, mevcut siyasal ve diğer örgütsel yapılanmalar içinde, yönetilenlerin sürece
katılımı, yönetimin meşruiyetinin bir ölçüsü olarak görülüyorsa, ortaya çıkan bu kolay, hızlı
ve maliyet gerektirmeyen yeni ortamlardan fazlasıyla yararlanmak önem arz etmektedir.
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SOSYAL MEDYANIN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE KAMUOYU
OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ

Şifa Elcil
İstanbul Aydın Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr.
sifaelcil@yahoo.com

ÖZET
Bilgi ve teknoloji çağı olarak adlandırılan yirmi birinci yüzyılda bilişim teknolojileri, sosyal, ekonomik ve
kültürel yaşamı olduğu kadar kişilerarası etkileşimi de yeniden şekillendirmiştir. Yeni iletişim ortamlarından biri
olan internet, modern iletişim sisteminin en büyük destekçisi olmaktadır. Özellikle, insanların iletişim biçimini
farklı boyutlara taşıyan sosyal ağ sitelerinde, milyonlarca kullanıcı gerçek kimlikleri ile yer almakta ve her türlü
bilgiyi özgürce paylaşabilmektedir. 1970’lerde başlayan ve 1990’lardan sonra hızla devam eden internet
kullanımı, web sitelerinin, portalların yaygınlaşmasıyla kullanıcı sayısını artırmış, 2000’li yıllarda sosyal
medyanın işlerlik kazanmasıyla her kesimden insanı ilgilendirecek noktalara ulaşmıştır. Sosyal medya olarak
adlandırılan sanal ortam, kullanıcı odaklı olmasının yanında kitleleri ve insanları bir araya getirerek, aralarındaki
etkileşimi arttırmaktadır. Araştırmalara göre insanlar, sanal ortamda gün geçtikçe daha fazla vakit harcamakta ve
sanal gerçeklik içinde yeni bir dünya kurarak sosyal, siyasi ve daha pek çok konuda düşünce alışverişinde
bulunmaktadırlar. Özellikle gençler arasında kullanım değeri bakımından hızlı bir yükseliş gösteren ve
yaygınlaşan sosyal medya; sürekli güncellenebilmesi, çoklu kullanıma açık olması, sanal paylaşıma olanak
tanıması vb. açılardan en ideal mecralardan biri olarak kendini göstermekte; her kültürden ve her kesimden geniş
kitlelerin sosyal taleplerine yanıt vermektedir. Yeni iletişim ortamlarının gelişmesi, sosyal medyanın gücünü
arttırırken aynı zamanda sosyalleşme, ifade özgürlüğü ve kamuoyu oluşumuna yeni bir boyut getirmektedir.
Bu çalışmanın birinci bölümünde yeni iletişim teknolojileri, sosyal medya, sosyal medyanın kamuoyu oluşumu
ve ifade özgürlüğündeki yeri ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan bir anket
çalışması, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri örnekleminde uygulanarak gençlerin, sosyal
medyanın kamuoyu oluşumu ve ifade özgürlüğündeki rolüne yönelik düşünceleri analiz edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yeni İletişim Teknolojileri, Sosyal Medya, Kamuoyu Oluşumu, İfade Özgürlüğü
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GİRİŞ
Modern toplumlarda iletişimin sağlanmasında medya, demokratik bir yapının temel
unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle sosyal hareketler medya ile varlık
kazanarak, medyayla kamuoyu oluşturur ve varlıklarını sürdürürler. Dolayısıyla kamuoyu
oluşumunda ve sosyal hareketlerde medyanın desteği büyük önem taşımaktadır. Çağımızda en
büyük değişim yeni iletişim teknolojileri alanında yaşanmaktadır ve kitle iletişim araçları,
kültürün ulusal ve uluslararası düzeyde bireylere ulaştırılması noktasında önemli bir görev
üslenmektedir. Medya (yazılı basın, radyo, televizyon, internet vb. gibi), özellikle toplumsal
hayatta bireylerin çeşitli sosyal ihtiyaçlarını gidermek için sık sık başvurdukları önemli bir
kaynak işlevi görürken sosyal medya; sosyalleşme, eğlenme, bilgiye erişme, öğrenme ve iş
yapma gibi çeşitli amaçlarla kullanılarak bu sürece ivme katmaktadır. Toplumsal alanda
konuşularak ve tartışılarak ortaya çıkan, genel kanaatlerin toplandığı bir alan olan kamuoyu;
yapısı gereği dışarıdan etkilendiği kadar kendisi de dışarıyı etkilemektedir. Sosyal medyanın
ifade özgürlüğü ve kamuoyu oluşturma işlevi düşünüldüğünde, birçok çeşitli fikrin
paylaşılmasını sağlayarak kamuoyu oluşumunu hızlandıran en önemli güçlerden biri haline
geldiği görülmektedir.

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SOSYAL MEDYA
Dünyada ve Türkiye’de internetin yaygın olarak kullanılmaya başlandığı 1990’lı yıllardan
itibaren, yeni iletişim teknolojilerinin de gelişimiyle internet, kendi kullanım biçimine ilişkin
istikrarlı ve süratli şekilde devrimler yapmaya devam etmektedir. İnternetin hayatımızda ve
toplumsal yaşamda getirdiği değişimler de bu doğrultuda hızla yol almaktadır. İnternetin 1520 yıl gibi kısa süreli varlığına rağmen yarattığı değişimler, incelenmeye değer bir tarihsel
süreç yaratmaktadır. Özellikle iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sosyal alandaki
kullanım biçimlerini doğrudan etkilemiştir. Özellikle 2000’li yıllarda internet teknolojisinde
yaşanan köklü değişimler, internetin sosyal iletişim kısmını da güçlendirmiştir. Kullanıcı
aktivitesini tamamen değiştiren web.2 teknolojisiyle birlikte internet kullanıcılarının web
üzerindeki varlık nedeni de değişmeye başlamıştı. Youtube, google, bloglar, facebook, twitter
sırasıyla kullanıma girmiş; facebook kişisel alanı kamusal alanla birleştirirken, özellikle arap
baharı sürecinde twitter, politik alanı kamusal alanla buluşturmuştur. İnternetin kısa tarihi;
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internet bağlantı hızları, bant genişliği, web teknolojileri, donanım ve yazılımlar geliştikçe
ivme kazanmaya devam etmektedir (Irak ve Yazıcıoğlu, 2012: 7,10,11,20). Dolayısıyla
toplumlar iletişimin içeriğinden çok, iletişim aracı olarak kullanılan medyanın doğası
tarafından şekillendirilmektedir. Kültürel ve sosyal değişimleri anlamak medyayı bilmekle
mümkün olabilir (Mcluhan ve Fiore, 2012: 8). Yeni iletişim teknolojileri ve sosyal medya
toplumsal gerçekliği yeniden tanımlarken; sosyal medyada fikirlerin özgürce dolaşımı ve
paylaşımı, ifade özgürlüğü ve kamuoyu kavramlarına yeni bir bakış açısı sunmaktadır.

Kamuoyu ve İfade Özgürlüğü Kavramı
Kamuoyu kavramı, 18. yüzyıla kadar kesin bir tanıma kavuşamamakla birlikte, bazı görüşlere
gören en ilkel toplumlarda bile üzerinde durulan bir kavramdır. Klanda, kabilede, antik
kentlerde, hatta ortaçağ kentlerinde herkes herkesi şahsen tanımaktaydı ve kamuoyu kavramı
bugünkü anlamından biraz daha farklı olsa da varlığını sürdürüyordu. Özel sohbetler ve halk
hatiplerinin nutukları, belirli bir sorun üzerinde fikirlere yönlendiriyordu. Bu günkü anlamıyla
kamuoyu kavramı ise, çağdaş demokratik toplum anlayışının ortaya çıkışıyla doğru orantılı
bir gelişme göstermiştir ve 19. yüzyıldan itibaren de sistematik inceleme konusu olmuştur.
Dolayısıyla bazı düşünürler toplumsal kanaatlerin nasıl oluşup şekillendiği konusunu ele
almıştır.
Kamuoyu, toplumun bütününün ya da bir kısmının tavır ve düşüncelerinden oluşmaktadır.
Kamuoyunu oluşturan bireyler farklı görüş ve davranışlara sahiptir. Kamuoyu, bu görüş ve
davranışları düzenleyerek, ortaya çıkarır. Bir başka deyişle “kamuoyu”, çoğulcu toplum
yapılarında farklı amaç ve isteklerin, kitlesel olarak duyurulmasını sağlar. Demokratik
toplumlarda halkın tümünün ya da grupların düşüncelerinin öğrenilmesi, beklenen bir
durumdur. Kamuoyu ifadesindeki kamu, şu özelliklere sahip insan topluluğunu ifade
etmektedir (Ertekin, 1995: 10-11; Abadan, 1956; 30):


Aralarında duygu ve çıkar birliği söz konusudur.



Belirli bir kamusal sorunun çözümünde diğerlerinden farklı, çeşitli çıkar ve
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tavırları vardır.


Fiziksel olarak ayrı yerlerde bulunmaları nedeniyle birbirlerini etkilemeleri

son derece güçtür.


Aralarındaki ilişki gevşek olduğundan, ortak hareket etmeleri her zaman

söz konusu değildir.


Kamuoyunu oluşturan bireyler farklı meslekten, sınıftan, kültür ve yaşam

düzeyinden gelmektedirler.


Kamu grupları, belli bir konudaki kurallar ve usul üzerinde anlaşmış isimsiz

gruplardır.
Bugün kullanılan kamuoyu kavramına benzer bir gelişme Aydınlanma Döneminde ortaya
çıkmış, bu dönemden sonra kamuoyu modern bir sosyal hareket olarak kabul edilmeye ve
Batı toplumuna yerleşmeye başlamıştır. Böylece devletin egemenliği ile yurttaşlar arasındaki
ilişkiyi düzenleyen bir alan (Isele, 1996) haline gelmiştir. Demokratik toplumlara gelindiğinde
ise bu kavram “kamuoyu” olarak adlandırılmıştır. Modern toplumda kamuoyu, toplumsal
alanda konuşulup tartışılarak ortaya çıkan, genel kanaatlerin birleştiği bir alandır. Bu yapı
gereği, genel kanaatin oluşmasında her tür dış etki ve yönlendirmeye açıktır. Kendisi
dışarıdan etkilendiği kadar, dışarıyı etkilemektedir (Imhof, 1996: 113). Kamuoyunun
oluşumu, fikirlerin, düşüncelerin özgür bir ortamda yayılması sonucunda ideal düşüncenin
ortaya çıktığı alan olarak kabul edilmiştir. Kamuoyu oluşumu ve ifade özgürlüğünün
serbestçe ortaya çıkmasında temel hak ve özgürlüklerin sağlandığı demokratik toplum yapısı
bir temel teşkil etmektedir.
Modern toplumlarda tüm yurttaşların kamusal yaşama eşit koşullarda katılabileceği varsayılır.
Yani düşünceleri açıklama ve yayınlama özgürlüğünün onları, herkesi ilgilendiren konuları
barışcıl bir şekilde tartışabilen birleşmiş bir halk topluluğu haline getireceği varsayılıyordu
(Habermas’tan akt: Keane, 2010 :57). Kant’da, “insan aklını kamunun önünde özgürce
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kullanmalıdır, çünkü insanlığı ancak o aydınlatabilir” (Keane, 2010: 57), derken aklı
yüceltmenin yanı sıra kamuoyunda ifade özgürlüğünün önemine işaret etmekteydi.
Dolayısıyla özgürce iletişim kuran toplumlar, kamusal cesaretin ve her türlü desteğin
verilmesiyle oluşabilmektedir.

SOSYAL MEDYANIN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE KAMUOYU OLUŞUMUNDAKİ
ROLÜ
Medya bir toplumda; mesaj ve bilgilerin saklanması, uzaktan iletilmesi, kültürel-siyasi
pratiklerin güncelleştirilmesi doğrultusunda üç temel işlevin yerine getirilmesini sağlayan tüm
iletişim sistemlerini ifade etmektedir. Bir başka deyişle bilginin ve onun eleştirisinin
gelişiminin mümkün kılınmasıdır. Kitle iletişim araçları dediğimizde her türlü iletişime imkan
veren sosyal yapıları ve bu yapı için gerekli araçları anlamamız mümkündür (Barbier ve
Lavenier, 2001: 7). Bir başka deyişle medya; “İletişim ortamı, iletişim araçları, kitle iletişim
araçlarının tümü” şeklinde tanımlanmaktadır. Medya, haber ve bilgi üreten tüm araçları ve
kurumları yani gazeteleri, dergileri, radyoları, tv ve interneti kapsamaktadır. Dolayısıyla
medya denildiğinde tüm kitle iletişim araçları kastedilmektedir. Medyanın ana amacı, çevrede
ve dünyada olup bitenlerin bilinmesini sağlamak; belli yönde kişinin kendi kanaatini
oluşturma temel hakkını kullanabilmesine katkıda bulunmaktır. Kitle iletişim araçları,
günümüzde toplumsal denetimi sağladığı gibi, toplumsal değişimi ve dönüşümü de
sağlamaktadır (Aktan, 2004: 59; Usta, 2009: 474; Demir, 2006: 7). Bir başka deyişle kitle
iletişim araçları; bireylerin dışsal dünyayla ve sosyal gerçeklerle ilgili ilk elden ve kendi
başlarına edindikleri bilgi ve düşüncelerin oranını gitgide azaltırken; ne olduğumuzu ve ne
olmamız gerektiğini benimsetebilmekte, yeni yeni davranışlar edinmemizi sağlayarak bizleri
yönlendirmektedir (Mills, 1974: 440).
Sosyal medya, toplumun genel kanaatlerinin paylaşılması ve aktarılmasında, fikirlerin
özgürce ifade edilmesinde yeni bir mecra olarak karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşme,
sınırların ortadan kalkması ve dünyadaki nüfusun fazlalığı gibi faktörler zorunlu olarak görüş
ve düşüncelerin dolaylı olarak aktarılabileceği kanallara olan ihtiyacı beraberinde getirmiştir.
Sosyal medya bu anlamda bireylerin fikirlerin paylaşılmasında ve toplumun değişik
katmanlarına aktarılmasında büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Sosyal medya ile ortaya
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çıkan sanal kamuoyu, kendisini medyanın varlığı ile topluma duyuran ve fikir ve düşüncelerin
belli bir yoğunlukta birleşmesini sağlayan niteliğe bürünmüştür. Sosyal medyanın büyük
kitleleri etkileyebilme potansiyeli, kamuoyunun gündeminin belirlenmesinde de önemli bir
güç oluşturmaktadır. Fikir ve düşüncelerin özgürce ifade edilmesi, aynı zamanda sivil
toplumun güçlenmesine ve demokratik sistemin işlerliğine katkı sağlamaktadır.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN
SOYAL MEDYANIN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE KAMUOYU OLUŞUMUNDAKİ
ROLÜNE YÖNELİK ANALİZ
1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın amacı İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde okuyan öğrencilerin
yeni iletişim teknolojilerinden sosyal medyanın ifade özgürlüğü ve kamuoyu oluşumundaki
rolüyle ilgili düşüncelerini ortaya koymaktır. Araştırmada öncelikle İstanbul Aydın
Üniversitesi öğrencilerinin demografik özellikleri ortaya konmuş, daha sonra öğrencilerin,
sosyal medyanın ifade özgürlüğü ve kamuoyu oluşumundaki rolüne yönelik düşünceleri tespit
edilmeye çalışılmıştır.

2. Araştırmanın Yöntemi ve Aracı
Araştırmada, “sosyal medya kullanımı ile ifade özgürlüğü ve kamuoyu oluşumu arasında bir
ilişki vardır”, hipotezi sınanmaktadır. Bu doğrultuda İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim
Fakültesinde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin, sosyal medyanın ifade özgürlüğü ve
kamuoyu oluşumuna dair düşüncelerini ölçen anket çalışması öğrencilere uygulanmıştır.
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3. Araştırmanın Bulguları ve Değerlendirilmesi
Anket çalışması, İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesindeki dört bölümün 4. sınıf
öğrencilerine uygulanmıştır. Anket sonuçları, toplam 190 kişiye uygulanan anket sorularından
elde edilen 150 kişinin cevaplarını kapsamaktadır. Anket katılımcılarının % 58’si erkek %
42’i bayandır. Katılımcıların %14’ü 20, %21’i 21 ve 22, %18’i 23, %9’u 24, %6’sı 25 ve geri
kalanı da 19 ile 35 yaş arasında değişmektedir. Katılımcıların %22’sini Gazetecilik Bölümü,
%26’sını Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, %20’sini Görsel İletişim ve Tasarımı Bölümü,
%32’sini Radyo Televizyon ve Sinema Bölümleri oluşturmaktadır.
“İnterneti en çok hangi amaçlarla kullandıkları” sorusuna öğrencilerin %46’sı haber alma ve
bilgilenmeyi 1. sırada, %45’i sosyal ağların kullanımını 2. sırada, %30’u oyun oynamayı 3.
sırada, %40’ı e-postalarını kontrol etmeyi 4. sırada, %60’ı eğlenceyi 5. sırada, %24’ü aramayı
6.sırada işaretlemiştir. Diğer şıklar daha alt sıralarda yer almıştır. Bu sonuca göre internetin
öncelikli olarak haber alma ve bilgilenme, sosyal ağların kullanımı, oyun oynama ve epostaların kontrol edilmesine yönelik kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin % 89’u
sosyal ağları kullandığını belirtmiştir. Öncelik sırasına bakıldığında %85’i facebook’u, %75’i
twetter’ı, %25’i yonja’yı, %20’si linkedin’i ve daha az olmak kaydıyla diğer ağları
kullandığını belirtmiştir. Öğrencilerin %75’i sosyal ağları her gün, %35’i haftada 3-4 gün
kullandığını belirtmiştir. Bu sonuç, sosyal ağ kullanımının yoğunluk ve sıklığını ortaya
koymaktadır. Öğrencilerin %60’ı günde 1-3 saatini, %35’i 1 saatten az, %23’ü 3-5 saatini
sosyal ağlarda geçirmektedir. Sosyal ağları kullanma amaçları sorulduğunda öğrencilerin
%40’ı arkadaşlarını takip etme, %25’i arkadaşlarla sohbet etme, %10’u bilgi ve fikir
paylaşımında bulunma şıklarını işaretlemiştir. Diğer şıklar daha az yer almaktadır. Sürekli
takip ettiğiniz blog var mı sorusuna öğrencilerin %39’u evet, %40’ hayır yanıtı vermiştir.
Öğrencilerin %65’i sosyal medyada düşüncelerini özgürce ifade ettiğini belirtmiştir. Ayrıca
%53’ü sosyal medyadaki yorum ve düşüncelerin, kendi düşünce ve davranışlarında değişiklik
yarattığını ifade etmiştir. Öğrencilerin %55’i sosyal medyanın fikir ve düşüncelerini olumlu
yönde geliştirdiğini ve %68’i sosyal medyanın kamuoyu oluşturmada etkili olduğunu ifade
etmektedir. Son zamanlarda sosyal medyanın kamuoyu oluşturmada en etkili olduğu
konu/olayın; uluslararası ölçekte arap baharı olduğu ifade edilirken; ulusal ölçekte çok farklı
konulara yer verilmesi, benzer konularda bir yoğunluk sağlanamaması sonucunu
doğurmuştur.
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Yeni iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve İnternet’in yeni medyanın en önemli
araçlarından biri haline gelmesi; sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamı olduğu kadar
kişilerarası etkileşimi de yeniden şekillendirmiştir. Yeni medya, insanlara, düşüncelerini
paylaşacakları olanaklar yaratmakta, paylaşım ve tartışmanın öne çıktığı bir ortam
sunmaktadır. Özellikle, insanların iletişim biçimini farklı boyutlara taşıyan sosyal ağ
sitelerinde, milyonlarca kullanıcı gerçek kimlikleri ile yer almakta ve her türlü bilgiyi özgürce
paylaşabilmektedir. Bu denli yaygınlaşan sosyal ağ sitelerinde fikir ve düşüncelerin özgürce
paylaşımı, kamuoyu oluşumunu da daha etkin hale getirmiştir. İnsanlar sosyal medyada
günlük düşüncelerini yazmakta, bu düşünceler üzerine tartışabilmekte ve yeni fikirler ortaya
koyabilmektedirler. Ayrıca kişisel bilgilerinin yanında çeşitli fotoğraflar, videolar,
paylaşabilmekte, iş arayabilmekte ve hatta bulabilmekte ayrıca sıkılmadan gerçek dünyayı
sanal ortamda yaşayabilmektedirler. Teknolojiyi etkin kullanan kesim olarak gençler;
günümüz teknolojisinin var olduğu ortamda doğmuş, bilgisayar, video oyunları, dijital müzik
çalarlar, video kameralar, cep telefonları ve internet gibi teknolojiler ile büyümüş ve
teknolojinin dilini en iyi şekilde öğrenmiştir. Dolayısıyla kamuya açık bir alan olan sosyal
medyada toplumun en dinamik kesimi olan gençlerin yaratacağı düşünsel dinamizm,
toplumun dönüşümüne katkı sağlayacaktır.
Çalışmada amaçlanan, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıfında okuyan
öğrencilerin yeni iletişim teknolojilerinden sosyal medyanın ifade özgürlüğü ve kamuoyu
oluşumundaki rolüyle ilgili düşüncelerini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda “sosyal medya
kullanımı ile ifade özgürlüğü ve kamuoyu oluşumu arasındaki ilişki tespit edilmeye
çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında; gençlerin interneti en çok haber alma ve
bilgilenme, sosyal ağların kullanımı, oyun oynama ve e-postalarını kontrol etme amacıyla
kullandığı ve %89 gibi bir çoğunluğun sosyal ağları kullandığı tespit edilmiştir. Bu durum
internet

ve

özellikle

sosyal

medya

kullanımının

gençler

arasındaki

yaygınlığını

göstermektedir. Gençler en çok facebook, twetter, yonja ve linkedin’i tercih etmektedir.
Gençlerin büyük çoğunluğu her gün sosyal ağlara girmekte ve 1- 3 saat kadar ağlarda vakit
geçirmektedir. Sosyal ağları kullanma amaçlarında; arkadaşlarını takip etme, arkadaşlarla
sohbet etme ve bilgi ve fikir paylaşımında bulunmanın yüksek oranda tercih edildiği
görülmüştür. Ayrıca yarıya yakını blogları takip etmektedir.
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Öğrencilerin yarıdan fazlası sosyal medyada düşüncelerini özgürce ifade ettiğini, sosyal
medyadaki yorum ve düşüncelerin kendi düşünce ve davranışlarında değişiklik yarattığını;
yarıdan biraz fazlası ise sosyal medyanın fikir ve düşüncelerini olumlu yönde geliştirdiğini ve
sosyal medyanın kamuoyu oluşturmada etkili olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca yarıdan biraz
fazlası son zamanlarda sosyal medyanın kamuoyu oluşturmada en etkili olduğu konu/olayın;
uluslararası ölçekte arap baharı olduğu ifade ederken; ulusal ölçekte çok farklı konulara
değinmiştir. Bu durum, gerek uluslararası gerekse ulusal bazda sosyal medyanın ifade
özgürlüğü ve kamuoyu oluşumunda önemli katkı sağladığı sonucunu göstermektedir. Bu
sonuçlar sosyal medyanın toplumun genel kanaatlerinin paylaşılması ve aktarılmasında,
fikirlerin özgürce ifade edilmesinde önemli bir mecra olduğunu kanıtlar niteliktedir. Sosyal
medya bireylerin görüş ve düşüncelerini paylaşmasında ve toplumun değişik katmanlarına
aktarmasında sanal bir kamuoyu yaratmaktadır. Ayrıca sosyal medyanın fikir ve düşüncelerin
belli bir yoğunlukta birleşmesini sağlayan niteliği; bu mecranın büyük kitleleri etkileyebilme
potansiyelini, kamuoyunun gündeminin belirlenmesindeki önemli gücünü de gözler önüne
sermektedir. Fikir ve düşüncelerin özgürce ifade edilmesi, aynı zamanda sivil toplumun
güçlenmesine ve demokratik sistemin işlerliğine katkı sağlamaktadır.
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ÖZET
Bu çalışma Türkiye’deki kadın hareketinin iletişim medyası ve yeni iletişim teknolojileriyle ilişkisine
odaklanmaktadır. Konuyla ilgili veriler 2012 yılında başlayan “Yeni Toplumsal Hareketler, Medya ve Yeni
İletişim Teknolojileri” başlıklı araştırma projesi kapsamında derlenmiştir. Söz konusu araştırma çerçevesinde,
Türkiye’de 13 ildeki yaklaşık 40 kadın örgütünün temsilcileriyle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Bu görüşmelerde öncelikle günümüz Türkiye’sinde kadın hareketi içindeki örgütler, gruplar ve ağların yapısını
ortaya koyacak sorular sorulmuştur. Bunun dışında iletişim teknolojilerinin kullanım biçimindeki değişimlere
paralel olarak, hareketin örgütlenme yapısında, eylem biçimlerinde ve söyleminde bir değişim yaşanıp
yaşanmadığını anlamak üzere örgütlenmenin tarihsel bilgisi alınmıştır. Daha sonra bu örgütlerin yeni iletişim
teknolojilerini kullanma oranları, amaçları ve bu teknolojilerden beklentilerine dönük sorular yöneltilmiştir. Bu
sorular temelinde elde edilen veriler “demokrasi” kavramıyla ilişkili olarak analiz edilmiştir. Dolayısıyla bu
çalışma temelde aktivizm içindeki medyayı, onun Türkiye kadın hareketiyle girdiği karşılıklı ve
demokratikleştirici etkileşimi açısından irdeleyecektir.
Anahtar Kelimeler: İletişim medyası, yeni iletişim teknolojileri, Türkiye kadın hareketi, demokrasi.

630

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Temsil ve Toplumsal Cinsiyet

GİRİŞ
Günümüzde internetin artan etkisi, siyasal alanda da hissedilir hale gelmiş, farklı
coğrafyalardaki toplumsal ve politik süreçleri, toplumsal çatışmaları ve örgütlenmeleri,
örgütlü kolektif eylem ve hareketleri anlamak açısından önem kazanmıştır. On-line eylem
yapan gruplar siber-bildiriler yayınlamakta, sanal protestolar, oturma eylemleri, ablukalar,
siteleri çökertmek, e-mail bombardımanı, web hacklemeleri ve virüs yayma gibi internet
üzerinden gerçekleştirilen yeni eylem biçimleri geliştirilmektedir. Öte yandan bütün bunlar
geleneksel yüz yüze iletişimi ve bu iletişimle gelişen kamuyu tamamen yok etmemiş, ancak
yeni ve sentez biçimlerin gelişimine neden olmuştur. Buradaki temel soru kadın hareketi
örneğinden yola çıkarak, yeni toplumsal hareketlerde farklı iletişim türlerinin birbirlerini nasıl
etkiledikleri, ne şekilde kullanıldıkları ve bunların sonuçları olacaktır. İnancımız o ki Türkiye
kadın hareketinin yeni iletişim teknolojileriyle olan ilişkisini, bu ilişkinin kadın örgütlerinin
yapısı ve eylem biçimlerine olan etkisi bağlamında inceleyen bu tür bir çalışma, toplumsal
hareketlerin kolektif eylemlere dönüşmesine yardımcı olan temel mekanizmaları ve medyanın
rolünü anlamaya katkı sunacaktır. 1

KURAMSAL TARTIŞMALAR VE TEMEL SORULAR
Yeni iletişim teknolojileri ve demokrasi arasındaki ilişkiye dair literatürde uzunca bir süredir
çeşitli tartışma odakları belirmiştir. Bireylerin internet ortamında daha önce hiçbir iletişim
aracının imkân vermediği ölçüde mekansal ve zamansal sınırları aşarak etkileşim içine
girebilmelerini, düşüncelerini paylaşabilmelerini, gündelik yaşama dair, kişisel meselelerden
tutun, siyasal ve toplumsal olaylara kadar uzanan farklı konular hakkında konuşabilmelerini
ve hatta örgütlenerek çeşitli eylemlerde bulunabilmelerini sağladığı düşünülmektedir.
İnternetin bu yönüne vurgu yapan ve onun sağladığı yeni iletişim biçimlerini toplumsal
hareketliliği motive edici ve demokratikleştirici bulanlar vardır (Carroll and Hackett, 2006;
Terkan, 2010; Timisi, 2003). Bu yaklaşıma göre yakın zamana kadar kamusal alanda sadece
belirli grupların sesleri duyulabiliyorken, internetle birlikte oldukça “radikal” addedilen

1

Bu en genel çerçeve içinde, bu yazıda Türkiye’deki kadın hareketinin içinde yer alan örgütlenmeler
incelenecektir. Bu yazı araştırmamızın evreninin sadece küçük bir kısmına dayanan (Diyarbakır, Van, İstanbul ve
Ankara) ön bulguları içermektedir.
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görüşler dahi kendilerini temsil edebilme olanağına erişebilmişlerdir (Atikkan ve Tunç, 2011,
s. 99). Diğer yanda bazılarına göre ise kullanıcıların değişken kimliklere bürünmesinden yola
çıkarak istikrarlı bir cemaat ortamının oluşmadığı bir yerde belirli konular hakkında
uzlaşmaya varılamayacağını, olsa olsa farklı görüşlerin dallanıp budaklanabileceğini
(Underwood, 2002, s. 133); internetin kaynağı ve temeli olmayan bilgilerle dolup taştığını ve
bunun da anlam yitimine neden olduğunu (Dreyfus, 2002, s. 104-106); zaman ve mekan
duygusunun kaybolduğu bir çağda toplumsal ayrımları imleyen kültürel biçimlerin iletişim
kargaşası içinde ortadan kalktığını belirten (Baudrillard’tan aktaran Stevenson, 2008, s. 265)
karamsar yaklaşımdan da söz edilebilir. “Yine pek çok kuramcı özgürlükle ilişkilendirilen
internetin, eskiye oranla daha çok denetim getirdiğini ya da var olan sosyo-ekonomik
eşitsizlikleri sürdürdüğünü iddia etmişlerdir” (Göker, 2007, s. 205). İnternet elbette tek başına
demokrasiyi geliştirecek bir mecra değildir, dahası yeni iletişim teknolojileri alanında da
hegemonik güçlerin iktidar kurmak için gerçekleştirdikleri girişimlerin izlerini görmek
mümkündür. Göker internette yer alan tüm hegemonik örüntülere ve toplumsal cinsiyet
ideolojilerinin varlığına rağmen, bu alanın yine de kadınlar için özgürleşme, kurtuluş ve
kendini gerçekleştirme potansiyelini barındırdığını belirtir (2007, s. 206).
Günümüzde kadın örgütlenmeleri merkez, platform, dernek, vakıf, kuruluş gibi pek çok farklı
biçimler alırken, bunların kendi iç ve dış örgütlenmelerinde yeni iletişim teknolojilerini
giderek artan düzeyde etkin olarak kullanma eğilimi içine girdikleri görülmektedir. Bu yeni
iletişim stratejilerinin, yüz yüze iletişimi ve medya ile olan ilişkileri nasıl etkilediği bu
araştırmanın sorularından biridir. Kadın örgütleri tarafından iletişim, iletişim stratejileri ve
araçları, medyanın veya kitle iletişim teknolojilerinin ve yeni iletişim teknolojilerinin nasıl
kullanıldığı sorusu “medyanın demokratikleştirilmesi” konusuyla ve daha da önemlisi genel
demokrasi sorunuyla doğrudan ilintilidir. Biz bu çalışmada demokrasiyi iletişim yollarının ve
biçimlerinin demokratikleşmesi bağlamında ve örgütlenmenin iç ve dış iletişim teknikleri ve
stratejileriyle ilişkili olarak ele alacağız. Bu etmenler açısından ortaya çıkan örgütsel
farklılıkları göstermeye çalışacağız. Bu bağlamda, kullanılan iletişim teknikleri, teknolojileri
ve stratejilerinin örgütlerin içine (üyeler-çalışanlar-gönüllüler arasında) ve dışına (hedef kitlealıcı-kullanıcı ile örgüt arasında) yönelik iletişim-etkileşim biçimlerini nasıl etkiledikleri
araştırılması gereken temel meselelerden biri olarak karşımıza çıkar. Bu örgütlerin içsel
iletişim ve eylem biçimlerine bakmak; öncelikle kadın hareketi içerisindeki örgütlerin
yöneticiler, üyeler gibi aktif katılımcıları arasındaki ilişkileri ve örgüt içi dayanışmayı nasıl
inşa ettiklerine odaklanmayı, bu amaçla farklı iletişim stratejilerini ve iletişim araçlarını nasıl
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harekete geçirdiklerini incelemeyi gerektirir. Bu noktada önemli bir sorun örgüt içi demokrasi
açısından, yeni iletişim teknolojilerinin yeni olanaklar sunup sunmadığıdır. Bilindiği gibi
internet gibi yeni iletişim teknolojilerinin yatay iletişim, bilgiye erişim gibi olanakları
arttırdığı ileri sürülmektedir. Bu örgütlenmelerin kendi iç ilişkileri açısından geçerli midir?
Bir başka önemli analiz noktası örgüt üyeleri ve katılımcılarının bu teknolojik ekipmanlara
erişim olanakları ve kullanım yeteneklerinin onların örgüt içerisindeki hiyerarşik dağılımlarını
belirleyip belirlemediğidir. Başka deyişle, bu teknolojilere daha çok erişen ve verimli
kullanabilenlerin

örgüt

içerisinde

daha

yüksek,

erişemeyenlerin

ve

verimli

kullanamayanlarınsa daha alçak pozisyonlarda yer alıp almadıkları önemli bir sorudur.
Benzer sorular örgütün kendi dışındaki hedef kitlesine dönük olarak da sorulabilir. Bu
bağlamda örgütlerin amaçlarının ve hedef kitlelerinin belirlenmesi; bu hedef kitleye ulaşmak
için ne tür iletişim teknikleri ve stratejilerinin kullanıldığına bakılması gerekmektedir.
Örgütlenmelerin hareket ve eylem biçimlerinin ne olduğu, yaptığı faaliyetler açısından yeni
iletişim tekniklerinin ve teknolojilerinin önemi de sorgulanmalıdır. Yine dış eylemlilik
biçimleri düşünüldüğünde, kadın örgütlerinin özellikle devlet ve politik hasımlar gibi diğer
kurumlara karşı olan reaktif ve muhalif eylemlerinde ne tür iletişim stratejileri kullandıkları,
sivil toplum içerisindeki örgütler arasındaki ayrımlar ve etkileşimler, bunların yarattığı
etkileşim-iletişim biçimleri, bu alanda kullanılan iletişim tekniklerinin ve teknolojilerinin
neler olduğu sorulmaya değer diğer sorulardır. Yeni iletişim teknolojilerinin örgütler için
devlet karşısında yeni manevra alanları yaratıp yaratmadığı ya da alternatif kamuların
örgütlenmesinde etkili olup olmadığı bir başka önemli analiz sorusu olarak karşımıza çıkar.
Bu soru kadın örgütlerinin değişen kamu kavramsallaştırmasıyla da yakından ilgilidir. Yeni
iletişim teknolojileri örgütlerin kamu kavramını algılama ve tartışma biçimlerine nasıl bir
etkide bulunmaktadır? Örgütler kamuda görünür olmak ya da kamusal olarak tanınmak için
ne yaparlar? Başka bir deyişle kamu kavramlaştırması ve kamuya mal olma stratejileri yeni
iletişim teknolojileriyle birlikte değişmiş olabilir. Bu değişimin niteliğini, biçimini ve
barındırdığı potansiyelleri tespit etmek önemlidir. Bu açıdan sorulması gereken bir diğer soru,
hedeflenen kamunun mekansal-zamansal sınırlarıdır. Örgütlenmelerin iletişim ve hareket
biçimi açısından, geleneksel coğrafi sınırlar, örneğin ulusal sınırlar, ne ölçüde rol almaktadır
ve söz konusu sınırların bu iç ve dış ilişkiler açısından aşılması veya aşınması söz konusu
mudur; eğer böyle bir durum mevcutsa burada iletişim medyasının ve yeni iletişim
teknolojilerinin rolü nedir gibi sorular da önemlidir.
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Dolayısıyla bu çalışmanın temel sorusu kadın örgütlerinin çeşitli amaçları için ne tür iletişim
stratejileri, teknikleri ve teknolojileri kullandıklarıdır. Onların ideolojik ya da siyasal
duruşları, örgütsel yapıları, hareket biçimleri ile seçtikleri iletişim stratejileri ve teknolojileri
arasında bir ilişki var mıdır? Ya da belirli bir iletişim biçimi ve teknolojik donanım temelinde
ne tür örgütsel yapılar ve hareket sistemleri mümkün hale gelmektedir? Bu yöndeki
gelişmeler kadın örgütlenmelerinin iç ve dış kamusunun inşası ve demokratik alternatif
kamusallıklar açısından ne tür sonuçlar barındırmaktadır?
Medya/yeni iletişim teknolojileri ve kadın hareketi arasındaki ilişkinin özellikleri, kadın
hareketi ve örgütlenmesinin ideolojik ve yapısal bileşenleriyle de yakından ilgilidir. Başka bir
deyişle, kadın örgütlerinin ideolojik duruşlarının ve örgütsel yapılarının farklı iletişim
stratejilerini ve teknolojilerini seçmelerine etkisinin olup olmadığı önemli bir sorudur. Ancak
tersinden, farklı iletişim aracının-biçiminin kullanımının kadın örgütleri üzerindeki etkileri de
farklılıklar arz edebilir. Yani örgütler arası farklılık onları farklı iletişim biçimlerini
kullanmaya iterken, kullandıkları farklı iletişim biçimleri onları ve aralarındaki farkları
değiştirip dönüştürecektir. Kadın gruplarının değişen amaçları, politik yaklaşımları ve
örgütsel biçimlerinin, onların iletişim teknolojilerini kullanım motivasyonlarında farklılık
yaratması ve hangi teknolojileri neden daha uygun görüp tercih ettiklerinin yanı sıra, bunların
onlar üzerindeki etkileri ve genel toplumsal bağlamdaki yeri de diğer önemli sorulardır.

KADIN HAREKETİ İÇİNDEKİ FARKLILAŞMALAR VE ÖRGÜTSEL AĞLAR
İÇİNDE İÇ VE DIŞ İLETİŞİM, MEDYA VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
1. Doğu ve Güney Doğu Bölgelerinde Ağırlıkla Kürt Kadınların Oluşturduğu
Örgütlenmeler
Günümüzde kadın hareketi içinde farklı örgütlenmeler olduğu görülmektedir. Bunlar ideolojik
ve/veya örgütsel farklılıklar olarak düşünülebilir. Günümüzde kadın hareketi içinde yer alan
temel ayrımları anlamak için, farklı feminist yaklaşımlar arasındaki farklılaşmanın da temeli
olan iki kuramsal ekseni inceleme altına almak gerekir: politik özne olarak “kadın” veya
“toplumsal cinsiyet” kategorisinden anlaşılanın ne olduğu ve feminizmin dayandığı patriyarka
kuramının nasıl ele alındığı. Buna göre özellikle 1980’lerde ikinci dalga feminist kadın
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hareketinin tarihçesine bağlı olarak özellikle Türkiye’nin Batı’sında gelişmiş kadın hareketi
örgütlerinden söz etmek gerekir. 1990’ların ortalarından itibaren kurumsallaşmaya başlayan
ve STK’lar biçiminde örgütlenen kadın örgütlerinin ağırlık kazandığı bu örgütler açısından
temel politik özne diğer tüm toplumsal kimliklerden ve toplumsal sorunlardan bağımsız
olarak ele alınan “kadın” kategorisidir. Bu örgütlenmeler temel olarak bağımsız örgütlenmeyi
savunmaktadırlar.
Türkiye’de 1980’lerde başlayan Kürt ve İslam kimliklerinin politizasyonu sürecinin bir
yansıması olarak, bu kimliklerin 1990’larda kadın hareketi içinde farklı ideolojik duruşlara ve
örgütlenmelere zemin oluşturduğu gibi, tersinden feminist kuram ve hareketin bu diğer
kimlikleri merkezine alan hareketler içine sızdığı gözlemlenmiştir. Bu sürecin bir uzantısı
olarak da bugün kadın hareketi içindeki temel ayrımın bu kimliklerle “kadın” cinsiyet
kimliğini birleştirerek ele alan örgütlenme ve oluşumların gelişimi söz konusu olmuştur.
İkinci gruba giren, İslamcı veya Kürt kadınlarının kurdukları örgütlenmelerde, politikaları
açısından kadınlar temel aktörler olsalar da, uygulamada Kürt kadınlara dönük politikaların
kendiliğinden öne çıktığı görülmektedir. Tabii bölgede etkin olan Kürt nüfusunun karşılaştığı
sorunlar, bu örgütlenmelerin pozisyon almalarında ve dolayısıyla faaliyetlerini kim için ve
nasıl yürütecekleri konusunda ister istemez belirleyici olmaktadır. Bu bağlamda özellikle
Kürt kadın hareketi içinde olan örgütlenmeler politik söylemlerini inşa ederken Kürt
kadınlarını ataerkiye karşı Kürt kimlikleri temelinde bilinçlendirmeyi hedeflemektedirler.
Bunlar ile “kadın” cinsiyet kimliğini diğer toplumsal kimliklerin üstüne veya ötesine
yerleştiren veya bunlardan bağımsız ele alan örgütlenme ve oluşumlar arasında kimi politik
gerilimlerin olması da anlaşılır bir gelişmedir.
Birinci gruba giren örgütlenmelerden bazıları belirli bir sorun, konu ve benzeri temelinde
STK’lar biçiminde örgütlenirlerken, bazıları ise politik reaktif örgütlerdir ve amaçları daha
çok feminist söylem ve politikayı kamusallaştırmak ve bu politik perspektife ters politik
kararları ve sosyal gelişmeleri protesto etmektir. Yukarıda da belirtildiği gibi her iki durumda
da bu gruba giren örgütlenmeler, bağımsızlığı (politik partilerden ve diğer toplumsal sorunlara
odaklanan politik hareketlerden) bağımsızlığı savunmaktadırlar. İkinci yaklaşıma sahip
İslamcı feministleri ve Kürt kadın hareketi mensuplarını örgütlenme açısından da farklılıklar
arz eden yaklaşımlar içinde oldukları görülmektedir. Kürt Kadın Hareketi içinde kadınlar
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örgütsel olarak Kürt Hareketinden bağımsız olmasa da özerk yapılanmalar içine girmişlerdir 2.
Bunlar belediyeye bağlı kadın birimlerinden, bağımsız kadın sorun odaklı STK’lara ve
oluşumlara kadar uzanır. Ancak kürt hareketiyle olan etkileşimleri ve örgütsel tutumları onları
ilk gruba giren ve bağımsızlığı savunan feminist örgütlenmelerden örgütsel açıdan da farklı
kılmaktadır. Ancak bu iki grup arasında hiç etkileşim olmadığı anlamına gelmez.
Kürt kadın hareketi içinde olup belediye düzeyinde faaliyet yürüten birimler kadınları
gündelik yaşamlarında desteklemek ve güçlendirmek amacındadırlar. Ayrıca kadınların
bölgede karşılaştıkları sorunlar temelinde örgütlenen ve faaliyet yürüten sorun odaklı
örgütlenmeler de bulunmaktadır. Bunlar büyük oranda 1980’lerde yükselen ve 1990’larda
kurumsallaşan ve STK’laşan Batıdaki feminist örgütlenmelerin modellerini izleyen
girişimlerde bulunmaktadırlar. Hatta bunlardan bazıları başlangıçta bu tip STK’lardan destek
alarak örgütlenmiş ve faaliyet yürütmüşlerdir. Sorun odaklı bu tip örgütlenmelerin en fazla
üzerinde durdukları konu şiddettir. Aile içi şiddet ve kadınların üzerindeki namus baskısına
dönük ilgi, görüşülen hemen tüm örgütlenmelerin odağındadır. Bunun dışında kadın
kütüphanesi, danışma merkezi, kooperatifler, çamaşır evi, kreş ve belediyelere bağlı kadın
sığınma evleri kurmak gibi pek çok girişimden söz edilebilir.
İdeolojik angajmanı görece daha yüksek olan Kürt kadın hareketi içindeki örgütlenmelerle,
İslami inanç temelli oluşumlar arasında en yaygın olarak kullanılan faaliyet ve kadınlarla
iletişim kurma aracı ev ziyaretleridir. Bölgesel olarak da, bu faaliyet biçiminin Doğu
bölgesinde, Batı bölgesinde görüşülen örgütlenmelerle kıyaslanmayacak ölçüde daha yaygın
olduğu gözlemlenmiştir. Bu anlamda hedef kitlesi kadınlar olan bu çalışmaların en önemli
iletişim aracının geleneksel yüz yüze iletişim olduğunu belirtmek gerekir. Bunun dışında
yapılan faaliyetler temelinde broşür yayımlamak, el ilanları dağıtmak ve afiş hazırlamak gibi
yazılı metinlere dayalı görece geleneksel iletişim araçları da kullanılmaktadır. Görüşülen
örgütlenmelerin önemli bir kısmının henüz bir websitesi olmadığı söylenebilir. İnternet daha

2

Bunlardan Kürt kadınların nasıl örgütlendiğine bakıldığında; öncelikle cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele ile
Kürt nüfusun yok sayılmasına ve sömürülmesine dayanan iktidar ilişkilerine karşı mücadeleyi birlikte ele alan ve
büyük oranda Kürt ulusal mücadelesinin mevcut örgütlenmeleriyle ilişki içinde ancak ondan özerk olarak
şekillenen örgütlenmelerden (ki bunlar ağırlıkla Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) adı altında bir ağ
oluşturan örgütlenmelerdir); Kürt politikasına veya Kürtlerin etnik temelli mücadelesine karşı duyarlı olan,
ancak patriyarkaya veya erkek egemenliğine karşı mücadeleyi öne çıkaran ve Kürt ulusal mücadelesinin veya
Kürt hareketinin mevcut lider örgütlenmeleriyle ilişki içinde olmayan örgütlenmelerden; son olarak İslami inanç
temelli olan, ağırlıkla Kürt kadınlarının kurdukları, ancak Kürtlüğü kriter olarak görmeyen, inançlı kadınların
örgütlediği ve kadınların “hak” mücadelesini İslam dini temelinde yorumlayan örgütlenmelerden söz edilebilir.
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çok örgüt içi ve örgütsel ağ içi iletişim için ve gmail gibi e-posta gönderme sistemleri
üzerinden işletilmektedir.
Bölgede sorun odaklı STK’lar biçiminde faaliyet gösteren ve ideolojik olarak farklı bir
hareketle etkileşim içinde olmayan kadın örgütlenmeleri ise daha çok danışma merkezleri
aracılığıyla ve yerel medya yoluyla kadınlara ulaşma eğilimindedirler. Bunların web
sitelerinin veya bloglarının olması daha yaygın bir durumdur. Bu tür araçların kullanımında
örgütlenme biçiminin etkisi kadar, Türkiye’nin Batı’sındaki feminist örgütlerle ilişkilerin
yoğunluğu da bir kriter gibi durmaktadır. Zira bu tip örgütlenmeler gücünü biraz da bölge
dışından aldığı desteğe ve ilgiye borçludur. Bunlardan bazıları uluslararası düzeyde projelerle
finans kaynağı sağlamaktadır. Tüm bu nedenlerle, onların bölge dışındaki örgütlenmelerle
ilişkisini sağlayacak iletişim araçlarının daha yoğun kullanılması şaşırtıcı değildir.
Kürt kadın hareketi gerek siyasal konumu gerekse siyasal kitlesi açısından daha bölgeseldir.
Ayrıca söz konusu siyasal ayrışmalar nedeniyle gerek bölge içinde gerekse bölge dışındaki
feminist örgütlenmeler veya kadın örgütlenmelerin pek çoğuyla mesafeli bir ilişki içinde
olduğu söylenebilir. Benzer bir biçimde İslami hareket içinden gelişen ve Doğu bölgesinde
yer alan kadın örgütlenmeleri de daha kapalı ve bölgesel görünmektedir. Bu durumun da
onları yeni iletişim teknolojilerinden uzak ve daha bölge sorunlarına odaklı hale getirdiği
düşünülebilir. Düşünülebilecek bir diğer etmen, bu örgütlenmelerin hedef kitlesi olan
kadınların yoksulluk seviyesi ve söz konusu iletişim araçlarına erişimlerinin yetersiz oluşudur.
Yerel ve ana akım medya ile ilişkiler açısından Kürt kadın hareketi içindeki örgütlenmeler ile
diğerlerinin konumu oldukça farklıdır. Birinci gruba giren kadın örgütleri siyasal
angajmanları nedeniyle yerel ve ulusal medya ile daha mesafeli ve gerilimli bir ilişki
içindeyken, İslami inanç temelli kadın örgütleri ile bağımsız kadın örgütlenmeleri ise kendi
aralarında değişen düzeyde, anca genel olarak daha olumlu ilişkiler içindedirler. Özellikle
bağımsız kadın örgütleri arasında reaktif olanlar ana akım medyada yeterince yer
bulamamaktan şikayetçilerken, STK biçimde örgütlene kadın örgütleri arasında ana akım
medyayı stratejik olarak kullanmaya dönük taktiklerin geliştirilmesi dikkat çekicidir. Bu
feminist örgütlenmeler içinde doğrudan alternatif medya üretimine veya medyayı
demokratikleştirmeye dönük örgütlenmelerden de söz edilebilir. Kürt kadın hareketi içindeki
örgütlenmeler ise Kürt meselesi üzerinden ana akım medyanın tamamen dışına itilmiş
olmalarından kaynaklanan biçimde, kendi alternatif medyalarını inşa etmek üzere bağımsız
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medya kuruluşları geliştirmeyi önemsemektedirler. Örneğin Jin Haber Ajansı bu girişimlerden
biridir. Temelde kadın hakları odaklı habercilik yapan JINHA, haberlerinde özellikle Kürt
kadın kimliğini ön plana çıkarmakta ve görünür kılmaya çalışmaktadır. Bir başka örnek olan
Feminkurd, internet üzerinden işleyen ve yine feminist bir perspektifle Kürt kadın kimliği
temelli haber yapan bir alternatif mecradır.
Bu gruba giren daha liberal kadın hakları savunucuları olan Kemalist kadınların oluşturduğu
örgütlerden, siyasal İslam hareketine daha yakın duran dindar-muhafazakar kadınların
kurdukları örgütlenmelere kadar uzanan bir çeşitlilik arz etmesine rağmen, çalışmamızın
içinde bulunduğu aşama nedeniyle tüm bu çeşitlilikteki ideolojik duruşlara sahip kadın
örgütlerine yer verilememiştir.

2.Batı’daki “Kadın” Merkezli, Bağımsız Kadın Örgütlenmeleri
Bu tür örgütlenmeler içindeki temel ayrım noktası kendilerini feminist olarak adlandırıp
adlandırmadıklarıdır. Kendilerini feminist addeden örgütlenmelerin bazıları II. dalga kadın
hareketine daha yakın durmakta ve politik özne olarak “kadın” kategorisi dışında hiçbir
kesişimsel tanımlamayı kabul etmemektedir. Bazıları ise bu konuda daha açık bir tutum izler.
Bunun dışında “kadın” kategorisini biyolojik olmaktan tamamen çıkaran ve trans kadın
kimliği temelinde örgütlenen oluşumlardan da söz edilebilir.
Kendilerini feminist olarak gören örgütlenmeler içinde ideolojik tutum ve yaklaşımlar
temelindeki ayrışmaların yanı sıra, örgütlenme biçimleri ve faaliyetleri açısından da farklıklar
görülmektedir. Bunlardan bazıları belirli sorunlara odaklanan ve bu sorunlar temelinde hizmet
veren ve etkinlik gösteren örgütlenmelerdir. Bunun dışında daha çok hükümet politikalarına
veya kadınların maruz kaldıkları şiddet ve tahakküm ilişkilerine karşı tepki gösteren, genel
kampanyalar, yayınlar ve benzeri iletişim araçları yoluyla politik propaganda ve faaliyet
yürüten reaksiyoner örgütlenmelerden de söz edilebilir. Son olarak doğrudan medya alanında
politik faaliyet yürüten medya aktivist örgütlenmeler de mevcuttur. Bu örgütlenmeler arasında
Kürt kadın hareketine ve İslamcı muhafazakar kadınların örgütlenmelerine kadı kimliğinin
çeşitliliği bağlamında daha yakın duran örgütlenmelerden, daha net bir biçimde kadın
kimliğini diğer kimliklerden ayıran örgütlenmelere ve sosyalist feminist, radikal feminist
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kimliklere kadar uzanan çeşitliliklerden söz edilebilir. Dolayısıyla her iki grup içinde de
örgütsel farklılaşmanın dışında bazı ideolojik farklar gözlemlenmektedir. Kendilerine feminist
demeyen bağımsız örgütlenmelerin sayısı feminist diyenlerden daha az olmamakla birlikte,
toplumsal cinsiyet temelli politikalara asıl yön verenlerin feminist örgütlenmeler olduğunu
ileri sürmek yanlış olmayacaktır.
İkinci dalga feminist yaklaşımı benimsemiş ve kadın hakları için mücadele veren
örgütlenmeler içinde, STK niteliğinde çalışan örgütlenmeler, yaptıkları işin niteliğine bağlı
olarak farklı iletişim araçlarına odaklanmaktadırlar. Bu açıdan gerek oluşum ve gelişim
süreçleri, gerekse bugünkü işleyişleri bakımından iletişim teknolojileri onlar için büyük
önemde ve etkinliktedir. Öyle ki kendi var oluş biçimleri neredeyse bunun üzerine kuruludur.
Hizmetlerini daha aktif hale getirmek ve yaymak için bu araçları kullanıyor olmalarının
sonucunda farkında olmadan ana-akım medyanın üzerinde de demokratikleştirici bir etkiyi hedefleyerek ya da hedeflemeyerek- gerçekleştirdikleri düşünülebilir. Bunlar içinde örneğin
kadınların siyasal yaşama katılımlarını hedefleyen bir örgüt örneğinde olduğu gibi, reklam en
önemli iletişim araçlarından biridir. Kullanılan bilboardlar, TV kanallarında yayınlanan
reklamlar

profesyonel

reklam

şirketleriyle

yürütülen

çalışmalar

aracılığıyla

gerçekleştirilmektedir.
Öte yandan yukarıda da belirtildiği gibi bazı kadın örgütleri tamamen yeni iletişim
teknolojilerinin sunduğu zeminde faaliyetlerini yürütmekte ve oluşumlarını veya örgütlenme
biçimlerini bunun temelinde kurmaktadırlar. Örneğin KAHDEM (Kadınlara Hukuki Destek
Merkez Derneği) Türk Hukuk Sitesi’nde bir araya gelen kadınlardan oluşmakta, 2007’den
bugüne internet üzerinden kadınlara hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu örnekte
örgütlenmenin iletişim teknolojisi temelinde şekil bulduğu görülmektedir. Örgütlenmenin yüz
yüze iletişime dayanmamasının zaman-uzam ve işlev temelli avantajları vardır. Burada
kullanılan iletişim teknolojisi, örgütlenme açısından kurucu bir etmen olarak rol
oynamaktadır. İnternet üzerinden yürütülen bu faaliyet ve yapılanma biçimi, örgütlenme
yapısını, üye profilini veya üye olma biçimini doğrudan etkilemektedir.
Yukarıda politik ve reaksiyoner feminist örgütlenmeler olarak adlandırdığımız kategorideki
kadın örgütlenmeleri açısından ise temelde yeni iletişim teknolojilerinin kullanımı daha çok
websitesinde

yürütülen

politik

tartışmalar,

yayınlar

ve

kampanyalar

şeklinde

gerçekleşmektedir. Bu tarz örgütlenmelerin web sitelerinin yanı sıra yapılacak etkinlikleri ve
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kampanyaları özellikle açtıkları Facebook hesapları üzerinden duyurdukları/paylaştıkları
görülmektedir. Oluşturdukları e-mail grupları daha çok örgüt içi iletişim açısından
işlevselken, Facebook gibi yeni iletişim ortamlarının örgüt dışından insanlara ulaşmak/duyuru
yapmak amacıyla kullanılması söz konusudur.

SONUÇ
Kürt kadın hareketi içinde yer alan, Türkiye’nin Batı’sındaki feminist kadın örgütleriyle
etkileşimde olan ve STK biçiminde örgütlenen örgütlenmelerin yeni iletişim teknolojilerini
kullanımı daha fazladır. Proje tipi uygulamalar da gerçekleştiren bu örgütler, uluslararası
fonlardan da yararlanabilmektedirler. Ancak bu örgütler de dahil olmak üzere, Kürt kadın
hareketi içindeki örgütlenmelerin genelde, kitlesel bir hareketin içinde yer almaktan ve
muhalif konumlarının etkisiyle, iletişim kurma, eylem örgütleme ve çalışma yöntemleri tıpkı
örgütlenme biçimleri gibi farklılık göstermektedir. Bu örgütlenmeler hedef kitleleriyle daha
çok yüz yüze iletişime dayanan ve kadınlarla ev toplantıları düzenleme biçiminde ilerleyen bir
iletişim tekniği ve tarzını benimsemişlerdir. Bu bağlamda Kürt kadın hareketi içindeki
örgütlenmelerde, bölgede Kürt kadını olarak yaşamanın getirdiği ağır ve özgün sorunlarla
mücadeleyi hedefleyen başarılı STK girişimlerinin az olduğu, var olan örgütlenmelerin daha
çok kadınları ideolojik olarak harekete katmak üzerine kurulu stratejiler ağırlık verdikleri
söylenebilir. Ancak yine de Kürt kadın hareketi mensuplarının örgütlü girişimlerinin ve
kadınların sorunlarına dönük çözüm üretici mekanizmaların hiç olmadığı söylenemez. Sonuç
olarak Kürt kadın hareketinin iki temel iletişim stratejisi güttüğü belirtilebilir. Bunlardan biri
yüz yüze ev toplantıları temelinde yürütülen bir tür propagandif yöntemdir. Bir diğeri ve zayıf
olanı ise STK biçiminde örgütlenmeler temelinde uygulanan etkinlikler ve iletişim
biçimleridir. Bu ikinci biçimde örgütlenen kadın gruplarının daha dışa dönük olduğu ve yeni
iletişim teknolojilerini daha aktif kullandığı belirtilebilir. Son olarak bölgede kurulan
alternatif iletişim kurumları, yani Kürt kadın hareketinin kendi medyasını kurmak adına
gerçekleştirilen girişimler de mevcuttur.
Bu yazıda ağırlıklı olarak ele alınan diğer grup, ikinci dalga feminist yaklaşıma sahip kadın
örgütleridir. Kadın kimliğini ve patriyarka kuramını merkeze alan bu örgütlenmeler içinde
STK biçiminde örgütlenen grupların, sorun merkezli işleyişinde yeni iletişim teknolojilerinin
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iç ve dış etkileşim-iletişim bakımından etkin kullanıldığı, ağ tipi örgütlenmelerini
güçlendirdiği, hizmet sundukları kadın kesimiyle etkileşimi arttırdığı ve hizmeti
kolaylaştırdığı görülmektedir. Ulaşılmak istenen kesimlerle daha güçlü ve daha yatay bir ilişki
kurulmasını kolaylaştırdığı, bu bakımdan iç ve dış iletişim yönünden demokratikleştirici bir
etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Ancak reaksiyoner örgütlenme biçimlerinde, yeni iletişim
teknolojilerinin kullanımı yüksek olsa da, bunun yeni iletişim teknolojilerine ulaşan belirli bir
kesim ve sınıf kadınlar arasında söz üretmeye dönük bir biçim aldığı, bu nedenle sözün
toplumsallaşması, yaygınlaşması ve demokratik etkisinin artması bakımından yeni iletişim
teknolojilerinin yetersiz kaldığı söylenebilir. Bu anlamda yeni iletişim teknolojileri
halihazırda örgütlü kadınların ve kadın örgütlerinin hızlı etkileşime girmesi, aralarındaki
etkileşimin artması ve kamuoyuna hızlı duyurulması bakımından önemli olmakla birlikte,
yeni kesimlerin örgütlenmesi ve toplumsal muhalefetin genişlemesi ve gelişmesi bakımından
yetersiz olduğu söylenebilir. Oysa Kürt kadın hareketinde görüldüğü gibi yeni kesimlere
ulaşma ve onları da örgütlü muhalefetin içine çekme veya çeperinde tutma çabası önemlidir.
Bu tür örgütlenme çalışmalarında ise sanal ortamdan değil yüz yüze iletişim yoluyla yerine
gitme ve onlara ulaşma tarzında bir örgütlenme anlayışını yeniden düşünmek gerekir. Ancak
buradaki sorun tek başına kullanılan yöntemlerin eksikliğinden öte, politik olarak ikinci dalga
feminist yaklaşımın toplumsal perspektifinde ortaya çıkan ve temelde toplumsal cinsiyete
dayalı iktidar ilişkilerine kuramsal yaklaşımlarında beliren bir sorundur. Buna göre politik
özne olarak belirlenen “kadın” kimliği diğer toplumsal sorunlarla ve kimliklerle ilişkisiz
olarak ele alındığı ölçüde, toplumsal algının zaafa uğradığı, böylece daha radikal bir söylem
yerine, sadece patriyarkal değerleri eleştiren ve bu yöndeki uygulamalara reaksiyon gösteren
dar örgütlenmeler biçiminde bir konuma sıkışıldığı söylenebilir.
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ÖZET
Yaygınlaşan yeni medya unsurlarından yararlanma şekli ve sebepleri her sosyal kesim için aynı değildir.
Heteroseksüelliğe dayalı toplumsal cinsiyet rejiminin kısıtlamaları nedeniyle eşcinseller ciddi sosyalleşme
güçlükleri yaşamaktadır. Gelişen yeni medyanın, eşcinseller için yeni sosyalleşme olanakları sunduğu
görülmektedir. Eşcinsellerin yaşamlarındaki etkisi ve belirleyiciliği göz önünde bulundurulduğunda yeni
medyanın sosyolojik niteliğine ilişkin daha somut verilere dayalı bir tartışma imkânlı hale gelmektedir. Avrupa
ve ABD’de yapılan kamuoyu araştırmalarında eşcinsellerin heteroseksüellere kıyasla sosyal medyadan daha
fazla yararlandıkları ve yeni medya araçlarını daha aktif olarak kullandıkları ortaya konulmuştur. Bununla
beraber internetin ortaya çıkışı ve yaygınlaşması, gerek sivil toplum örgütlenmelerinin birbirinden haberdar
olması ve dayanışması anlamında, gerekse eşcinsellerin içinde bulundukları toplumsal koşullardaki
yalıtılmışlıklarını gey bloglar-forumlar, sosyal ağlar, arkadaşlık profili siteleri, kültür-sanat günceleri, turizm ve
mekân rehberleri aracılığıyla giderebilme olanağı sağlaması anlamında önemli bir açılım sağlamıştır. Ancak
bunun yanında tarihte eşi görülmemiş biçimde eşcinseller, bu olanakları kullanarak gey kimliğinin
küreselleşmesini temin eden imge, ikon, imaj, sembol ve enformasyonun üretiminde özne haline gelmiştir. Bu,
küresel bir kültür inşası olarak yalnızca eşcinseller ve eşcinsellik tarihi açısından değil, yeni medya araçlarının
neleri olanaklı kıldığını, somut verilerle ortaya koymak bakımından son derece önemlidir. Bu bağlamlarda
bildiri, yaşam kültürlerine muazzam etkileri bağlamında eşcinsellerin yeni medyayla ilişkilerinin yeni medya
sosyolojisi ekseninde tartışılmasını hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: cinsel azınlıklarda sosyalleşme, toplumsal cinsiyet ve yeni medya, eşcinseller ve yeni
medya, eşcinsel kültür ve sosyal ağlar, yeni medyada eşcinsel kimliği.
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Yeni medyanın ortaya çıkışından bu yana giderek kitleselleşmesi ve politik ya da sosyal
işlevleri olan etkili bir arenaya dönüşmesi, yeni medyayı sosyolojik bir inceleme konusu kıldı.
İletişim ve medya sosyolojisi alanında çalışan sosyologların temel ilgi odakları arasında kamu
medyası, anaakım medya ve alternatif medya teorileri yer alırken muazzam yükselişi
bağlamında dikkatler, kaçınılmaz biçimde yeni medyaya çevrildi. Sosyal etkileri, gelişim
süreçleri, biçimleri, içeriği, niteliği ve niceliksel boyutları kapsamında yeni medya, başta
sosyologların olmak üzere farklı metodolojiler kullanan araştırmacıların tahlillerine ihtiyaç
duyuyor.
Bu çerçevede bir topluluk özelinde yeni medyadan yararlanma nedenlerini ve biçimlerini
anlamaya çalışmak, yeni medyanın yükseliş eğilimindeki toplumsal karakterini çözümlemeye
katkı sağlayabilir. Şayet o topluluk, toplumsal alanda görünürlük düzeyinde bir varlık alanı
bulmaktan yoksunsa ve ayrımcılık sebebiyle çok sayıda toplumsal kısıtlılığa sahipse konu
daha çekici hale gelir. Zira yeni medya, “toplumsal görünürlük yoksunu” bir topluluğun sanal
uzam içinde sosyal bir kültür ve kimlik edinmesine etki etmektedir. O topluluk, heteroseksist
şiddet, baskı ve ayrımcılığın türlü biçimine maruz kalan ve toplumsal arenadan dışlanan erkek
ve kadın eşcinsellerden oluşmaktadır.
Eşcinsellik söz konusu olduğunda konuyla ilgili psikiyatri ve psikoloji alanında yapılmış çok
sayıda

araştırmaya

rastlanılmaktadır.

Büyük

bölümü

eşcinselliğin

kaynaklarının

çözümlenmesine odaklanan bu araştırmalar, Amerikan Psikiyatri Derneği’nin eşcinselliği
DSM-II kategorisinden ve 1990’da Dünya Sağlık Örgütü’nün eşcinselliği hastalık
sınıflamasından çıkartması kararıyla önemli ölçüde etkisini yitirdi. Eşcinsel hareketin politik
bir formasyonla tarih sahnesine çıkması ve çeşitli hukuksal, siyasi ve sosyal kazanımlar elde
etmesinin etkisiyle eşcinseller sosyal bilimler alanında özellikle son yirmi senedir ilgi odağına
oturdu. Bu çerçevede eşcinsellere yönelik toplumsal ayrımcılık ve şiddet, eşcinsellere ilişkin
hukuki problemler ve eşcinselliğin tarihsel serüveni ve kültürel yaşamları incelenmeye
çalışıldı. Ancak eşcinsellerin tüketici kimlikleri dikkatlerden uzak bir alan olarak kaldı.
Oysa eşcinseller, turizm ve moda gibi bazı tüketim alanlarında özellikle etkindirler ve sosyal
medyanın kullanımı söz konusu olduğunda yapılan tüm piyasa araştırmaları eşcinsellerin,
eşcinsel olmayanlara kıyasla dikkat çekici bir farkla sosyal medyada aktif olduklarını ortaya
koymaktadır. Eşcinsellerin tüketici eğilimlerinin Türkiye’deki boyutlarına ilişkin yapılmış
spesifik bir araştırma yoktur. Ancak bu konuya ilişkin kalitatif ya da kantitatif araştırmalar ve
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konferanslar ABD, İngiltere, Kuzey ve Orta Avrupa ülkelerinde oldukça yaygındır. Örneğin
Forrester Araştırma şirketine göre heteroseksüellerle karşılaştırıldığında eşcinseller %57
düzeyinde daha fazla oranda vakitlerini çevrimiçi olarak geçirmektedir. Wileck-Combs
İletişim Şirketi ise Amerikalı eşcinsellerin %80’i, heteroseksüellerin ise %66’lık oranıyla
karşılaştırıldığından internetin esaslı kullanıcıları olarak tariflenmektedir, ki bu Amerikalı
eşcinsellerin %80’inin haftalık 8 saatten fazla bir zaman dilimini internette geçirdiğini ortaya
koymaktadır (Morrissette, 2010).
Eşcinsel tüketici davranış ve eğilimleri alanında piyasa araştırmaları yürüten Community
Marketing isimli şirketin Gey ve Lezbiyen Tüketici Endeksi isimli çalışması ise şimdiye dek
yapılmış en geniş kapsamlı ve temsil gücü en yüksek araştırmalardan biri olması bağlamıyla
dikkat çekiyor. Eşcinsel hedef kitlesinin önceliklerini, davranışlarını, harcama alanlarını ve
birkaç farklı alandaki motivasyonlarını ortaya çıkarma amacına dönük yürütülen çalışmaya
12.044 erkek eşcinsel ve 10.380 kadın eşcinsel iştirak etmiş ve bu kişilere yalnızca şirketin
veritabanından değil, ABD’deki 75 adet eşcinsel dergisi, gazetesi, internet sitesi ve
organizasyon firması aracılığıyla ulaşılmış. Konuyla ilgili bu çalışmada ortaya çıkan bazı
sonuçlar şöyle:


Erkek eşcinseller, iş haricindeki zamanlarında haftada en az 12 saat, kadın
eşcinseller ise haftada en az 10 saat internet kullanıyorlar.



Erkek eşcinsellerin %95’i, kadın eşcinsellerin %94’ü internetten alışveriş
yapıyor.



Erkek eşcinsellerin %81’i, kadın eşcinsellerin %76’sı faturalarını çevrimiçi
ortamda ödüyor.



Kadın eşcinsellerin %45’i internetten müzik ya da video indiriyor.



%60 oranında erkek eşcinsel katılımcı, pazarlamacıların eşcinsel pazarını
iletişim planlarına ayrıca eklemesi gerektiğini düşünüyor. (Erman, 2009)

Bunlarla birlikte Türkiye’de “Gey Yaşam Kültürünün Ekonomi Politiği” başlığıyla
yürüttüğümüz çalışma kapsamında görüştüğümüz gey mekan işletmecilerinin neredeyse
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tamamı, işletmelerinin tanıtımı için sadece interneti ve sosyal medyayı kullandıklarını beyan
etmişlerdir. Türkiye’deki gey mekanlar, Gabile, PlanetRomeo gibi gey arkadaşlık profili
sitelerine, Spartacus veya LonelyPlanet gibi gey rehber servislerine tanıtımlarını yapabilmek
ve hedef kitlelerine ulaşabilmek üzere reklam vermektedir. Gey işletmeler, ayrıca kendi web
sitelerini oluşturarak Facebook ve Twitter başta olmak üzere çeşitli sosyal paylaşım ağları
üzerinden de tanıtım faaliyetlerini yürüttükleri tespit edilmiştir (Dinçel, 2010: 111). Gey
mekânların önemli bir kısmının reklam ve tanıtımını internet hizmetleri yoluyla
gerçekleştirmesi, geylerin internet kullanma eğilimlerinin yüksek olduğuna ilişkin yargıyı
pekiştirmektedir.
İnternet, geylerin bir araya gelmesine, birbirini tanımasına ve ilişkilenmesine imkân tanıyan
bir alan sunmaktadır. Gey arkadaşlık siteleri, gey profil siteleri, gey haber siteleri, gey
rehberler, gey seks siteleri ve gey aktivizmi ile ilgili siteler düşünüldüğünde, internetin geyler
açısından oldukça önemli işlevlere sahip olduğu ifade edilebilir. Batı’da eşcinsellerin,
heteroseksüellere oranla daha fazla internet kullandığına, internet medyasını daha fazla takip
ettiğine ve daha fazla blog okuduğuna ilişkin çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu bakımdan
değerlendirilirse gey mekanların, tanıtım ve reklamlarını, internet araçları yoluyla yapmayı
tercih etmiş olmaları hedef kitleye ulaşmanın stratejik bir yolu olarak görülebilir. Harris
Interactive isimli araştırma şirketi tarafından 2.412 kişi üstünde yürütülen araştırmanın
Ntvmsnbc’de yayınlanan sonuçlarına göre, eşcinsel kullanıcıların yarısından fazlasının (yüzde
54) düzenli olarak herhangi bir türde blog okuduğu belirlenirken bu oran heteroseksüel
katılımcılarda yüzde 40 düzeyinde kalmıştır. Blog türlerine göre yapılan dökümde, haber
blogu okuyan kadın ve erkek eşcinsel oranı yüzde 36 olarak hesaplanırken, bu oran
heteroseksüellerde yüzde 25’te kalmıştır. Eşcinsellerin dörtte biri eğlence ve popüler kültür
bloglarını sık sık ziyaret ederken, heteroseksüellerin sadece yüzde 16'sı bu tür blogları izliyor.
Sosyal paylaşım sitelerinde de durum pek farklı değildir. Kadın ve erkek eşcinsellerin yüzde
73’ünün Facebook hesabı varken,

heteroseksüellerde bu sayı yüzde 65’e düşmektedir.

Eşcinsellerin heteroseksüellere üstünlüğü, Myspace üyeliğinde yüzde 32’ye yüzde 22, Twitter
üyeliğinde de yüzde 29’a yüzde 15 olarak belirmektedir. Daha çok iş dünyasının ilgi
gösterdiği sosyal ağ LinkedIn'e üyelikte de gay ve lezbiyenler yüzde 22 ile heteroseksüellere
(yüzde 16) üstünlük sağlamış durumdadır. (Ntvmsnbc, 2010)
Araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bu rakamlar, yalnızca istatistiki veri düzeyinde ele
alınamaz. Bu rakamlar bizlere, eşcinsel topluluğun sosyolojik bir profilini de sunmaktadır.
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Zira eşcinselleri sosyal medyayı daha etkin kullanmaya yönelten sebeplerden biri de,
internetin heteroseksist toplumsal baskılar sebebiyle görünmezlik probleminin aşılmasına
yardımcı olan bir alan sunmasıdır. Burada eşcinsel hareketin tarihini anmakta fayda var. Zira
eşcinsel hareketin temel politik mücadele alanlarının başında görünmezlik sorunu
gelmektedir. Bu bağlamda eşcinsel hareket, toplumdaki yerleşik cinsel normların
tartışılmasına yol açmış ve modern kamusal alanın eşcinselleri dışlamayacak biçimde yeniden
organize edilmesi için çaba sarf etmiştir.
Mücadele içerisindeki eşcinseller, feminist hareketin cinsiyetçi vurgusuna ek olarak toplumsal
ve politik sistemin heteroseksist işleyişini deşifre ederek sistemin heteroseksist karakterini
güncel bir problem olarak ortaya koymuştur. Dolayısıyla eşcinsel hareket, modern burjuvaözel alan ikiliğinin heteroseksüel sınırlarına burjuva demokrasisinin gelişimine katkı
sağlayacak biçimde dikkat çekmiştir. Baird, “cinsel azınlıklar gizlilik ve sessizlik örtüsünü
atarak açığa çıktılar ve mücadelelerinin giderek daha fazla, yurttaşlık ve insan hakları
tartışmalarının bir parçası haline geldiğini” (Baird, 2010: 124) vurgulamıştır. Bu anlamda
eşcinsel hareket, kamusal alandaki görünürlük olanaklarını zorlamış ve görünürlüğü politik
bir mesele olarak ele almıştır. Eşcinseller kamusal alandaki kimlik performanslarıyla,
toplumun “aseksüel” olarak kurgulanan alanlarını yeniden düşünmeye itmişlerdir. Yeni
medya araçları, bir bakıma eşcinsel hareketin politik bir problematik olarak ortaya koyduğu
görünmezlik sorununun farklı bir bağlamda okunmasına vesile olmaktadır. Nitekim modern
burjuva özel-kamusal alan düalitesi, toplumsal görünmezlik bedelini ödemesi üzerinden
karşıtını dolaplara kapatıp kendi içinde yaratırken diğer yandan dışladığı ve karşıtlaştırdığına
yeni medya üzerinden bir kamusal alan tesis etmiştir. Bu çerçevede modern kapitalizmin özelkamusal alan ikiliği üzerinden ürettiği toplumsal görünürlük problemi, yeni medya yoluyla bir
serbesti alanına dönüşmüştür. Dolaplara kapatılan özneler, yeni medya denilen serbesti
alanının içinden dolapta olduklarını unutmuş ve bu sosyal bir depolitizasyona yol açmıştır.
Peki Türkiye açısından düşündüğümüzde eşcinsellerin internetle ve sosyal medyayla olan
ilişkisi bu tarihin neresinde konumlanmaktadır? Eşcinsellerin 1960’ların sonundan sonra
başlayan politik tarihinde görünmezlikten görünürlüğe doğru verilen ve dolaptan çıkmayı
(coming out of the closet) temel alan mücadelenin kayda değer bir yeri olduğu görülmektedir.
Ancak bu, eşcinselliğin politikleşmesinin 1990’ların başında ve oldukça sınırlı bir grup
aracılığıyla başladığı Türkiye gibi bir Ortadoğu ülkesinde nasıl tezahür etmiştir? Türkiye’de
eşcinseller son on beş yıldır örgütlü bir mücadele içindedirler. Türkiye bu dönemde
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deneyimlerin ve sorunların paylaşıldığı eşcinsel dergilerle, eşcinsel sosyal medyasıyla ve
eşcinsel onur yürüyüşleriyle tanıştı. Bu hareket, Türkiye gibi fundemantalizmin egemen
olduğu, kamusal yaşamın ataerkil ve maskülen niteliği yüzünden homofobinin yüksek
düzeyde olduğu, eşcinsellerin yüksek oranda ayrımcılığa ve şiddete maruz kaldığı bir ortamda
mücadele ediyor. Bu sebeple birçok eşcinsel, kamusal yaşamda kimliğini gizliyor ve
eşcinsellik hakim kültür tarafından ‘görünmez’ kılınmaya çalışılıyor.
İnternetin ve yeni medya teknolojilerinin gelişmesi, politik mücadele geleneği olmayan
Türkiye’deki eşcinselleri, açılmayı politik bir sorunsal olarak ortaya koymaktan uzaklaştıran
bir konformizme ittiği düşünülebilir. Zira, eşcinsellerin sosyal medyası toplumsal
görünmezliği ve toplumun heteroseksist formasyonunun yalıtıcı etkilerini azaltmayla ya da
unutturmayla işlevli bir tür kamusal alan üretmiştir. Birbirlerini bulabilmek, sosyalleşebilmek
ve paylaşım içerisinde olmak için eşcinsellerin artık, eskiden olduğu gibi parklara, sinemalara,
mekanlara ya da çark alanlarına ihtiyacı yoktur. Eşcinseller, sosyal paylaşım ağları yoluyla,
profil siteleriyle ve çok çeşitli türlerde hizmet veren sosyal medya unsurlarıyla, görünürlüğe
özel bir ihtiyaç duymadan sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağına erişmiştirler.
İnternetin tesis ettiği bu olanaklar, eşcinsellerin sosyal ilişkilerini kolaylaştırmış ve olası
politikleşmenin kapsamını daraltmıştır.
İstanbul’da

faaliyet

yürüten

gey

mekan

işletmecilerine

araştırmamız

kapsamında

yönelttiğimiz soruya verilen yanıtı burada anmak gerekir. Zira mekan işletmecilerinde
“geylerin ancak yüzde 10 kadarlık bir kesimini müşteri olarak çekebiliyoruz” şeklinde ifade
bulan bir eğilim vardı ve bu eğilim, ulaşılamayan ya da mekanlara gelmek için ihtiyaç
görmeyen muazzam büyüklükte bir hedef kitlenin olduğuna işaret etmekteydi. Bu kapsamda
değerlendirmesini aldığımız bir işletmeci, mekanların gey kitlesinin çok sınırlı bir bölümünü
kendisine çekebilmesinin nedenini şu sözlerle açıklamaktaydı: “Geylerin çok büyük kesimi
kafe ve barlara gitmiyor. En büyük nedeni de internet. 10 sene önce örneğin webcam, tarayıcı
vs. yoktu ve insanlar da kafelerde birbirleriyle tanışmaya yöneliyorlardı. Ancak buna şu an o
kadar ihtiyaç yok. Çünkü MSN’de görüntülü konuşma olanağı var. Kafeye bu yüzden gelenler
eksilmiş oldu. O grup elendi. Teknolojiden dolayı azalma var. Bu saatten sonra kafeler
açılırsa yine kapanır” (Dinçel, 2010: 105). Diğer gey mekan işletmecileri de bu görüşle
paralel değerlendirmelerde bulundular.
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Bugün Türkiye’de faaliyeti olan ikisi uluslararası diğeri ulusal ölçekli üç büyük eşcinsel
sosyal arkadaşlık profil sitesinin kullanıcı sayılarına bu kapsamda bakmakta fayda var. Bu
sitelerden uluslararası olan ilki PlanetRomeo.com 12 bini İstanbul’da olmak üzere 21 bine
yakın Türkiye’den üye kullanıcıya sahipken ulusal ölçekte hizmet veren Gabile 307 bin
kullanıcı üyeye sahiptir. Gabile’nin anlık sohbet etme servisinden ayrıca üye olmayanlar da
faydalanabiliyor. Ayrıca 15 bine yakın Türkiye’den üye kullanıcıya sahip manjam.com sitesi
de eşcinsellere yönelik hizmet veren bir site. Bu arkadaşlık siteleri dışında çokça eşcinsel
foruma, sohbet kanalına, facebook grubuna ve blogu da eşcinsellerin çevrimiçi etkileşimini
mümkün kılıyor. Ticari düzeyde sadece eşcinsellere hizmet veren konaklama, turizm ve giyim
sitelerine rastlamak da mümkün. Bu sosyal iletişim kanalları ve ticari hizmet veren siteler
aracılığıyla eşcinseller görünürlüğe ya da fiziksel mekânlara özel bir ihtiyaç duymadan
etkileşimlerini sürdürebiliyorlar.
Fakat sosyal medya, etkileşim aracı olarak eşcinsellere sadece avantajlar sunan bir platform
değil, sosyal medya aynı zamanda nefret söylemlerinin, ötekileştirmelerin ve sansürün de
devrede olduğu bir platform. Bu kamusal alana dair karakteristik bir özellik olarak okunabilir.
Diğer yandan sosyal medyanın, eşcinsellerin kendi aralarında bedensel ve sınıfsal formlara
göre hiyerarşiler ürettiği sosyal bir alan olarak değerlendirmek de mümkün. Zira yukarıda
örneklediğimiz sitelerde yer alan profilleri ampirik olarak incelemeye tabi tuttuğumuzda,
sınıfsal ve bedensel bazlı hegemonik ayrımcılıkların söylemsel tezahürlerine etiketlemeler ve
streotip oluşturmalar yoluyla rastladığımızı ifade etmemiz gerekir. Bu bağlamda sosyal
medyanın kamusal alanın dezavantajlar içeren özelliklerini yansıttığını söylemek yanlış
olmayacaktır.
Bunlarla birlikte Türkiye’de homojen bir eşcinsel hareketten, homojen bir kimlikten ve tek
seslilikten bahsetmek güç. Oldukça farklı görünürlükte, farklı anlayışta, farklı bedensel
görünürlüğü olan gruplar var. Bu anlamda, eşcinsel aktörler, diğer bazı toplumsal
hareketlerden çok daha çeşitlilik arz etmektedir. Eşcinsel kimlik içinde gey, lezbiyen,
biseksüel, travesti, transseksüel, erkeksi gey, efemine gey, erkeksi lezbiyen vs gibi birçok alt
kimlik mevcut. Farklı yaşam tarzlarını savunan eşcinseller, Kaos GL, Lambda İstanbul,
Sosyalist EBT Hareketi, Siyah Pembe Üçgen ve Anadolu Ayıları gibi farklı isimler altında ve
daha çok sosyal medya üzerinden örgütlenmiş durumdalar. Eşcinsel gruplar arasında
farklılıkların yok sayılmadığı, hatta ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Eşcinsel grupların
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sosyal medya kanallarında, tek sesliliğin eşcinsel kimliği dar bir çerçeveye indirgeyeceği ve
kimlik için zedeleyici olduğu fikrinin ağır bastığı gözlenmektedir.
Eşcinsel hareketi de kapsayan 1968 süreci sonrası ortaya çıkan toplumsal hareketler,
Wallerstein’ın da vurguladığı gibi cinsiyetçiliğin yalnızca bireysel önyargılar ve ayrımcılıkla
ilgili bir şey olmadığını, aynı zamanda kurumsal biçimler aldığını da ısrarla vurgulamışlardır.
Dolayısıyla “bu hareketler, açık hukuki ayrımcılıklardan değil, yurttaş kavramı altına gizlenen
örtük ayrımcılık biçimlerinden bahsediyor görünüyorlardı; çünkü yurttaş kavramıyla ehliyet
ve tevarüs edilmiş hakların bir bileşimi kastediliyordu. (Wallerstein, 2012: 128) Mücadele,
salt bireylere veya topluma karşı değil aynı zamanda devlete karşı da eşit yurttaşlık talebini
içermiştir. Bu bakımdan eşcinsel hareket, toplumdaki yerleşik cinsel normların tartışılmasına
yol açmış ve modern kamusal alanın eşcinselleri dışlamayacak biçimde yeniden organize
edilmesi için çaba sarf etmiştir.
Bu tarihsel sürecin bugünkü aşamasında, yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinde, sosyal medya
kanallarının eşcinsel tüketiciler arasındaki yaygınlığı ve kullanım pratikleri, kamusal alanın
sınırlarının yeniden düşünülmesini gerektirmektedir. Halen toplumsal görünürlük alanında
kısıtlılıklar yaşayan; kimliğini ve kültürünü önemli ölçüde internet üzerinden edinen
eşcinseller, yeni medyanın farklı yüzleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanaatini
pekiştiriyor. Etkileşim ve konformizm, paylaşım ve ayrımcılık, ilişkilenme ve nefret
söylemleri eşcinseller açısından yeni medyanın birbirine zıt farklı tezahürlerinin olduğunu
ortaya koyuyor ve yeni medya sosyolojisi alanına üzerinde derinleşilmesi gereken yeni soru
işaretleri bırakıyor: Yeni medya, kamusallık ve özgürlük ilişkisini nasıl kuracağız? Yeni
medyanın, azınlık topluluklarını bir yandan politize edebilen ve diğer yandan da depolitize
eden etkilerini nasıl ayırt edeceğiz? Toplumsal görünürlük sıkıntısı ile görünmezlik serbestisi
arasındaki ikilemde yeni medyanın rolü nedir?
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ÖZET
Bu çalışmada, yeni medya çalışmaları çerçevesinde Ekşi Sözlük adlı web sitesinde feminizm kelimesi üzerine
yapılan tartışmalar incelendi. Bir konunun çok sayıda kişi tarafından farklı yönleriyle tartışıldığı bu ortamda
kamusallığın dönüşen yapısına da değinildi. Bu anlamda, sözlükte feminizm kelimesi ile ilgili yapılan yorumlar
ayrı ayrı incelendi ve kategorilendirildi. Farklı sosyal ağlarda da takip edilen ve çoklu ortamlarda paylaşılan
yorumlar bütünlüklü bir metin olarak değerlendirildi. Bu değerlendirmelerde feminist kuram ve cinsiyetçilik
üzerine yapılan tartışmalar temel alındı. Feminist kelimesi üzerine sözlükte farklı görüşlerden paylaşımların da
yer aldığı 327 yorumun yapıldığı görüldü ve bu ortamın sınırlılıklarıyla birlikte çoklu okumaya elverişli olduğu
sonucuna varıldı. Yeni medya, iletişim teknolojileri, kamusal alan, izleyici araştırmaları ve demokratikleşme
yönünde internetin ve bu çalışma özelinde Ekşi Sözlük’ün, eril iktidar ile ilgili nasıl bir inşa sürecine girdiği
örnek yorumlar üzerinden gösterildi.
Anahtar Kelimeler: Cinsiyetçilik, Feminizm, Feminist, Sözlük, Yeni Medya

GİRİŞ
Günümüz dünyasında yeni medya olarak yapılan tanımlamalar içerisinde yer alan internet
oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Her gün çok sayıda insan mail, sohbet odaları, sosyal
paylaşım alanlarında, çeşitli bloglarda yer almakta, yazmakta, izlemekte veya gezinmektedir.
Alışveriş, eğlence, bilgi paylaşımı ve pek çok farklı sebeple olumlu/olumsuz çok sayıda giriş
yapılmakta, kurumsal veya bireysel temelde internet kullanım sıklığı artmaktadır. En yalın
hali ile hastanelerde yapılan çeşitli işlemler nedeniyle laboratuvar sonuçları veya randevu
sistemleri ile pek çok kişi internet ortamlarında yer almaktadır. Kültürel değişimin ötesinde
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bir hızla gerçekleşen teknolojik gelişmeler beraberinde farklı hareketlenmeleri de
getirmektedir. Bu çalışmada insanların kendilerini rahatça ifade edebildikleri ve sınırlılıkları
ile birlikte, farklı görüşlerin paylaşımına açık ve özgür bir ortam sunan bir internet sitesi olan
“Ekşi Sözlük” üzerinden cinsiyetçilik kavramına bakılacaktır. Ekşi sözlüğün seçilmesindeki
neden olarak kişilerin istedikleri isimler ve yorumlarla burada yer alabilmeleri ve belirli
oranda bir izlenme çoğunluğuna ulaşmış olması sıralanabilir. Sözlüğün kendi sayfasında yer
alan veriler itibariyle (15.10.2012) 2012 yılında 2.756.826, 2011 yılında 3.377.909, 2010
yılında ise 2.064.363 tane giriş yapıldığını ve yine sosyal medya açısından popülerliğini
koruyan Facebook üzerinden 552.956 kişi tarafından beğenildiği belirtmiştir. Site Twitter
üzerinden de 523.295 kişi tarafından takip edilmektedir. Günümüzün önemli ve hala tartışılan
kavramlarından olan feminizm kelimesi ile ilgili ekşi sözlükte yazılanlar üzerinden
cinsiyetçilik konusunun tartışılacağı bu çalışmada ilk etapta görülen 29 sayfada birbirinden
farklı görüşlere yer verilmiş olması bu alanın “alternatif” bir yer mi olduğunu tartışmaya
açacaktır. Ekşi sözlüğün seçilmesinde toplumsal cinsiyet konusuyla ilgili internet kullanıcıları
ve sözlük kavramı üzerinden bu alanda fikir beyan etmek isteyenlerin, kısacası daha şeffaf bir
alan olmasının bizleri göreli objektifliğe götüreceği izlenimi yer almaktadır. Bir diğer yönü ile
feminizm ve cinsiyetçilik ekseninde tartışacağımız kavram ile görünürlükleri artan ve yeni
medya içinde yer alan pek çok feminist ile ilgili oluşan algı da görülecektir. Cinsiyetçilik
konusunun tartışılacağı ve yeni medya ortamlarındaki (ekşi sözlük özelinde) alanda bu
tartışmanın nasıl yürütüldüğünün izdüşümünü bu çalışma özelinde görmek ve temelde önemli
olan eril dünyanın kadına bakışındaki değişimi zor görünen olumsuz önyargıların nasıl ele
alındığını araştırmak çalışmanın önemini oluşturmaktadır. Bu bağlamda sadece bu çalışma ve
internetteki belirtilen sözlük özelinde yeni medya ortamında feminizmle ilgili yorumda
bulunanların cinsiyetçilik kavramına yaklaşımları tartışılacaktır.

FEMİNİZM VE CİNSİYETÇİLİK
Bu çalışmada Ekşi sözlükte feminizm kelimesi üzerinden yapılan yorumlar ele alındı ve
cinsiyetçilik tartışmalarının ne şekilde ele alındığı değerlendirildi. Niteliksel analizin yapıldığı
çalışmada belirlenen amaçlar doğrultusunda kaynak taraması yapılmış ve veriler toplandı.
Sistematik analiz ile elde edilen veriler feminizm ve cinsiyetçilik üzerinden ele alındı ve tüm
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yorumlar bütünlüklü bir metin olarak ele değerlendirildi. Böylece yapılan her yorum tek tek
incelendi ve bazı noktalarda anlamayı kolaylaştırmak için niceliksel veriler ortaya konuldu.
Kadın hakları konusunda çok büyük mücadelelerin verildiğini görmek için sadece 1791
tarihinde Kadın Hakları adlı bir el broşürü yayınlayan Olympe Gouges’in giyotinle idam
edilmesini (Donovan, 2007:15) hatırlamak bile yeterlidir. Dünya tarihi bu ve buna benzer
sayısız örnekle doludur. Sadece kadın olmakla bazı haksızlıklara uğramak ve bunun farkına
varıp hak arama sürecinde olmak olarak en yalın haliyle belirtilebilecek bu ortak çalışmalar
bütünü feminizm ve toplumsal cinsiyet tartışmalarıyla devam etmektedir. İktidar ilişkileri,
toplumsal, kültürel ve siyasal ilişkiler kadar kadın erkek ilişkileri cinsellik gibi kavramlar da
bu tartışmalar içinde yer alır. Genel anlamda feminist teori nedir ve neyi amaçlar diye
baktığımızda H. Leslie Steeves’ın da belirttiği gibi, “Feminist teoriler kadınların toplumdaki
neredeyse evrensel değersizleştiriminin kökenlerini ve bunun sürüp giden mahiyetini
anlamayı amaçlar. ‘Feminist’ terimi, kadınların erkeklerle ilişkili olarak geleneksel
değersizleştiriminin gerçekliğinin, bu ilişkinin değiştirilmeye ihtiyacı olduğu varsayımıyla
teorik açıdan kabul edilmesini ima eder (1999:129).” Yine feminist teorinin üzerinde
durduğu konuları birleştiren Nira-Yuval Daris’e göre tüm literatür üç soru etrafında
dönmektedir. Buna göre kadınların neden baskı altında olduğu, kadın ve erkek arasındaki
farklılıkların ontolojik temelleri ve bu temellerin sosyolojik mi biyolojik mi yoksa ikisinin
birleşimi ile mi oluştuğu sorusu ile kadın ve erkek arasındaki farklılıkların toplumsal cinsiyet
ilişkilerine genelleştirimi üzerinedir (2003:24-25). Bu sorulara yanıt arayan feministler ilk
etapta liberal, radikal ve sosyalist sonrasında da çok sayıda alt dallara ayrılmaktadır. Örneğin
liberal feminizme göre, “cinsiyet eşitsizliği sorunu, yasa ve gelenekler aracılığıyla, insanların
potansiyellerini kısıtlayan iki rastgele ve mantıksız toplumsal cinsiyet rolünü üstlenmeye
zorlanmalarıdır. Radikal feministler içinse cinsiyet, toplumsal iktidarın sistematik olarak
bölünmesi, insanların toplumsal cinsiyetlerinden soyutlanamayan bir toplumsal prensiptir;
kadınların zararına, zorla kabul ettirilmiştir çünkü güçlü olanın, yani erkeklerin çıkarına
hizmet eder (Mackinnon, 2003:60-61).” Liberal ve radikal feministlerin yanında sosyalist
feministler de kadının nasıl algılandığı konusu ve cinsiyet tartışmalarına dâhil olurlar.
“Sosyalist feministler genellikle (her zaman ifade etmeseler de) kadınlar ve proleterya
arasında bir benzerlik olduğunu kabul ederek; benzer biçimde erkek ve yönetici grup
çıkarlarına hizmet eden “yanlış bilinç” ya da “erkekle özdeşleşen” ideolojileri açığa çıkarma
sürecinde, kendi ezilmişlik durumlarının doğru bir bilincini geliştirme yönünde kadınları
teşvik ederler (Donovan, 2007:133).” Feminizm ve sonrasında toplumsal cinsiyet tartışmaları
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cinsiyet eşitsizliği sorunu ile uğraşırken kimi zaman mücadele ettiği kesimler tarafından dahi
anlaşılamama veya kabul görmeme tehlikesi altındadır. Tam da bu çalışmada görüldüğü üzere
bunda farklı sosyo-kültürel geçmişlere sahip olmanın yanında olumsuz önyargı gibi başka
faktörler de etkilidir. Kültürel pratikler, dil ve teknoloji kadar hızlı olmadığından aslında bir
yönüyle klasik önyargılar ve ortak kabuller sadece mekân değiştirip sanal âleme
taşınmaktadır. İnterneti kullanmada cinsiyet farkları, eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik
faktörler, erişilebilirlik üzerine çeşitli çalışmalar yer almaktadır ve çıkan sonuç eşitsizliğin
sürdüğü yönündedir. Tüm bunlarla beraber yeni medya çalışmaları önemli olmanın yanında
gerekli hale de geldi. Çünkü artık teknoloji cebimize girdi ve istenen her zaman ve mekânda
tartışmalara dâhil olabilmekteyiz.

SÖZLÜĞE GİRİŞ
Ekşi sözlük özelinde söylenecek olursa insanların istedikleri isimlerle, kimliklerini,
cinsiyetlerini açıklamak zorunda kalmadan, paylaşımda bulunabilmeleri bu yeni iletişim
ortamını sınırlılıklarıyla beraber daha “özgür” kılmaktadır. Bununla birlikte basit anlamda şu
soru da aklımıza gelebilir: Ekşi sözlük alternatif bir kamusal alan mıdır? Jürgen Habermas’ın
kamusal alan kavramından günümüze oldukça önemli değişimler yaşanmıştır. Habermas’ın
kamusal alan tanımlamasında bir yandan sürecin tarihsel bir özeti yapılır ve kavram kamu
yararı öncülünde özgürleşimci, edebi ve siyasal akıl yürütme olarak belirtilir (2000:57-284).
Habermas’tan bugüne çok sayıda tartışma ve eleştiri oluştu. Örneğin kavramın kamu yararı ile
sınırlanması, kadınlar ve hayatını kazanamayanların bu alanda sözlerine yer verilmemesi ve
dolayısıyla çoklu görüşlere olanak tanımaması bunlardan sadece birkaçıdır. Bu eleştirileri
getirenlerden biri olan Hans Verstraeten şöyle demektedir: “Kamusal alandaki rasyonel
tartışmaya katılım, gerçek özgürleşimin sağlanabilmesi için mümkün olduğunca çok
toplumsal gruba açık olmalıdır (2002:346).” Bu bağlamda internetin mümkün olduğunca çok
toplumsal gruba açık olması önemlidir. Ancak Sevda Alankuş’un da belirttiği gibi, yeni
iletişim teknolojilerine iyimser bakanlar kadar karamsar yaklaşanlar da vardır ve internetin
tüm görüşlere açık, özgürlükler alanı olduğu tek yanlı bakışına kaymak gibi basit bir ifade
içine düşmek yanlış olacaktır (2003:27-44). Sınırlılıklarıyla birlikte alternatif ve kamusal alan
olarak internete bakarken Ümit Atabek’in internet için, “hem bir özgürlük coğrafyası
yaratması bakımından demokratik açılımlar sunan bir teknoloji, hem de askeri kökenine
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yaraşır bir biçimde çok güçlü denetim olanağı da sağlayan bir teknoloji (2003:61)” sözleri de
önemlidir.
Bu açıklamalar ışığında Ekşi Sözlükteki toplamda 327 yorumun yer aldığı feminizm
kelimesinin paylaşım alanında her yorum, feminizm ve cinsiyetçilik okumaları çerçevesinde
değerlendirildi. Olumlu, çoğunlukla olumlu, kısmen olumlu, kısmen olumlu-kısmen olumsuz,
olumsuz, çoğunlukla olumsuz, kısmen olumsuz, kısmen olumlu-kısmen olumsuz şeklinde
kategorize edilen yorumlardan 140 tanesi olumsuz, 16 tanesi çoğunlukla olumsuz, 25 tanesi
kısmen olumsuz, 29 tanesi kısmen olumsuz-kısmen olumlu olarak nitelendirildi; olumlu
kısımda ise 15 tanesi olumlu, 20 tane çoğunlukla olumlu, 49 tanesi kısmen olumlu, 30 tanesi
kısmen olumlu-kısmen olumsuzdur. Bu kategorileştirmede örneğin olumsuzlarda küfür,
hakaret ve feministlere suçlamalar yer almaktadır. Olumlularda feminizm üzerine tartışma
yürüten, bilgi paylaşan, tarihsel süreci aktaran, çeşitli siteler yönlendirme yapanlar yer
almaktadır. Bu genel ayrım sadece metni bütün olarak değerlendirmede kolaylık sağlaması
için yapıldı, nitekim her bir yorum ayrı ayrı tüm feminizm ve toplumsal cinsiyet okumaları
çerçevesinde değerlendirmeye alındı. Bu kategorilerin dışında karşılıklı okumayı ve
tartışmayı sağlayan, birbirinin söylemine veya paylaştığı bilgiye itiraz eden, buna karşılık
yorum yazan yorumlar da yer almaktadır. İşte tam da bu yorumlar üzerinden bu mecranın
sınırlı da olsa alternatif bir tartışma ortamı olduğunu söyleyebiliriz.

“ERKEK DÜŞMANI FEMİNİSTLER”
Olumsuz görüş belirtenleri büyük bir kısmı bu argümana sığınmaktadır. Cinsel içerikli
küfürlerin yanı sıra feministleri aşağılayan ve onları erkek düşmanı ilan eden önemli bir
yorum sayısı göze çarpmaktadır. Kısmen olumlu kesimde de feministlere dair eleştiriler
yapılırken en göze çarpan eleştiri, onların sert ve erkek düşmanı oldukları yönündedir.
Örneğin bir yorumda çeşitli örnekler verilerek şunlar yazılmış: “türkiye'de günümüzde aydın
olarak kendini ortaya koyan, bu iddiada bulunan kadınların medyada (gazete, internet,
televizyon, radyo vs.) sergiledikleri hareketler ne yazık ki feminizm değil, erkek düşmanlığı
ekseninde gelişmekte.” En yaygın yorumlardan birisi olduğu için bu kalıplaşmış bir önyargı
haline gelmiştir. Yine feminist kadınlar üzerine fazlaca önyargı bulunmaktadır. Örneğin
onların son derece sevimsiz ve çirkin oldukları vurgusu çok yaygındır. Hayatlarında bir erkek
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tarafından aldatılmış veya lezbiyen olmakla tanımlanan feministler için bedensel özellikler
üzerinden de sıkça olumsuz yazılar yer almıştır. Kalıplaşmış, tartışmadan uzak, ayrımcılığın
had safhada olduğu olumsuz yargılardan bir tanesi daha şöyledir: “feminizm çirkin kadınların
avuntusu değildir. bütün çirkin kadınların feminist olması sadece tesadüftür...” Bu yorumlar
sıkça yapıldığı için öne çıkmaktadır. Bunların daha olumsuz kısmında da feministlere direk
küfürler yer almaktadır. Kadını sadece bir bakış açısından değerlendiren bu yaklaşım,
kalıplaşmış yargıları yeniden üretmektedir. Gerek feminist politika, gerekse cinsiyetçilik
üzerine yapılan pek çok çalışma da gösterir ki, inşa ile tarif edilen cinsiyetçilik sürecinde
olumlu ve olumsuz kavramlar gün içindeki farklı mekân ve zamanlarda kendini tekrar eder.
Bu tekrar Gül Özyeğin’in de belirttiği gibi, “Kadın ve erkeklik çocuklukta içine girilen sabit
kalıplar değil; hem tahayyülde hem de gündelik yaşamdaki karşılaşmalarda sürekli gözden
geçirilen, sınanan, yeniden ele alınan şeyler (2010:12)” olarak yer alır. Bu noktadan
hareketle toplumsal roller ile kalıpların da aktarılarak devamlılık kazandığını ve benzer
davranışları inşa ettiğini belirtebiliriz. Yorumların kısmen olumsuz olanlarında -kendisini
erkek olarak belirten ve aslında haksızlıklara karşı olduğunu ön açıklamasından anlatanlar
açısından- durumun kendileri açısından zor olduğu ve bu hak arayışındaki kadınların da
aslında her işi kendilerine yıkmak istedikleri serzenişleri hâkimdir. Tanımlamalar toplumsal
cinsiyet konusunda kafa karışıklığı yaşayan bir grubu göstermesi açısından da önemli ve
dikkat çekicidir. Örneğin bazı yorumlarda insan olarak bu eşitsizliğe elbette karşıyız ama
biyolojik bir fark var ve buna göre yürüyen sistemin aksini düşünmek kimseye yarar
sağlamaz, yoksa onlar da çalışsın, oy kullansın bunlara ben de razıyım şeklinde süren
açıklamalar, hem biyolojik indirgemeciliğe neden olmakta, hem de mevcut olumsuz durumu
pekiştirmektedir. Nihayetinde bu kuramı destekleyen erkeklerin de küfür, hakaret ve eleştiri
çemberine alındığı gözlenmektedir. Bir yorumda feminizmi savunan erkeklerle ilgili
önyargılar şöyle sıralanmaktadır: “-bir erkek feminizmi savunuyorsa, gaydir. -amiyane tabirle
ortamdan hatun kaldırmak amacındadır.” Bu söylemler genel olumsuz yargılara kadın
üzerinden de olsa sindiği için, erkekler özelinde daha sorunlu bir alan yaratmaktadır.
Olumsuz yorumlar içerisinde cinsel içerikli sitelere yönlendirme, hakaret ve küfürden başka,
bu alanda olumsuz görüş belirten kişilerin haberlerine yönlendirme de yer almaktadır.
Bunlardan bir tanesinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği’nin (KOBİDER)
Genel Başkanı Nurettin Özgenç’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle (2011) yaptığı
açıklamada, başlıktan da anlaşılacağı gibi “Kartala özenen papağan olma durumu”,
feminizmle ilgili hiçbir tanımlama, bilgi veya açıklama olmadığı gibi bu kavram olumsuz
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benzetmelerle karalanmaktadır. Yine bir başka linkte kürtaj yasasıyla ilgili Başbakanın
“Erdoğan: ‘Benim bedenim’ diyenler feminist” haberine link verilmiştir. Habere bakıldığında,
Erdoğan’ın bir canlının yaşamına son vermek olarak tanımladığı ve olumsuz bulduğu kürtaj
hakkını savunanların feminist, yani olumsuzu savunan ve dolayısıyla olumsuz eylem ve
amaçlar taşıyan bir grubu temsil edenler olarak belirtilmesi önemlidir. Kadının toplumsal,
sosyal, kültürel, ekonomik anlamlarda desteklenmesi, yasal düzenlemelerle haklarının
güvence altına alınıp bu yasaların uygulanması ile çözüme destek olunabileceği gerçeğinden
hareketle Ekşi sözlükteki olumsuz görüş bildirimleri, eşitsizliğin yeniden nasıl inşa edildiğini
izlemek açısından önemlidir.

CİNSELLİK, YASAL DÜZENLEMELER, TOPLUMSAL ROLLER
Olumsuz yorumların önemli bir kısmında cinsellik vurgusu yapılmış, cinsel ilişki şekilleri
üzerinden hakaretler ve aşağılamalara başvurulmuştur. Kişisel olan politiktir sloganını
benimseyen feminizm için bu suçlamalar, kadın erkek arasındaki eşitsizliklerle iktidar
örüntülerinin kişisel düzlemdeki yansımasıdır. Bunun yanında dikkat çeken ve alternatif
görülebilecek bir konu da, hem olumlu hem de olumsuz yorumlarda birkaç kez tekrarlanan
yasal düzenlemeler arasındaki farklardır. Batı ülkeleri ile Türkiye’deki yasal düzenlemeler
arasındaki farkları belirtip, erkeğin ezildiğini belirten yorumda, tecavüz suçlaması alan
erkeğin hemen hapse gönderildiği, boşanmalar halinde erkeğin kadına yüklü miktarlar
ödemesi gerektiği, cinayet zanlısı kadınların mahkemelerde indirimlere uğradığı (biyolojik
sebeplerin neden gösterilmesi gibi), iş hayatında pozitif ayrımcılık yaşadıkları, çocuk
doğurarak erkeğin maaşının bir kısmı hayat boyu ondan almasına izin veren düzenlemeler
olduğu gibi örnekler yer almaktadır. Yine kadının cinselliğini kullanarak iş hayatında
ilerlediği, cinselliğini kullanarak erkekleri yıprattığı, ondan fazlaca hediyeler aldığı gibi
yorumlar da bulunmaktadır. Yoruma cevaben yapılan yorumda tüm bu yasal düzenlemelerin
“olması gereken” düzenlemeler olduğu ancak, yansıtıldığı şekilde istismar edilemeyeceği
açıklanmaktadır. Tecavüz suçlamasıyla zanlıyı hapse yollamanın son derece basit olduğu
iddiasına verilen yanıtta da Türkiye’de büyük bir yara olan ve kamuoyunda uzun süre yer
edinen N.Ç. davası örnek olarak verilmektedir. Yorumda belirtilenlerin bir kısmı şöyledir:
“….tecavüz iddiası, illa ki cinsiyetler arası ele alınacaksa, temelsiz olsa dahi hemencecik
ciddiye alınmıyor yani; çok yoğun psikolojik, fiziki tahliller isteniyor. n.ç davasında mesela
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“ruhsal zarar oluşmadı” şeklinde bir yanıt dahi alınabiliyor tecavüz sonrası kurbanın
incelenmesinde. adli tıp bir yana mahkemeler, “bağırmadı, rızası var” kararları veriyor,
verdi. yani, zaten gerçekleştiğinden daha az bildirilen bir saldırı eylemi ile ilgili, yoğun
travma yaratabilecek incelemelerden sonra hala eğer ki iddia, inandırıcı bulunmazsa tecavüz
davaları düşüyor. tecavüz iddialarının nasıl soruşturulduğu, adli takibin nasıl yapıldığı biraz
araştırılırsa ve ondan sonra fikir yürütülürse daha yerinde olur. yoksa hariçten gazel okur
gibi, “iyi ama feminizm sahte tecavüz iddiaları karşısında ne yapabiliyor?” diye sormak abes
oluyor. diyorum ki size daha bildirilenlerden çok daha fazla tecavüz saldırısı yaşanıyor.” Bu
örnek önemlidir, çünkü ortalama hemen herkesin karşı çıkacağı ve çıkması gerektiği, yasal
düzenlemelerin mağdur lehine olması için gösterilen çabaya destek olunması gerektiği bir
durumda yapılan bu yorumlar durumun ciddiyetini göstermektedir. Tecavüz yasasıyla ilgili
Catharine A. Mackinnon’un, “Tecavüz yasası, temelinde yatan eşitsizlik ve baskıyı
sergilemeden, rızaya eşit iktidar koşulları altında cinsel tercihin özgürce kullanılması olarak
sunar (2003:202)” ifadesi de bu yasanın yapılan yorumun aksine kadınlar lehine olmadığını
göstermektedir. Ayrıca rıza göstermek denilen kavram da sorunludur. N.Ç. olayında da ve
burada yapılan yorumda da belirtildiği gibi isteğe bağlı olmak sözleri şüphelidir. Küçük
yaştaki bir çocuğun maruz kaldığı travmatik olay karşısındaki rahat söylemler cinsiyetçilik
tartışmalarındaki zorlukları bir kez daha göstermektedir. Yine Mackinnon’dan açıklayacak
olursak, “Razı olmak, zorlanmanın meşrulaştırılmış halidir (2003:272).” Olumsuz olarak
yapılan her cümleye cevaben yazılanlar, cinsiyetçilik tartışmalarındaki önemli anahtar
kavramlardan hareketle yapılmıştır. Olumsuz yorumların önemli bir kısmında da kadın için
biçilen toplumsal rollere feministlerin uymadığı ve bu yüzden karmaşaya sebep oldukları ve
onay görmedikleri doğrultusundadır. Kadın annedir, çocuklardan birinci derecede sorumludur,
isterse çalışsın ama diğer işlerini aksatmamak şartıyla vb. şeklinde devam eden sözler tam da
eril iktidarı besleyen yorumlardır.

FEMİNİZM OKULU
Sözlükte, niceliksel açıdan bakıldığında olumlu, kısmen olumlu, çoğunlukla olumlu ve
alternatif kabul edilecek yorumlar daha az gibi görünse de niteliksel açıdan doyurucu
yorumlar yer almıştır. Feminizme dair Türkiye’deki hemen tüm yayınevleri tarafından
çıkarılan yayınlardan bazı akademik çalışmalara kadar çok geniş bir literatür taramasının
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paylaşıldığı ve kaynakça önerildiği yorumdan, feminizmin alt türleri ve amaçlarını sıralayan,
ne olmadığına cevaben yazılan yorumlardan, çürütülen olumsuz yorumlara kadar yelpaze
geniştir. Çeşitli web sayfalarına, bu alanda çalışma yapan akademisyenlere ve onların
yayınlarına yapılan göndermelerin yanında, gündelik hayat içindeki en basit ancak önemli
noktalardan hareketle feminizmin, toplumsal cinsiyetin ne demek olduğunun anlatıldığı
yorumlar bu çalışmanın varsayımında yer alan “alternatif bir kamusal alan mıdır?”
sorusunun yanıtı gibidir. Örneğin bir sitede tüketim kültürünün kadınları tükettiğine,
feminizmin ne demek olduğundan, küçük kız çocuklarının istismarına, erkeklerin gözünden
ve sözlerinden kadınların haklarına varan kadar çeşitli videolar, makaleler ve röportajlar
yayınlamış, söyleşi türünde çalışmalara yer verilmiştir. Bu sitede estetik cerrahisinden,
medyanın kadını sunumundaki olumsuz tavrına kadar çok çeşitli ve önemli konuların altı
çizilmiş ve etkili bir yayıncılık anlayışı ile eleştirel bir medya okuryazarlığı yapılmaya
çalışılmıştır. Sloganlar ve uyarılar da son derece yerinde ve etkileyicidir.
Farklı ölçülerde de olsa olumlu tarafında yer alan yorumlardan bir diğeri ise akademik bilgi
paylaşımıdır. Marksizm ve feminizm konusunu detaylıca ele alan çok sayıda yorum
bulunmaktadır. Feminizmi eleştiren yorumlar da olumlu kısımda yer alabilmektedir; çünkü
feminizmin örneğin Marksizm’den uzak durduğu, ekonomi politik süreçleri göz ardı ettiği,
sınıf mücadelesinden uzak kaldığı, kapitalist sisteme uyum sağlama riski taşıdığı gibi
eleştiriler, dayandıkları ideolojik çerçeve etrafında sunulmaktadır. Yine yorumlarda dünyada
ve Türkiye’de feminizm alanında önemli katkılar sunan kişilerin hayatlarından kesitler yer
aldığı gibi, onlarla ilgili daha detaylı bilgilerin yer aldığı web sitelerine yönlendirmeler de
bulunmaktadır.

SONUÇ
“YUKARIDA YAZILANLARI OKUYUNCA DAHA DA ÜMİTSİZLİĞE KAPILDIM”
Bir yorumda “yukarıda yazılanları okuyunca daha da ümitsizliğe kapıldım.” denilerek bir
üstte yapılan olumsuz eleştirilere yanıt verilmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, bu sayfada
yer alan olumlu yorumlar feminist ideolojinin anlaşılması, amaçlarının bilinmesi ve kadın
sorunlarına karşı olası çözüm önerilerinin geliştirilmesi anlamında önemlidir. Herhangi bir
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baskı altında olmadan bir konuyla ilgili görüşlerini belirtmeleri bu mecraların da bir mücadele
alanı, kamusal alan olarak algılanabileceğini göstermektedir. Tam da bu noktada, Stuart
Hall’un medya metinleri ile ilgili görüşleri önemlidir. Diğer kuramcıların aksine Hall medya
tarafından sunulan metinlerin tek anlamlı olmasını reddederken çokanlamlılığı savunmaktadır.
Okuyucuların verilen kodları nasıl açtığına dair Hall’un yaptığı çözümlemede üç tip
belirtilmiştir. Bunlar egemen yapı ile uyum içinde olanlar, buna karşı çıkanlar ve son olarak
tartışmacı kişilerin oluşturduğu gruptur. Son gruptakiler verili olanı tartışıp değerlendirdikten
sonra bazen karşı çıkmakta bazen uyum göstermektedirler (Akt. Mutlu, 2005:131-132). Hall’a
göre farklı okuma biçimleri mümkündür ve bu nedenle her zaman egemen ideoloji tek yönlü
olarak aktarılamaz. Tam da bu noktadan hareketle Ekşi Sözlükte yazılanların çoklu okumalara
fırsat tanıdığını ve alıntı yapılan cümleyi “yukarıdaki yazılanları okuyunca daha da umudum
arttı”ya dönüştürmek bu çalışma özelinde mümkündür.
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ÖZET
Psikoloji biliminin sıra dışı kişiliklerinden olan Carl Gustav Jung’un ortaya koyduğu analitik psikoloji kuramı
birçok alanda kullanılmış, yorumlanmış ve değerlendirilmiştir. Bu çalışmada analitik psikoloji kuramında geçen
arketiplerden biri olan persona, sosyal medya kullanıcıları düzeyinde incelenmeye çalışılmıştır. Latince olan
persona sözcüğü, maske anlamına gelmektedir. Antik tiyatroda oyuncuların taktığı maskelere de bu isim
verilmektedir. Analitik psikolojide bu sözcük, toplumun onayını sağlamak amacıyla bireylerin dış dünyaya karşı
taktığı maskeler ya da takındığı kimlik olarak tanımlanmaktadır. Jung buna “toplumsal maske” demektedir.
Günümüzde de bireyler sanal toplumda kendine yer edinmek, takipçi sayısını artırmak hatta ünlü olmak için bir
maske oluştururlar. Bu iki maskenin iç içe geçmesiyle sanal maske ortaya çıkmaktadır. Gerçek hayatta olduğu
gibi bireylerin sanal personasına bağımlı hale gelmesi kendine yabancılaşmasına neden olabilmektedir.
Çalışmanın amacı bireylerin sosyal medyada personalarını sergileme dinamiklerini, literatür taraması ve
gözlemlerle ulaşılan verileri inceleyerek eleştirel bir bakış açısı sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Persona, Carl Gustav Jung, sosyal medya, yabancılaşma, sanal maske.

GİRİŞ
Bireylerin sosyal medyada verdiği varoluş mücadelesi, psikoloji biliminin kayıtsız
kalamayacağı düzeyde tezahür etmektedir. Kürenin tamamına karşı, masa başında yalnız
verilen bu mücadele sosyalleşme adına olup, bu sanal topluma eklemlenmek için bireyler
kendilerini uyarlama ihtiyacı hissetmektedirler. Carl Gustav Jung'un geliştirdiği persona
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kavramı bu uyarlanma ihtiyacını dile getirmektedir. Bireyler günlük hayatta sahip oldukları
personalarıyla sosyal medyada yer almakla birlikte sosyal medyaya özgü bir persona da inşa
edebilmektedirler.
Marx’ın ortaya koyduğu gibi kapitalist ilişkiler biçiminde gerçekleşen toplumsal ilişkilerin
üretimi ve yeniden üretimi sürecinde bireylerin sadece fiziksel varlıkları değil bu varlığın
parçası olan olası bilinç biçimleri de üretilir. (Marx’dan aktaran Yaylagül, 2008; 148)
Yeniden üretilen bu bilinç biçimlerinden birisi de bu çalışmada bahsedilen sanal
personalardır.
Popüler kültür, tüketim olgusu, meta fetişizmi, fanatizm, cinsiyetçi ayrımlar, politik refleksler
gibi birçok faktör bireyleri persona oluşturmaya itmekte; bu konularda paylaşımda bulunmak
için bireyler tahrik edilmektedir. Bireylerin kişisel gelişim ve algı düzeyi bu tahrikler
karşısındaki teslimiyetin de düzeyini belirlemektedir. Ne yazık ki ötekileşmemek için teslim
olan birey kendini özel hissetme simülasyonuna kurban giderek yabancılaşmaktadır.

CARL GUSTAV JUNG ve PERSONAYA KISA BİR BAKIŞ
Arkeoloji, felsefe, doğa bilimleri, din bilimleri ve daha birçok alana ilgi duyan Jung (1875,
İsviçre), 1900 yılında tıp tahsilini tamamlayarak psikiyatri üzerine çalışmaya başlamıştır.
Sigmund Freud ile bir süre çalışan Jung, birçok üniversitede görev almış, Uluslararası
Psikanaliz Birliği başkanlığı görevinde de bulunmuştur. Freud ile yaşadığı çatışmaları,
psikolojik sorunları ve bizatihi bu sorunların tedavisi üzerinden kurduğu kuramlar ile filmlere,
romanlara konu olan Jung özgün bir bilim adamı olarak tarihte yerini almıştır. (Önen ve
Doksat, 2004; 9-12)
Jung’a göre insan bilinçdışının iki yüzü vardır. Bunlardan biri toplumun beklentilerine uygun
düşen rolleri yerine getirdiğimiz persona, diğeri de tam tersi olan ve insanın karanlık yüzünü
temsil eden gölgedir. Birey, persona sayesinde gerçek kimliğini (gölge) saklar; sağlıklı
bireyselleşebilmek için gölgesiyle karşılaşmalı ve yüzleşmelidir. (Fordham,1983:63–66)
Ben ile dış dünya arasında aracılık eden persona kişinin sosyal imgesinin yansımasıdır. (Jung,
1997:14) Persona arketipi gerçek kişiliğimizi toplum önünde maskelediğinden dolayı ona
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toplumsal arketip ya da uyum arketipi de denir. Rolleri oynamanın kaçınılmazlığı, bizi
personanın arkasına gerçek kişiliğimiz gizlemeyi ve toplum önüne yapay bir kişilikle çıkmayı
dayatmaktadır. (Sambur,2004)
Bilinç, doğru dürüst işleyen bir personayı istediği gibi kullanabilir, anın koşullarına
uydurabilir onu, hatta gerekirse başka bir persona ile değiştirebilir. Çevresine kendini
uydurmuş birey, partiye giderken başka, iş konuşurken başka, nutuk çekerken başka
personalar takabilir. (Gürol, 1991; 40)

Persona savunmasız egoya bir ölçüde koruma sağlar. Bastırılan duyguları örtme görevi
persona üzerindedir. (Swonden, 2012) Bu süreçte bireyler personalarından faydalanma eğilimi
de gösterirler, nitekim persona bireylerin çıkarlarını korumasına ve başarıya ulaşmasına
yardımcı olur. İnsan doğası tutarlı değildir ama bir rolü oynarken tutarlı görünmek
zorundadır. Bu yüzden, kaçınılmaz olarak olduğundan başka biçimde görünmektedir. Fakat
günlük hayatın çoğuna hatta tamamına sirayet eden, çok kalıplaşmış bir persona, kişiliğin tüm
geri kalan yönlerinin ve kolektif bilinçdışına ait olan tüm yönlerinin reddedilmesine yol
açabilir. (Fordham, 1983) Birey personasına o derece bağımlı olur ki maskesini indirmekten
kaçınma yoluna gider.
Bireyler, kendi tasarladıkları persona üzerinde belli bir derecede kontrol sahibidir; bir bakıma
persona oluşumu bireysel bir süreçtir ancak bireylerin, başkaları tarafından yaratılmış, maruz
kalınan persona üzerinde etki etmesi daha zordur. (Clark, 1994; 77) Özellikle cinsiyet ve
meslekler, bireylerin toplumsal personalardan birini seçmesini zorunlu kılmaktadır. Tarihsel
bir süreçte şekillenen erkek ve kadın rolleri, kıyafetleri, renkleri, alışkanlıkları vs. bireylerin
en ilkel personalarıdır. Tıpkı mesleklerin kendine ait hazır personaları olduğu gibi. Fakat
mesleki persona, gündelik hayatın tüm uzantılarında kendini gösterirse yabancılaşma ortaya
çıkmaktadır. Örneğin askerlik mesleğini icra eden bir bireyin ailesiyle, arkadaşlarıyla ve
toplumla ilişkilerinde askeri personasıyla sahne alması çatışmalara sebep olacaktır. Bir insan
oynadığı role kendini çok kaptırır ve egosu yalnızca bu rolle özdeşleşirse, kişiliğin diğer
bölümü bir yana itilir. Personasının bu denli egemenliği altına girmiş biri kendine
yabancılaşır.
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SOSYAL MEDYADA SERGİLENEN PERSONA PERFORMANSLARI
Bireyler, en basit şekliyle, gündelik hayatta sahip oldukları personaları sergilemek adına
sosyal medya kullanıcısı olabilmektedirler. Bu durumda iletişimin sanallığından faydalanarak
bir performans sergilenmektedir. Beğeniler, yorumlar, paylaşımlar vs. günlük hayattakine
paralel şekilde arz edebilir. Bu bireyin sahip olduğu erdemle ilişkilidir. Kurduğu iletişimin
sanal ve simülatif olduğunun bilincinde olup, zamansal ve uzamsal fayda sağlamak söz
konusu olabilmektedir. Örneğin bir öğretmenin, mesleki personasını sosyal medyada da
sergileyerek eğitimle ilgili paylaşımlarda ve yorumlarda bulunması mümkündür.
Bireyler yalnızca bir şeylerin bilincinde olmazlar, aynı zamanda bir şeylerin bilincinde olan
bir varlık olarak kendilerinin de bilincinde olurlar. İşte bu öz-bilinçli varlıkların tanınma
gereksinimi vardır; bu hem bir gereksinimdir hem de onları diğer varlıklardan farklı kılan bir
özelliktir. (Türkbağ 2003’den aktaran Karaduman, 2010; 2886) Bireyin sahip olduğu kültürel,
simgesel ve ekonomik sermayesinden beslenen beğenilerin gerçekleştirilme biçimleri aidiyet
tasarımında önemli rol oynar. (Binark, 2005; 118) Sosyal medyanın kullanım dinamiklerinin
önemli bir bölümü de bu beğenilerin paylaşımıdır. Birey sahip olduğu ya da sahip olması
gerektiğini düşündüğü beğenileri sanal personasını inşa ederken kullanır. Paylaşımları
genelde bu yaratım sürecinin yansımalarıdır. Bu paylaşımlar hem sanal personalarının
oluşumunu sağlar hem de sanal personanın sergileyeceği performansın sonucudur.
“Robin Dunbar’ın toplumsal dolaşım (social grooming) kavramı ile Erving Goffman’ın
benliğin temsili kavramı arasındaki bütünsel ilişki toplumsal paylaşım ağlarının bu denli
yaygınlaşmasını açıklayıcı niteliktedir.” (Robin Dunbar; ve Erving Goffman’dan aktaran
Toprak vd., 2009; 29) Bireylerin sosyal medyada varoluş şekilleri şu başlıklar altında
toplanabilir: “Kimlik temsili, performans sergilemek, profil oluşturmak, gözetlenmek,
gözetlemek, teşhir etmek, sanal bedenler oluşturmak, örgütlenmek, sanal uzamda
eylem/kampanya yapmak hatta çevrim dışı gündelik yaşama taşımak.” (Toprak vd., 2009; 88)
Bunlara ek olarak sanal oyunlar da bireylerin yoğun bir şekilde mesai harcadığı ve oyunların
türüne göre personaların tasarlandığı ortamlardır.
Kullanıcıların Facebook üzerinden en çok ne tür kimlikler sunma eğiliminde oldukları
sorusuna ilişkin “istenilen muhtemel benlikler” tezini ileri süren Zhao, Grasmuck ve
Martin’in çalışması sosyal medyada persona kavramını tanımlar nitelikte sonuçlar teyit
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etmektedir. Çalışmaya göre Facebook üzerinde inşa edilen kimliklerin insanların çevrim dışı
ortamlarda sahip olmayı istedikleri, ancak bir şekilde olamadıkları, toplum tarafından istenen
kimlikler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. (Zhao vd.’den aktaran Toprak vd., 2009; 74)
Roger Clark’ın “The Digital Persona and its Application to Data Surveillance” başlıklı
makalesinde, çoklu rollerin arasındaki ayrımın sürdürülebilirliği, (örneğin bir kişi mesleğini
icra ederken boş zamanlarında sanatsal ya da sportif bir faaliyette de bulunabilir; aynı
zamanda bir aile üyesi ve bir futbol takımı taraftarı olabilir.) sanatsal faaliyetlerini özgürce
sunabilme imkânı, deneysel canlandırmalar sayesinde gerçek hayatta yapamayacağı
faaliyetleri sanal olarak yapabilmek, çok kullanıcılı bilgisayar oyunlarında görev almak,
paranoya (tanımlanamayan ve öngörülemeyen risklere karşı korumak için) ve dolandırıcılık
ya da diğer cezai davranış şekilleri bireylerin sosyal medyada çoklu kimlik yaratma sebepleri
olarak incelenmiştir. (Clark, 1994; 78)
Sosyal medyanın ortaya çıkışının ilk dönemlerinde oluşturulan kimlikler (kimsizlikler)
anonimdiler. Yaşanılan şehirden, mesleğe, yaşa hatta cinsiyete kadar kişisel bilgiler gerçekliği
yansıtmayabiliyordu. Ne zaman ki sanal ortamda kurulan bu ilişkiler gündelik yaşama taşınır
ise o zaman gerçeklikten söz edilebiliyordu. Giderek şeffaflaşan sosyal ağlar bu gün ki halini
almıştır. Bununla birlikte sahte kimlikle sosyal medyada var olmak hala söz konusudur ki
konumuz olan personaya olumsuz örneklerden birisi de bu durumdur. Birçok amaçla sahte
kimlik/persona oluşturan bireyler hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz ve sapkın cinsel
yönelimler, çocuk istismarı, aşırı şiddet içeriği, aşırı siyasal provokasyonlar, ırkçı ve
cinsiyetçi söylemler gerçekleştirebilmektedirler.
Sosyal medya üzerinden toplumsal olaylara tepki göstermek ya da dikkat çekmek adına,
dikkate değer çabalar sergilenmektedir.
Yeni toplumsal hareketler (…) kendinden önce ortaya çıkmış olan 19. Yüzyıldaki işçi
hareketleri ve 1960’lı yılların kimlik temelli toplumsal hareketlerin unsurlarını da barındıran
“Üçüncü Kuşak” hareketler olarak adlandırılmaktadır. Bu hareketlerin en belirgin
tanımlayıcı özelliği, tabanının işçi sınıfı yerine orta sınıfın üyelerinin oluşturması ve
dolayısıyla toplumsal ve siyasal mücadelesini “sınıf” yerine “kimlik” temeli üzerinden
yürütmesidir. Yeni toplumsal hareketlerin uğruna mücadele verdikleri temalar evrenseldir:
Savaş karşıtlığı, kadın hakları, küresel ısınma, nükleer silahsızlanma vb. konularda mücadele
ederler. (Toprak vd., 2009; 196)
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Sosyal medyada yer alan personalardan birisi de bu toplumsal hareketlere destek veren
bireylerdir. Diğer bazı persona sunumlarına nazaran olumlu karşılanabilecek bu duruma da
eleştirel bir yorum getirilmiştir: Kimlik üzerinden sistem karşıtı faaliyet yürüten, sınıfsal
göstergesi ve eylem etkinliği zayıf olan bu hareketler, yeni iletişim teknolojilerini
kullanmaktadırlar. Bu sayede geniş bir kitleye seslenebilmektedirler. Fakat birçok sosyal
medya aktivitesi gibi etkili ve sürekli değildirler. Hatta bu olumsuz yaklaşım “klavye
aktivizmi” tanımlaması ile eleştirmektedir. Çünkü sınıfsal hareketler için, Internet kullanımı,
işçi sınıfının ekonomik ve eğitimsel durumu bağlamında, maliyet ve beceri konuları nedeniyle
sınırlı katılım ile karşılık bulacaktır. (Çoban, 2009; 58-59)
Sosyal medya için inşa edilen personalara bir diğer örnek “troll”lüktür. Sosyal medya
ortamlarında bir konu ile ilgili kışkırtıcı yorumlar yaparak insanların tepkilerini görmek
isteyenlere verilen bu isimin İngilizce karşılığı olta ile balık tutmak! Hertfordshire üniversitesi
profesörlerinden Richard Wiseman’a göre bu tarz açıklamalar bir kontrol etme isteğiyle
alakalı. Troller sosyal medya kullanıcılarını tartışmaya çekmekte ve toplumun yumuşak
karnını hedef alarak kışkırtıcı sözlerle insanları tahrik etmektedirler. (Williams, 2012)

İNTERNET BAĞIMLILIĞI, YABANCILAŞMA VE PERSONA
Bireylerin, günlük yaşamın gerektirdiği davranışları gerçekleştirmek yerine erteleyebildikleri, ihmal
edebildikleri, zihinlerinin sürekli internet ile meşgul olması ve aşırı kullanım gibi davranışlar
sergilemeleri

internet

bağımlılığı

veya

problemli/patolojik

internet

kullanımı

olarak

adlandırılmaktadır. (Ceyhan, 2011; 85) Her yaştan birey bu durumla karşılaşması mümkündür. Ne ki,
bireyler içinde bulundukları durumun bir problem olduğunu kabullenmeyişi de bir diğer problemli
durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

“Ergenlik dönemine özgü kimlik gelişimi sürecince, ergenlerin çevresi ile sosyal ilişkileri
önem kazanırken bu çevrede çeşitli kimlik denemelerinde bulunmaktadırlar.” (Valkenburg ve
Peter’den aktaran Ceyhan, 2011; 86) “Bu çerçevede, ergenler psiko-sosyal gelişmeleri
açısından gelişimsel karmaşalarına yönelik çatışmalar yaşadıklarında problemli internet
kullanımı riski artabilmektedir.” (Huang, 2006’dan aktaran Ceyhan, 2011; 86) Ülkemizde
özellikle ‘90lı yılların sonlarından itibaren sosyal medya ile yoğun bir şekilde tanışan bireyler
hâlihazırda var olan kimliklerini -dolayısıyla personalarını- sosyal medyaya uyarlamışlardır.
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Fakat sosyal medyanın varoluşu ve yaygınlığı sırasında kullanıcı olan bireyler -özellikle
ergenler- açısından internet bağımlılığı ve sorunlu sanal persona oluşturma süreci, bireylerin
kimlik oluşumlarıyla eş zamanlı tezahür etmektedir.
Sanal yakınlığın yükselişi insani bağlantıların sürekliliğini sağlarken aynı zamanda
işlevsizleştirmektedir. İletişim daha yoğundur ama etkisi kısadır; bir bağ oluşturmaz.
(Bauman, 2009; 84) 1960lı yıllardan itibaren gerçekleşen değişimin toplumsal yaşama
yansımasıyla konformist bireysellik artmış, “biz” yerine “ben“ ağır basmaya başlamıştır.
Kimliğin bu akışkan yapısı her an değişebilir ve yeniden inşa edilebilir haldedir. (Karaduman,
2010; 2890) Bu durum popüler kültürün anlık değişimlerini de açıklar niteliktedir.
Modernizmin dayattığı bireysellik ile birlikte belirli bir toplumsal kabul görmüş geleneksel
değerler - örneğin halk kültürü - popüler kültürün altında ezilmek durumunda kalmıştır.
Popüler kültürün gelip geçiciliği ile bireylerin kaygan zemine inşa edilen gündelik bilinçleri iç
içe geçerek karşılıklı olarak birbirini beslemektedir. Sosyal medyanın hızı ve kolay
ulaşılabilirliğinin bu döngüyü körüklemesiyle birlikte sanal persona üretimi de seri
olmaktadır. Hatta bu ”seri üretim” birbirine benzer dilleri, görünümleri, beğenileri olan
kitleler yaratmaktadır. Gündem hızlı bir şekilde değişirken bireyler giderek daha sabırsız,
sıkılgan ve haliyle daha bencil olmaktadırlar.
Bireylerin gözetlenmekten haz duymaya evrilmesi durumu da söz konusudur. Eskiden
mahremiyet, hayati bir durum iken günümüzde bireyler göz önünde olamamanın kaygısını
gütmektedirler. Görünürlüklerini artıran araçlarla her an, her yerde kendini teşhir eden birey
erişilebilirliğini her geçen gün artırmaktadır. Zygmunt Bauman’ın dediği gibi: “Toplumun
gözetlenmekten zevk alması, hatta iktidarın istemine gerek kalmadan kendisinin
gözetlenmesini istemesi toplumun iktidara teslimiyetini gösterir.” (Çoban’dan aktaran Toprak
vd., 2009; 152)
“Tüketim toplumu doğrudan personalar üzerine kurulmuştur. Takılması gereken maskeler
hazırdır ve takılmadığı sürece, bu toplumda yer almak imkânsızdır. Sosyal yaşamın dayattığı
kıyafet seçimleri, davranış kalıpları veya kullanılması istenilen sözcükler, personanın yapısını
oluşturur.” (Ongur, 2011;119) Baudrillard’a göre, tüketim toplumunda özne ile nesne yer
değiştirmiş, kişiler tüketim toplumu halinde örgütlenen nesnelerin denetimi altına girmiştir.
Bu nesneler sisteminde hiper-gerçekliğin, politikanın, diğer kod ve göstergelerin
üretilmesinde medya önemli rol oynamaktadır. (Baudrillard, 1982) Örneğin toplumsal
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paylaşım sitesi Facebook’ta her birimizin profili bir üründür. Dolayısıyla her birey kendi
kendinin üretim sürecini gönüllü olarak üstlenmiştir. Ürün olan bireylere ait bilgiler
şirketlerin, devletin ve başka bireylerin kullanımına sunulur. Milyonlarla ifade edilebilecek
bilgi/profil

tek

tek

her

bireyin

bilgisi

dışında

ama

dolaylı

olarak

rızasıyla

pazarlanabilmektedir. Bu üretim sürecinde, kendi sanal personasını üreten birey, “kendi
emeğine ve ürününe yabancılaşma” (Marx, 1844/1993) olgusuyla karşı karşıyadır. Bir başka
deyişle yaşanılan “Masaüstü sömürgeciliği”dir. (Geray, 1995)
“Kültürün endüstrileşmesi, geç kapitalist toplumlarda yasayan bireyin bir nesne gibi, endüstri
ürünü olarak görülmesine, diğer bir ifade ile ‘şeyleşmesine’ yol açmaktadır. (…) Kültür
endüstrisi kitle iletişim endüstrisini kullanarak, insanları bağımlı hale getirmiş, onları tek
tipleştirmiş ve direnmeyi, eleştirmeyi unutturmuştur.” (Dellaloğlu1995’den aktaran Coşkun,
2007; 28) Akıllı telefon dayatmasıyla birlikte internete uyumlu telefon sahibi olan bireylerden
beklenen rol her an, her yerde ve her durumda bir paylaşım sergilemesidir. Televizyondaki
eğlence programlarında, dizilerde, tartışma programlarında ve sair birçok medya ortamında
twitter’dan katılım yaygarasına eşlik etmek bireylerin adeta toplumsal görevi haline gelmiştir.
Bu sayede sosyal medyada oluşturulan persona geleneksel medya araçlarına da yansımaktadır.
Hal Niedzviecki (2011), “Ben Özelim” isimli eserinde, bireylerin kendini özel hissettiği bir
simülasyona kurban gittiğini ifade etmektedir: Performansın ilgi sağlama aracı olarak
kullanımı, sanatçı ve aktörlerin alanından günlük yaşama kaydı. Birçoğumuz “mit” olarak
kendimizi “gerçekleştirmek” için, baskı altındayız. Bu rolü oynamayanlar başka bir çağa ait,
eski moda olarak görülüyor. Medya, bireylerin kendilerini yeniden dizayn etmelerini, sözle
bireyselliklerini ifade etmelerini, muhafazakâr özlerini saklı tutarak rollerinden sıyrılıp
yenisini edinmeleri, yapar gibi görünüp yapmamalarını sağlıyor. Tüm sıradanlığına rağmen
her birey “fabrikasyon özel olma” fantezisine sürükleniyor.
Marcuse’un da dediği gibi, “Yığınlar, maddi ihtiyaçlarını gereğinden fazlasıyla karşılayan ve
makul ölçüde ‘demokratik’ güvence algısı sağlayan sisteme karşı isyan etmek için hiçbir
gerçek sebep bulamazlar.” (Sim, 2012; 42) Frankfurt okulu düşünürlerinden Althusser,
devletin ideolojik aygıtları ile gerçeğin yansıması değil tasarlanan dünyanın düşlenmesinin
sağlandığını; Adorno ve Horkheimer de kültür endüstrisi kavramı ile eğlence endüstrisinin kar
amacı ile tasarlanmış olduğu ürünler üzerinde benimsetilen yaşam biçimleri ile tek boyutlu
düşünce ve davranışlar biçimlendirildiğini ifade etmektedir. (Marcuse ve Althusser’den
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aktaran Kaplan ve Ertürk, 2012; 8) Görüyoruz ki, birey sanal persona inşası sürecinde
devletin ve sermaye güçlerinin yönettiği ideolojinin etkisi altındadır. Gündemin kontrolünü
elinde tutan güçler bireylerin kimlik temsillerini de yönetmektedirler.

SONUÇ
Birey kendi bir kişidir ama toplumun bir bireyidir. Toplumsal yaşam, sürekli devingen söylem
üretim ve yorumlama işlemleriyle akarken, özneler ortama göre konum ve yaşantılarını birey
olarak korumak ve yitirmek arasında sürdürürler. (Ilgın’dan aktaran Karaduman, 2010, 2889)
Sosyal yaşamın karşı konulmaz biçimde bir parçası olan sosyal medya öğelerini ne ölçüde, ne
amaçla, ne kaygılarla ve hangi sonuçlara çıkacağı öngörüsüyle kullanma kararı, kullanıcıların
irade ve farkındalık düzeyiyle örtüşmelidir.
Jos de Mul’un da altını çizdiği gibi,
Enformasyon teknolojisi kendi başına ne iyi, ne kötü; ama tarafsız hiç değil. Bundan dolayı
onu ne eleştirmeden kabul etmeli, ne kayıtsız şartsız reddetmeliyiz. Can alıcı olan, hem bu
teknolojilerin geliştirilmesi, hem de yaptığımız alışveriş sırasında onlardan nasıl
etkilendiğimizi, ayrıca onlarla ne yapabileceğimizi ve ne yapmak istediğimizi anlamak için
sürekli tetikte durmaktır. (De Mul’dan aktaran Toprak vd. , 2009; 287 )

Bunu sağlamak için

bireylerin kişisel

tercihlerinde iradelerini

kontrol

etme ve

farkındalıklarını en üst düzeye çıkarma çabası sarf etmeleri gerekmektedir. Yaşamsal olsun ya
da olmasın, ihtiyacın ve yöntemin çarpık belirlendiği her mecrada olabileceği gibi sosyal
medya da, bir yandan sosyalleştirebilme, tanınabilme, üretebilme ve iletebilme yeteneği
sağlarken,

öte

yandan

yalnızlaştırabilme,

metalaştırma,

ifşa

edebilme

ve

iletişimsizleştirebilme potansiyeline sahiptir. Potansiyel ya da yeteneğin nasıl tezahür edeceği,
hem bir taraf olarak hem de tamamen tarafsızca bireyin erdemi, bilinci ve amacına bağlıdır.
Internetin, hayatın her alanına sirayet etmesiyle pek çok insan yukarıda sıralanan rolleri
farkında olmadan oynar; bu tahmin edilebilir bir gerçektir. Ne var ki günlük hayatta var olan
persona, hayli bilinçli ve başarılı bir şekilde sanal ortamlarda da benimsenebilir. Her iki
durumda da, bireyin azami persona ile sınırlı kalması gerekliliği aşikârdır. (Clark, 1994; 80)
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Takacağımız maskenin içerisinde bir ayna olduğunu düşündüğümüzde, her ne durumda
olursak olalım o aynada kendi öz benliğimizi görmeye çalışmak gerekmektedir. Jung’un ifade
ettiği kendini gerçekleştirme personalarımızı yönetmekle gerçekleşecektir.
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EZİLENLERİN PEDAGOJİSİ VE YENİ MEDYA KESİŞİMİNDE BİR
ÖRNEK; BİRUMUT DERNEĞİ'NİN YENİ MEDYADAKİ
YANSIMALARI

Çağlar Ekinci
caglarekinciyehaber@gmail.com

ÖZET
Çalışmada ele alınacaklar, ezilenlerin pedagojisinin kuramsal anlamda günümüz yeni medyasında
kullanılabilirliği bağlamında temellenecektir. Kurulacak temelden hareketle, bir örnek olarak Birumut derneğinin
faaliyetleri sunulacaktır. Ne var ki asıl ortaya konmaya çalışılacak olan, günümüz yeni medya kullanımının
işlevselliğine bir pencere açmaya çalışmak olacaktır. Kullanıcıların tatmin ya da rahatlama noktasından değil de
bir vatandaş ve bir insan olarak koşulları içerisinde kendilerini konumlandırdıkları yer dolayımında “bir şey
yapabileceğinin” mümkün olduğuna inanmalarını sağlayacak araçlar olarak yeni medyanın olanakları
gösterilecektir. Sözü edilecek olan “bir şey yapmalı” düşüncesinin yeni medya kullanıcılarında oluşurken,
“kathartik” bir his olmaktan öteye geçmemesi açmazı, makalenin ele alacağı fikrin eleştirel boyutu olarak başka
bir çalışmanın konusu olacaktır. Tam da bu noktada ezilenlerin pedagojisini salt bir öğretme, eğitme yöntemi,
eleştirel bir pedagoji olarak düşünülmemesinin gerekliliği ortaya konacaktır. Freire’nin dilinden alıntılamayla
“ezen hale gelen bir gerçeklik, insanların ezenler ve ezilenler olarak farklılaşmasına yol açar” söyleminden
hareketle, yeni medyanın olanakları ele alınacaktır.
Birlikte Umut Derneği bilindik sosyal dayanışma ve yardımlaşma dernekleri oluşumu olarak değil,
dayanışma’nın bir “imece” olarak, birlikte ve kendiliğindenlik olarak yaşama dokunduğu bir alan yaratmak
amacı güden bir yapıda çalışmalar yürütmektedir. Kayda değer bir geçmişi olan derneğin, ilk oluşmaya başladığı
günlerden bugüne çok sayıda STÖ’nün doğup yeşerip Birumut’a dönüştüğünü söylemek gerekmektedir. Hukuk
Dayanışması, Eşya Dayanışması, İş Bilgisi Dayanışması, Üretici Tüketici Dayanışması, Eğitim Dayanışması,
Kadın Emeği Dayanışması, Dayanışmacı Atölye başlıklarıyla özetlenen dernek faaliyet alanları, ezen-ezilen
diyalektiğinde oluşturulmuş alanlardır. Çalışma, derneğin yeni medya ortamındaki görünümünü inceleyecektir.
Birumut’un kurduğu internet siteleri, hakkında internet ortamında çıkan haber ve yazılar, faceboook grupları,
televizyonda yayınlanan sohbetler ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ezilenlerin Pedagojisi, Katılımcı Birey, Yeni Medyanın Olanakları, Birumut Derneği
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Çalışmada günümüz tekelci/ sermayeci/ ana akım medyanın karşısında yeni medya kavramına
ve yeni medyanın oluşum çabalarına değinilecek ve yeni iletişim teknolojilerinin, özellikle
internetin söz konusu alandaki yeni medya arayışları ele alınacaktır. Çalışma aynı zamanda,
yeni medyayı teknoloji ve toplum kuramı üzerinden inceleyecektir. Brezilyalı pedagog Paulo
Freire’nin ezilenler için oluşturduğu pedagojiden bahsedilerek, Freire’nin pedagojisi
üzerinden yeni medya çözümlenmeye çalışılacak ve Freire’nin bu bakış açısıyla yeni
medyanın ezilenler için yapabileceklerin ortaya konmasına çalışacaktır. Ezilenlerin
pedagojisinde temel unsurlar olan eğitim modelleri, diyalog ve praksis açısından yeni medya
araştırılacaktır.
Ana akım medya kanallarının karşısında, neredeyse tekelleşmiş bir medya yapısının
karşısında, yerelden ve ezilenden doğru bir medya yapısının da oluşması kaçınılmazdır. Bu
savın gerçekleşebilmesi için ezilenler, geleneksel medyaya ve oluşum/ varoluş süreçlerine ve
biçimlerine muhalif yapıları oluşturmalıdırlar/ oluşturmaktadırlar.
Kuramsal çerçeve doğrultusunda bir örnek olarak Birlikte Umut Derneği’ nin (bundan sonra
Birumut) kısa bir biçimde ortaya çıkışından bugüne yapısına bakılacaktır. Sonrasında ise
derneğin yeni medya olanaklarını kullanma biçimleri incelenecektir. Mail grupları, facebook
hesapları ve internet siteleri aracılığıyla ezilenlerin yeni medyayı kullanma biçimleri
açımlanacaktır.

FREİRE ve KAVRAMLAR
HAYATI
Brezilyalı bir eğitimci olan Friere (1921-1997) alt-orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya
gelmiştir, ancak ailesinin ekonomik durumunun giderek kötüye gitmesi nedeniyle yoksullukla
küçük yaşta tanışmıştır. Hukuk, felsefe ve dil psikolojisi okumuştur. Baro sınavlarını
verdikten sonra avukatlığı bırakarak ortaokullarda Portekizce öğretmenliği yapmaya başlayan
Freire, 1946’da Brezilya’nın yoksul kuzey eyaletlerinden biri olan Pernambuco’da Eğitim ve
Kültür Bakanlığı Sosyal Hizmetler Direktörü olarak çalışmaya başlamıştır. Bu görevi
sırasında yoksullarla ilgili edindiği deneyimler yoksulların eğitimi ve ihtiyaçlarına ilişkin
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düşüncelerinin temelini oluşturmuştur. 1961’de Recife Üniversitesi’nde Kültürel (Açık)
Eğitim Bölümü’ne müdür olarak atanan Freire, burada kendi görüşlerini uygulamaya koymak
için uygun bir fırsat bulmuştur. Kırk beş günde Üç yüz tarım işçisine okuma-yazma öğretmesi
ile Brezilya hükümeti ülke çapında benzer ilkelerle çalışan binlerce kültür merkezi
kurulmasına vesile olmuştur.
1964’deki askeri darbe sonrasında tutuklanıp sürgün edildi. 15 yılı sürgünde geçti. 1967’de ilk
kitabı Bir Özgürleşme Pratiği Olarak Eğitim (Education as the Practice of Freedom), 1968’de
ise Ezilenlerin Pedagojisi yayınlanmıştır.
İsviçre’de Dünya Kiliseler Birliği’nde eğitim danışmanlığı yapmıştır. 1980’de Brezilya’ya
geri dönmüş ve Sao Paolo’da İşçi Partisi’ne katılmıştır. 1980-1986 arasında partide Yetişkin
Eğitimi sekreteri olarak çalışmıştır. 1986’da Sao Paolo’da İşçi Partisi belediye seçimlerini
kazanınca Freire şehrin Eğitim Sekreteri olarak atanmıştır. 1991’de fikirlerini yaymak için
Paulo Freire Enstitüsü kurulmuştur. 1

EZİLENLERİN PEDAGOJİSİ: KAVRAMLAR
Freire, Praksis kavramını; yaşamı varoluşu değiştirme/ dönüştürme edimlerinin tamamına
verilen ad olarak tanımlamıştır. Diyalog sürecinde düşünce ve eylem boyutunun bir arada
olması, herkesin eşit söz hakkına sahip olması koşullarının yanı sıra diyalogun oluşması için
bir takım farklı koşullar da bulunmaktadır. İnsanlar arasında diyalog kurulabilmesi için sevgi,
alçakgönüllülük, inanç, umut ve eleştirel bakış gereklidir. Taraflar arasında diyalog
kurulabilmesi için sevgi ve alçakgönüllülük esaslarında birbirlerine yaklaşmaları gerekir.
Alçakgönüllülük yoksa herkesin birbirini bastırmaya çalıştığı, öne çıkmaya çalıştığı bir ortam
oluşur. Bu durum da bazılarının söz haklarının gasp edilmesine yol açar. Diyalog süreci aynı
zamanda praksisi de içine aldığı için tarafların birbirlerine bu yolda inanmaları gerekmektedir.
Yine praksis için umut gerekmektedir, çünkü umutsuzluk aynı zamanda suskunluk demektir.

1

wikipedia.org
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Dünyayı dönüştürmeyi amaçlayan gerçek bir diyalog için eleştirel düşünme cesareti
gerekmektedir. Ancak eleştirel düşünce ile dünya dönüştürülebilir.2
Ezenlerle ezilenlerin mücadelesinde ezilenler hemen hemen her zaman özgürleşmeye
çabalamak yerine ezenlerin yerini alma eğilimindedir. Ezilenler kendilerini ezenlerin karşıtı
olma düşüncesinden kurtaramadıkları için böyle düşünmektedir. Ezilenler özgürleşmenin
değil, karsı kutbuyla özdeşleşmenin özlemini çekmektedir. Ezilenlerdeki bu özgürlük
korkusunun nedenlerinden biri kural belirlemedir. Ezenlerle ezilenler arasındaki ilişkinin
temel öğelerinden biri olan kural belirleme, bir insanın başka bir insana seçimini dayatması
demektir. Bu da belirlenen insan bilincini, belirleyeninkiyle uyumlu bir bilince dönüştürür.
Böylelikle ezilenlerin davranışı belirlenmiş olur, ezenin ilkelerini izler. Ezilenler kendilerini
ezenlerin ilkeleriyle içselleştirmeleri sonucunda kaderci tavır sergilerler. Var olan durumu
kabullenir kaderlerine razı olurlar. Ezilenler bu kaderci tavırla sömürünün ürünü olan
çilelerini tanrının iradesi gibi görürler. Ezilenlerin ezenlerin yerini alma isteği, ezenlerin
bilinciyle hareket etmesi, kendilerini ezen bilinciyle özdeşleştirmeleri, ezenlerin sömürüsü
karsısında devam eden kaderci tavırları devam ettiği sürece özgürleşme yolunda önemli
engeller olarak kalacak ve ezilenlerin direncini kıracaktır.3
Ezilenler özgürleşme yolunda engellerle karşılaşmamak ve çelişki yasamamak için var olan
durumu dönüştürülebilecek bir durum olarak algılamalı, dönüştürebilmek içinse var olan
durumu algılayıp deşifre etmelidir. Su aşamada praksisin gerçekleşmesi için öncelikle var
olan durumun deşifre edilmesi gerekmektedir.4

EĞİTİM MODELLERİ ve FREİRE
Tdk’ta göre pedagoji, eğitim bilimi demektir. Kelimenin kökenine bakıldığında ise Yunanca
Paidagogeo= Paid-çocuk+ ago=yönetmek yani çocuk yönetmek anlamına gelmektedir.5

2

Paulo Freire. Ezilenlerin Pedagojisi. Çev. D. Hattatoglu ve Erol Özbek, Ayrıntı Yayınevi. İstanbul: 2011.

3

A.g.e.

4

A.g.e.

5

www.tdk.gov.tr.
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Freire, Ezilenlerin Pedagojisi’ni ortaya koyarken, mevcut eğitim pedagojisinin eleştirisini
vermiş ve kendi modelini ortaya koymuştur.
Paulo Freire bankacı eğitim modelinde eğitimi; tasarruf yatırımına, öğrencileri; yatırım
nesnelerine, öğretmenleri ise, yatırımcılara benzetmektedir. Öğretmen iletişim kurmak yerine,
tahvilleri çıkarır ve öğrencilerin sabırla aldığı, ezberlediği ve tekrarladığı yatırımları yapar.
Bu, öğrencilere tanınan hareket alanının, yatırılanı kabul ve tasnif edip yığmaktan ibaret
olduğu bankacı eğitim modelidir.
Bankacı eğitim modelinde, öğretmenin rolü ve görevi sadece bilgi veren bir kaynak
şeklindedir. Öğrenci pasif durumdadır, kendisine verilen bilgileri alır ve ezberler. O bilgiyi
araştırmaz, yorumlamaz, eleştirmez. Bunun böyle olduğunu araştırma, gerçekleme yoluna
gitmez. Bankacı eğitim modeli, bizdeki kendini bürokrasiden sıyıramamış klasik eğitim
sistemine benzemektedir. Bu eğitim sisteminde öğrenci pasif durumdadır ve sadece kendisine
sunulanı alıp ezberler.6
Bankacı eğitimde aktaran ve onu ezberleyen vardır. Dolayısıyla eleştirel düşüncenin önü
kesilir. Problem tanımlayıcı eğitimde ise aktaran ve ezberleyenin yerini diyalog içinde hep
birlikte idrak etme alır. Bu şekilde eğitimci kendi düşüncelerini öğrencilerinin düşünüşü
çerçevesinde sürekli yeniden biçimlendirir. Öğrenciler artık uysal dinleyiciler değil,
öğretmenle diyalog içinde eleştirel düşünenlerdir. Böylece problem tanımlayıcı eğitim
eleştirel düşünmenin kapısını sonuna kadar açar. Özgürleşme pratiği olarak eğitim, insanın
soyut, yalıtılmış ve dünyadan bağımsız olarak var olduğunu reddeder. Problem tanımlayıcı
eğitimde insanlar, dünyayı sadece durağan bir gerçeklik olarak değil, dönüşüm içindeki bir
gerçeklik olarak anlamaya baslar.7
Freire’ye (2011) göre, diyalogun içinde düşünce ve eylem olmak üzere iki boyut vardır. Bu
iki Boyutu Freire şu şekilde açıklamıştır: Bir söz eylem boyutundan yoksun bırakıldığında
sözün yerini bos laf, lafazanlık, yabancılaştırıcı “dırdır” alır. Böylece dünyayı dönüştürme
yükümlülüğü ortadan kalkar, eylem olmayınca dönüşüm olmaz. Düşünce bir yana bırakılıp
tek yönlü olarak eylem vurgulanırsa, söz aktivizme dönüştürülmüş olur. Aktivizm de diyalogu
imkânsız kılar. Sözün her biçimdeki bölünüşü gerçek olmayan düşünce biçimleri yaratır.
6

Freire, A.g.e.

7

A.g.e
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İnsani varoluş suskunluk içinde kalamaz, sahte sözlerle beslenemez, gerçek sözlerle insanların
dünyayı dönüştürmekte kullandığı sözlerle beslenebilir.
EZİLENLERİN PEDAGOJİSİ BAĞLAMINDA MEDYA ORTAMLARINDAN
YARALANMA BİÇİMİ ve YENİ MEDYA
Bireyler,

kitle

iletişim

araçlarından

dünya

hakkında

bilgi

almak,

problemlerle

karşılaştıklarında ve karar verme aşamalarında tavsiye aramak, merak ve ilgilerini tatmin
etmek, kendilerini eğitmek, davranış modelleri bulmak, bireysel değerleri pekiştirmek, sosyal
empati kurmak ve etkileşimde bulunmak, başkalarıyla özdeşleşmek, rahatlamak, sorunlardan
kaçmak, zaman doldurmak, duygusal yönden rahatlamak gibi amaçlarla kitle iletişim
araçlarından yararlanırlar.8 Kitle iletişim araçları, bireyin sosyalleşmesinde, siyasal ve sosyal
kararlara varmasında, günlük bilgi ihtiyacını karşılamasında önemli rol oynar. Kitle iletişim
araçlarının, toplumun siyasal yönden olgunlaşmasında, demokratik davranışı ve temel hakları
içselleştirerek karar verme sürecinde, doğru etkilenmesinde büyük bir önemi vardır.
Ezen, ezilenlerle ancak onları soyut bir kategori saymayı bırakıp, haksızlığa maruz kalmış,
söz hakları ellerinden alınmış, emeklerini satarken aldatılmış kişiler olarak algılandığı zaman
dayanışır; sahte, duygusal ve bireyci tavırlardan vazgeçtiği, sevgi ediminin riskine girdiği
zaman. Doğru dayanışma ancak bu sevgi edimi tamsa, varoluşsal bir boyut kazanmış, praksise
dönüşmüşse vardır.9 Ezenin dönüşümü için bu gereklilikleri ortaya koyarken Freire, insanın
gerçek özgürleşmesini tanımlamaktadır. Ancak özgürleşebilmiş birey, dünyayı ve tarihi
dönüştürebilecek birey haline gelecektir.
Geleneksel medya biçimleri, iktidar odakları ve sermaye güçleri ile iktisadi ilişkileri
dolayımında neredeyse birliktedir. Bu yüzden de eğitim, iletişim ve sanat kavramlarını kendi
ezen tavrıyla yeniden üretmektedir. Mario Perniola, bunu anlattığı üç hikâye ile örneklemiştir.
Birinci hikâyede, yeni teknolojiler üzerine bir seminerde tartışmacıların üzerinde yaklaşık
sekiz saat kadar tartışıp yine de bir anlaşmaya varamamaları konu edilmiştir. Mevzubahis
seminer sonradan bütünüyle videoya alınmış ve dvd halinde yüksek fiyata satılan bir yeni
medya kursunun parçası olmuştur. İkinci hikâye de bir siyasal parti başkanının sansasyonel
sayılabilecek bir üslupta sürekli tutum değiştirerek haber gündemini üç gün boyunca “işgal”
8

Ahmet Kalender. Siyasal İletişim, Seçmenler ve İkna Stratejileri. Çizgi Kitapevi Yayını. Konya: 2000.

9

Freire, A.g.e.
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etmesi ile ilgilidir. Üçüncü kısa öyküde de, çağdaş bir sanat yapıtı anlatılmıştır. Seyirciyi
doğrudan ve gerçekçi özü/ yapısıyla vurma amacındaki yapıt, giriş ücreti oldukça yüksek
olmasının yanında, hem lunaparkta-ymış gibi eğlendirmiş hem de seçkinci bir kuttörene
katılmış hissi yaratarak içine almıştı. Mario Perniola; bu üç kısa öyküyü şu şekilde
yorumlamıştır:
Bu üç kısa öykü ayrı bağlamlara aittir: birincisi bilgi ve bilme bağlamına, ikincisi siyasal
eylem bağlamına, üçüncüsü de sanat ve kültür bağlamına. Ancak, hepsi de, bilimsel yöntem,
gazetecilik ve eleştirinin yetkili aracılıklarını atlayarak ve gülünç duruma düşürerek doğrudan halka
yönelmeye izin veren yanıltıcı bir sapmanın nasıl bilimin, siyasanın ve sanatın geleneksel
etkinliklerine dâhil edilebileceğini gösterir. Bu işlemlerin rahatsız edici ve yanıltıcı yönü, bunların
gevezelik, palavra ya da düzmelikler gibi kolayca ortadan kaldırılamamasında yatmaktadır.
İşte, işe yaramazlığı, yalanlamayı ve karışıklığı güçsüzlük etmenlerinden güç kanıtlarına
dönüştürür gibi görünen ve eğitim-öğretimi edutainment, siyasa ve bilgilendirmeyi infotainment, sanat
ve kültürü entertainment ile değiştiren büyülü değnek budur. Kaldı ki, doğrudan halka yönelmesinde
her şey oldukça demokratik bir görünüme sahiptir: nitekim bu görüngüyü belirtmek için
democratainment teriminin bulunmuş olması da bir rastlantı değildir.10

Ana akım/ geleneksel medyaların bu “bombardıman” karşısında bireylerin alternatif olanı
ortaya koyması/ alternatif olandan doğru kendini ifade etmesi önem kazanmaktadır. Mevcut
yapıların eleştirel yeni/farklı yollarla çözümlenmesi gerekmektedir. Eleştirel medya okuma
yazma eylemini Mutlu Binark şu şekilde açıklamıştır:
Ezilenlerin özgürleşebilmesi için, dünyayı adlandırma işleminin seçkinlerin tekelinden
alınarak bir şekilde halkın eline verilmesi, halkın bu adlandırma sürecine etkin olarak
katılabilmesi önem kazanmaktadır. Böylece ezilenlerin özgürleşmesi için nesne konumundan
özne konumuna yükselebilmesi, ancak alternatif medyaların dünyayı dönüştürmek için onlara
söz hakkı vermesiyle gerçekleşebilmektedir11.

10

Mario Perniola. İletişime Karşı. Çev: Durdu Kundakçı. Dost Kitapevi Yayınları. Ankara: 2006.

11

Mutlu Binark, Mine gencel Bek. Eleştirel Medya Okuryazarlığı. Kalkedon Yayınları. İstanbul: 2007.
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YENİ MEDYA
Yeni medyanın, içinde bulunduğu alan kadar çok tanımı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın ele
aldığı konuyla ilgili yazılmış “Sivil Toplum Örgütleri İçin Bilişim Rehberi”nin yeni medya
tanımından yola çıkılacaktır. Şöyle ki: “Günümüzde bilgisayar, bilgisayar ağları, bilgisayar
dolayımlı iletişim, İnternet, web 2.0, çevrimiçi habercilik, çevrimiçi sohbet, laflama odaları,
wiki, e-ticaret, e-imza, dijital medya, dijital oyun, dijital kültür, dijital imgeleme, avatar, siber
uzam, sanal uzam, sanal gerçek gibi birçok kavram ile bu kavramların tanımladığı, açıkladığı
toplumsal, kültürel ve ekonomik olgular günlük konuşmalarımızın doğal bir parçası haline
gelmiştir. Tüm bu kavramları kapsayan ve birleştiren kavram “yeni medya” olabilir. ” 12
Ana akım medyanın geleneksel özellikleri eleştirilmelidir, denildiğinde, yeni medya
araçlarının onu yeni yapan özellikleri sorgulanmaktadır. Yeni medyayı geleneksel medyadan
farklı kılan bu özellikler; dijitallik, etkileşimsellik, multimedya biçemselliği ve kullanıcı
türevli içerik üretimi, hipermetinsellik, yayılım ve sanallıktır13.
Ezilenlerin yeni medya ortamlarında örgütlenmesi, praksis yoluyla bireylerin kendilerini
kendi adlarına ifade ettikleri alanı oluşturuyor olduklarının bir göstergesi olmalıdır/
olmaktadır. Çünkü Yeni medya ortamları çeşitli STÖ’ler ile toplumsal ve siyasal hareketler
tarafından kendilerini tanıtmak, eylemlerini organize etmek, bu eylemleri duyurmak ve örgüte
destekçi ile gönüllü bulmak için giderek daha yoğun kullanılmaktadır.14
Ezilenler; yeni medyayı, söz sahibi/ kendi adına söz söyleyen birey olma yolunda mevzubahis
amaçlarda kullanmalıdır/ kullanmaktadır.

BİRUMUT VE YENİ MEDYA
Birlikte Umut Derneği bilindik sosyal dayanışma ve yardımlaşma dernekleri oluşumu olarak
değil, dayanışma’nın bir “imece” olarak, birlikte ve kendiliğindenlik olarak yaşama
12

Mutlu Binark, Koray Löker. Sivil Toplum Örgütleri İçin Bilişim Rehberi. Stgm Yayınları. Ankara: 2011.

13

A.g.e.

14

A.g.e
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dokunduğu bir alan yaratmak amacı güden bir yapıda çalışmalar yürütmektedir. Kayda değer
bir geçmişi olan derneğin, ilk oluşmaya başladığı günlerden bugüne çok sayıda STÖ’nün
doğup yeşerip Birumut’a dönüştüğünü söylemek gerekmektedir. Hukuk Dayanışması, Eşya
Dayanışması, İş Bilgisi Dayanışması, Üretici Tüketici Dayanışması, Eğitim Dayanışması,
Kadın Emeği Dayanışması, Dayanışmacı Atölye başlıklarıyla özetlenen dernek faaliyet
alanları, ezen-ezilen diyalektiğinde oluşturulmuş alanlardır.
Bu bilgilerin ışığında Birumut derneğinin yeni medyadaki yansımalarına bakıldığında, ilk
önce kullandığı araçlar gösterilmelidir. İnternet siteleri, e-posta grupları, televizyonda yapılan
söyleşilerin paylaşıma sokulması, sosyal ağlardan “facebook”tan gruplar oluşturularak
faydalanılması gibi etkinlikler, dernek tarafından yürütülmektedir.
Ayazma Dayanışması http://ayazmadayanismasi.wordpress.com
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Davutpaşa'yı Unutma! http://www.davutpasayiunutma.org
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http://www.alternatifsulukule.org

685

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Kimlik ve Temsiller

E-POSTA GRUPLARINDAN BAZI EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

İşçi Hakları Eğitimi Hakkında Bilgilendirme
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Facebook’ta Ankara BirUmut
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2011 yılında Ostim’de Yaşanan Patlamanın Mağduru Aileler Basın Açıklaması

SONUÇ YERİNE: YENİ MEDYA OLANAKLARI BAĞLAMINDA BİRUMUT
Hipermetinsellik,

ağ

üzerinden

başka

alternatif

mecralara

kolayca

erişimin

gerçekleşmesidir.15 Kullanıcı türevlilik, yeni medya araçlarında kullanıcı katılımının
öncelikli hale geldiğinin bir göstergesidir. Haber verme/ duyurma mekanizmaları, tüm yeni
medya araçlarıyla daha hızlı, daha kolay ulaşılabilmesini sağlanmaktadır. Kitleselleştirme,
tüm bu olanakların araçsallaştığı, sanallığın bireylere/ topluma ulaştığı andaki toplamı ifade
etmektedir.
Bireyin günlük yaşantısında internet ve olanaklarının tartışmasız öncelikli yer edindiği
günümüzde, hakkında söz sahibi olunmak istenen gerçekleri ifade etmenin, birlikte üstesinden
gelinebilecek yapıları bir araya getirecek zeminleri oluşturmanın yolu tüm bu sayılan
kavramlar dolayımında oluşmaktadır. Davutpaşa’da, Ostim’de hayatını kaybeden işçilerin
davaları görülürken ailelerin yaptıkları basın açıklamaları, deprem sonrası yürütülen hukuk
15

Mutlu Binark, Koray Löker. Sivil Toplum Örgütleri İçin Bilişim Rehberi. Stgm Yayınları. Ankara: 2011.
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mücadelesinin hak sahiplerince yürütülmesi ve bunun bilgisinin bireylere ulaştırılması, iş
bilgisinin, üreticiden doğrudan tüketiciye ulaştığı dayanışma ağının bilgisinin aracı olarak,
dernek, yeni medyayı araçsallaştırmıştır. Yapılanların yeni medya aracılığıyla dolaşıma
sokulması sayesinde hem bir sonraki adım için öngörü oluşturulmakta, hem de alternatif
yollardan da olsa neredeyse tek bir kanaldan habere, bilgiye ulaşan bireye farklı bir pencere
açılmaktadır.
Bu pencereden, farklı bilinç yapısıyla olaylara, içinde yaşadığı dünyaya yaklaşan birey “bir
şey yapmalı”dan ziyade zaten yapıyor olacaktır/ olmaktadır.

KAYNAKÇA
Binark, M., Bek, M. G. (2007) Eleştirel Medya Okuryazarlığı. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
Binark M., Löker K. (2011) Sivil Toplum Örgütleri İçin Bilişim Rehberi. Ankara: Stgm
Yayınları.
Freire, P. (2011) Ezilenlerin Pedagojisi. (Çev. D. Hattatoğlu ve Erol Özbek). İstanbul: Ayrıntı
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Kalender, A. (2000) Siyasal İletişim, Seçmenler ve İkna Stratejileri, Konya: Çizgi Kitabevi
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KİMLİK VE HAFIZA MEKÂNI OLARAK TWITTER

Ezgi Aydın
Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Öğrencisi
ezgiaydin00@gmail.com
http://bourdieusdoxa.blogspot.com/

ÖZET
Bu çalışmada etnik kimliğin iletişimsel hafıza ile ilişkisini kavramsal bir şekilde açıklayarak, bu ilişkinin bir
mekanı olan sosyal medya üzerinden örneklendirilmesi amaçlanmıştır. Somut mesafelerin, sosyal medya
aracılığıyla aşılması ve Kürt halkının bu yolla geliştirdiği hatırlama kültürü çalışmamızda önemli bir yer
tutacaktır. Bu bağlamda ilgili çalışmada Kürt kimliği ve hafızasının bir sosyal medya kanalı olan Twitter
aracılığıyla kazanmış olduğu görünürlüğün tartışılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Etnik Kimlik, İletişimsel Hafıza, Sosyal Medya, Twitter.

GİRİŞ
İnternet üzerindeki sosyal medya kanalları son birkaç yılda Kürtlere kimliklerini ifade etme
yolunda bu zamana kadar sahip olamadığı birçok imkan sunmuştur. Bu kanallarda devlet
kontrolü ve sansürünün ne kadar etkin olduğu tartışmalı bir konu olsa da farklı muhalif
kesimler için yarattığı özgürlük ortamı açık bir gerçektir. Özellikle son dönemlerde en çok
rağbet gören sosyal medya kanallarından biri olarak “Twitter” uygulaması çoğu zaman
kullanıcılarının dahi kendilerine otosansür uygulamadan fikirlerini ve eylemlerini kitlelerle
paylaşmasını sağlamaktadır. Bu iletişimsel eylemler ise çoğu zaman öznenin kendisini ait
hissettiği grubunun mücadelesine dahil etme şekli olarak da ön plana çıkmaktadır.
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1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Hafıza, birey için geçmişi çağrıştıran ancak geçmişe bağlı olmayan bir kavramdır.
Anımsadıklarımız geçmişte yaşanmış olaylar olsa da bunları anımsama ihtiyacımız
yaşadığımız günün koşullarında belirlenir. Bu bağlamda hatırlama eylemi aslında bugünün
ihtiyacına göre geçmişin yeniden inşa edilme sürecidir.1 Ancak şimdiki zamanın hafıza
üzerindeki etkisi, geçmişi daha çok sorgulanır hale getirmiştir. Çünkü geçmişe gönderme
yapma yetkisini bellek ve tarih aralarında paylaşamamaktadır. İşte bu noktada bellekle ilgili
araştırmaları geçmişle hesaplaşma kavramını doğurmuş, resmi tarihi de tartışmaya açacak
kadar ilgi çeker hale gelmiştir. Bu tartışmayı ise kimlik inşa etme mücadelelerinden bağımsız
düşünemeyiz.
Resmi tarih, iktidarın kendini yeniden üretmesini sağlayarak bugünü ve geleceği yönetme
arzusuna hizmet etmektedir. Bu bağlamda ulus devletin tarih anlatısı; “toplumsal gerçekliğin
parçalı yapısını reddeder ve tüm çelişkilere rağmen egemen ulusu temel belirleyen haline
getirerek “öteki”leri egemen ulusa tabi kılmayı amaçlamaktadır. Ancak resmi tarih yazımının
beslediği ulusal hafıza, o devlet içindeki etnik farklılıklar üzerinden “biz” ve “onlar” ayrımını
da yeniden üreterek, farklı etnik grupların kendilerini bu ayrım karşısında hafızalarını canlı
tutma ve ifade etme gereklerini de doğurmaktadır. Hafızasının baskı altında olduğu bilincine
varan etnik grup için hatırlama eylemi, kendi kimliğini yaşatmak adına bu aşamada bir
direnme eylemine dönüşmektedir. Etnik kimliğin bellek üzerinden bir direnme eylemi
gerçekleştirmesi, bu kimliğin günümüzde yaşadığı sorunlarla da doğrudan ilgilidir. Çünkü
hatırlamanın dili aslında adaleti talep ederek bir eylemi çağırır, bu eylem ise çimentosu haline
gelmektedir.2 Çalışmamızın esas noktası ise etnik kimliğin veya grubun bu eylemi nasıl
gerçekleştirdiği üzerine yoğunlaşmaktadır.
Jan Assman toplumsal hatırlamayı ele alırken iki farklı bellek türünden bahseder: Kültürel ve
İletişimsel Bellek. Ortak bir tarih bilinci yaratmak; günün algılanmasını, geçmişin yorumu ve
gelecek beklentilerinin ortak bir yorumu olarak sembolleştirme ve sürekli düşünme-hatırlama
süreçleriyle mümkün kılınabilir.3 Kültürel bellek kavramı bu bilinci yaratması adına önemli
1

Mithat Sancar, Geçmişle Hesaplaşma: Unutma Kültüründen Hatırlama Kültürüne, İletişim Yayınları, İstanbul,
2010, s.23.
2

Sancar, a.g.e., s. 83.

3

İlhan Tekeli, Tarih Bilinci ve Gençlik: Karşılaştırmalı Avrupa ve Türkiye Araştırması, Tarih Vakfı Yurt Yayınları,
İstanbul, 1998, s. 24.
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bir araç olmaktadır. Bu bellek türü kökensel bir hatırlama eylemini içerirken her türlü simgeye
başvurmaktadır. Ulus devlete mal edebileceğimiz bu simgelere bakacak olursak; tarih ders
kitapları, binalar, anıtlar, heykeller, edebiyat ve sanat eserleri, siyaset hitabetleri, posta pulları,
anma günleri, sancak ve bayraklar, cadde ve meydan isimleri gibi örnekler belirtebilir ve bu
örneklerin ortak bir belleğe dayalı meşrulaştırıcı bir kimlik yaratmak adına ulus devletin
elinde hegemonik birer araca dönüştüğünü söyleyebiliriz. Ancak ulus devletin mensubu olan
farklı etnik grupların kimliklerini korumak adına kendi kolektif hafızalarını inşa etme
eylemleri kültürel belleğin araçlarıyla pek mümkün olamamaktadır. Bu aşamada
ötekileştirilmiş etnik grupların hatırlama eylemini gerçekleştirmek için başvurdukları yegane
kaynak bireysel anılarıdır. Çünkü anıları taşıyan özneler topyekün yok edilmedikçe anılar
sadece belli ölçülerde ve biçimsel olarak yok edilebilir.4 Bu bağlamda Jan Assman'in
önermesi olan iletişimsel bellek kavramı, etnik kimlik veya grup için alternatif bir tarih algısı
yaratma imkanı taşımaktadır. Bu önermeye dayanarak, bireyin anılarıyla ve bu anıların
anlatısıyla

oluşturduğu

alternatif

tarih

algısının

kolektifleşmesi

iletişim

yoluyla

gerçekleşmektedir. Bireylerin anlatılarından oluşan alternatif tarih algısı geçmişe, resmi
tarihte korku ve nefretin merkezi olarak görülen “öteki”'nin gözünden bakmaktadır. Geçmiş
yenilenlerin ve ezilenlerin bakış açısı ile bambaşka bir biçime bürünerek geçmişi dile
getirmek, kimlik adına bir özgürleşme aracı olarak görülür. Kimliğin geçmiş üzerinden
ürettiği bu söylem mücadelesi ise iletişim araçlarıyla mekansallaşmaktadır.

2.SOSYAL MEDYA VE KÜRTLER
Kitle iletişim araçlarının, demokratik siyasal rejimlerde yasama, yürütme ve yargı erklerinin
yanında onları kamu adına denetleyip dengeleyen bir dördüncü güç olduğu şeklinde yaygın
bir iddia vardır. Ancak kitle iletişim araçları "dördüncü güç" olmanın ötesine geçerek;
ekonomik ve siyasal iktidarla eklemlenmiş bir görünüm sergilemektedir. Althusserci bir
ifadeyle, devletin ve kapitalizmin ideolojik bir aygıtı haline gelen medya, "kamusal" işlevini
yerine getirme görüntüsü altında toplumsal rızanın üretimi ve sürdürülmesinde önemli bir rol
oynamıştır. Frankfurt Okulu'nun eleştirel düşüncesinden hareket eden bu yaklaşım, medyayı
siyasal iktidarların meşruiyet sağlamak amacıyla toplumda yaşayanları ikna için kullandıkları

4

Sarlo, a.g.e., s. 10.
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önemli bir araç olarak görür.5 Medyanın bu yönlendirici gücünü kimlik ve hafıza üzerinden
ele alırken tarihsel süreçte medyanının kimin sahipliğinde olduğu konusu önem kazansa da
medyanın patronu kim olursa olsun işlevini, bireyi tek tipleştirme üzerine kurduğunu
belirtebiliriz. Bu tek tipleştirme çabası kimliğin etnisite, cinsiyet gibi aidiyetlerini de eriten bir
yönde olmuştur. Ancak İnternetin katkılarıyla medyanın sahipliğinin toplumla paylaşılır hale
gelmesi, kimlik ve hafıza açısından tartışılması gereken yeni sorunsallar yaratmıştır.
Sosyal medya, kimlik ve hafızaya dayanan söylem mücadelesi açısından sermaye ve devlet
sahipliğindeki merkezi konumda olan ana akım medya kuruluşlarının sektördeki hakimiyetini
zayıflatarak

medya

kavramının

günümüzde

“radikal”

ve

“alternatif”

sıfatlarıyla

nitelendirilmesini sağlamıştır. Teun Van Dijk medyanın söylem farklılığının yarattığı
mücadeleyi, haberlerin nasıl üretildiğiyle ilişkilendirerek açıklama yöntemine gitmiştir.
Merkez konumda olan medyanın haber kaynaklarının spesifik yerlerden alındığını belirten
Van Dijk, baskın olan gruptan gelen haberin harmanlanarak sistematik şekilde sunulduğunu
belirtmektedir. Bu kaynak harici gelen diğer haberler toplumda ötekileştirilmiş ve azınlık olan
kesimlere ait haberlerdir, bu nedenle medya kuruluşları da bu kesimlere önyargıyla yaklaşıp
bu haberleri yayınlamamaktadır.6 Türkiye'de de ana akım medya ulusal medya olma sınırlarını
aşamayarak, sesini duyurmak isteyen farklı kesimlere yer vermeyen çoğunlukçu bir yayın
politikası sergilemektedir. Hatta çoğu zaman iktidarların çıkarlarına yönelik haber yapan
ulusal medyanın yayıncılık anlayışı milliyetçilikle şekillenerek toplumun ötekileştirdiği
kesimlere yönelik söylemsel şiddet de uygulayabilmektedir. Kürtler bu bağlamda görmek
istedikleri haberi, duyurmak istedikleri söylemle sosyal medya üzerinden üretebilmiş, kendi
alternatif medya kaynaklarını yaratabilmişlerdir. Özellikle Twitter'da hapisteki Kürtlerle ilgili
davalar dahil, duruşmalarda yaşanan tüm gelişmeler avukatlar tarafından anında duyurularak,
İstanbul ve Diyarbakır gibi büyük kentlerde, gözaltı ve tutuklamaları protesto etmek için
Twitter veya Facebook üzerinden eylemler organize edilebilmektedir. Polis kurşunuyla
öldürülen Şerzan Kurt ve “puşi davası” kapsamında tutuklanan Cihan Kırmızıgül'e destek
amaçlı eylemleri, sosyal medya üzerinden örgütlenen bu tür kampanyalara örnek
gösterebiliriz.7 Bu konuyla ilgili en güncel örnek, 22 Aralık 2012 akşamı Diyarbakır’ın Sur
5

Barış Çakmur ve Raşit Kaya, “Siyaset Bilimi ve Medya Çalışmaları”, Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler,
Disiplinler arası İlişkiler, Haz. Gökhan Atılgan ve E. Atilla Aytekin, Yordam Kitap, İstanbul, 2012, s. 517-527.
6

Teun Van Dijk, “Ayrımcı Dil ve Medyanın Rolü” Paneli, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 11.10.2012

7

Ethem Çağır, “Social Media and The Kurds”,

http://turkey.setimes.com/en_GB/articles/ses/articles/features/departments/national/2012/07/25/featur-01
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İlçesi’nde polisin “dur ihtarına uymadığı” gerekçesiyle polis tarafından vurulan Özgür
Arda'nın ölüm haberinin sosyal medyadaki yankılarıdır. İlgili olayın duyulması Twitter'daki
paylaşımlar sayesinde olmuştur. Bu habere ilişkin atılan twitlere genel olarak baktığımızda ise
bu olayın çoğu Kürde geçmişte polis kurşunuyla öldürülen Şerzan Kurt ve Baran Tursun'un
ölümlerini anımsattığını ve tepkilerini de bu olayların sorumlularının hala cezalandırılmaması
üzerinden gösterdiklerini belirtebiliriz. Sosyal medyadaki alternatif haber kaynakları bu
bağlamda Kürtlerin karşı hafızasına bir yaşam alanı açarak güncel meseleleri resmi tarihin
dile getirmediği negatif geçmişin diliyle açıklamalarını sağlamıştır. Ayrıca iktidar
kurumlarının toplumla paylaşmak istemediği olayların, o olayın tanığı veya mağduru olan
herhangi bir kişi tarafından sosyal medya ortamında paylaşılması, o olay üzerinden toplumsal
farkındalık yaratılmasını da sağlamaktadır.
Sosyal medya ortamında kısmen de olsa etnik kimliğini özgürce ifade etme yolunu bulan
bireyin bu iletişim mekanında aynı aidiyetleri taşıdığı grupla veya cemaatle buluşması da
kaçınılmaz bir süreçtir. Sosyal medyanın sağladığı alternatif kimlik ve bellek alanı, zayıflayan
cemaat bağlarını güçlendirmektedir. Ancak İnternetin yaratmış olduğu yeni iletişim
coğrafyası8 farklı insanları ve onların düşüncelerini de bir araya getirdiği için “sahte
konsensus”9 etkisini azaltarak kişinin ötekileştirdiği insanların farkına varıp tedirginleşmesine
yol açmaktadır. Çoğu insan kendilerini politize ettikleri kimliklerle, sanal cemaatlerde birlikte
olmanın gücünü bir çatışma söylemi üzerinden şekillendirmektedir. Bireyler, sürekli karşıt
olarak gördüğü kesimlere karşı bir argüman arayışında bulunarak, bu argümanı da
hesaplaşılmamış geçmiş üzerinden üretmektedir. Türkiye gibi hatırlama yasağının toplumda
yaygın tutum olduğu bir ülkede insanların bugüne dair ürettikleri söylemi kendi hafızalarına
dayandırarak kurması, farklı grupları karşı karşıya getirmektedir. Bu noktada Kürt kimliği,
kendi bellek alanını yaratırken “biz”i üretebilmek adına ortak hafızasına dayanarak Türk
devletini “onlar” ifadesiyle kurumsallaşmış bir tecrübenin sahibi olarak görmektedir. Bu
diyalektiğe dayalı olarak kimliğin mücadelesi de farklı geçmiş anlatımları üzerinden
8

David Morley ve Kevin Robins, bu kavramı yeni teknolojik yayın biçimlerinin bir sonucu olarak ulusal alanın
artan bunalımıyla birlikte açıklayarak yeni bir küresel ağ ve uluslarası bilgi akışını sağlayan bir mekanın oluşması
bağlamında kullanmtadır. Bu bağlamda çalışmamızda da sosyal medyanın sınırlar ötesi iletişimi sağlaması
açısından yarattığı mekansallığı açıklamaktadır. David Morley ve Kevin Robins, Kimlik Mekanları: Küresel
Medya, Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar, Çev. Emrehan Zeybekoğlu, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2011, s.
18.
9

İnsanlar kendi görüşlerini paylaşanların sayısını abartır. Bireylerin diğerleriyle ilişkide olmadığı gerçek bir kıyas
hedefinin bulunmadığı anlarda ortaya çıkar. Ayrıntılı bilgi için bkz. Birol Caymaz ve Füsun Üstel, “Seçkinler ve
Sosyal Mesafe”, http://www.aciktoplumvakfi.org.tr/pdf/seckinlervesosyal-mesafe.pdf
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olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurduğu ulusal kimlik “şanlı geçmişiyle bir
kahraman” ulus fikrine dayanırken, Kürt kimliğinin bu fikre karşı ürettiği kimlik inşa
sürecinin temelinde ise “mağdur mitosu üzerinden bir kurban” bulunmaktadır. 10 Bu mağdur
mitosunu direniş haline getirmeyi, Paulo Freire ezilenlerin gerçeklikle eleştirel olarak
yüzleşme gerekliliğiyle açıklamaktadır.11 Bu bağlamda 23 Eylül 2012 tarihinde Twitter'da
“#KürtOlmak” başlığı altında kendilerini Kürt olarak tanımlayan kişilerin yazdığı twitler,
“mağdur mitosu üzerinden bir kurban” söylemine somut örnekler oluşturmaktadır. Bu başlık
altında yazılan twitler Kürt olmayı genel olarak ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmek,
parçalanmışlık, ötekileştirilmek, yurtsuzluk ve asimile edilmiş olmakla açıklamaktadır.
Kürtlerin ortak aidiyetlerini pekiştirmek adına twitter üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar da
kimliklerinin kültürel yönleriyle ilgili olmaktadır. Bunlarla ilgili örnek vermek gerekirse,
dönem dönem twitter üzerinden açtıkları #StranênKurdî (Kürtçe şarkılar), #NavdarênKURD
(Kürt isimleri), #Kürtatasözleri gibi başlıklarla kendi kimliklerini ifade eden paylaşımlarda
bulunmaktadırlar. Ancak bu gibi konuların twitter yoluyla görünürlüğünün artması, kendisini
Türk milliyetçisi olarak tanımlayan kişilerin nefret söylemi içeren twitlerini aynı başlıklar
altında paylaşmasına da sebep olmaktadır. Bu nedenle kişilerin sanal kimlikleri yoluyla
politize olma hallerinin, aslında herhangi bir siyasi unsur taşımayan paylaşımlara karşı bile bir
tahammülsüzlük içerdiğini belirtebiliriz.

3.KÜRT KİMLİĞİNİN HATIRLADIKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME:
ULUDERE OLAYI
Çalışmamızda kimlik, hafıza ve sosyal medya ilişkisini anlamlandırmak adına “Uludere
olayı”nın Twitter'daki yansımaları üzerinden bir değerlendirme yapacağız. Twitter'da kullanıcı
kendisini herhangi bir sanal gruba dahil etmeden ifade ederken, diğer kullanıcılarla kurulan
ilişki takip etmek ve takip edilmek eylemlerine dayanmaktadır. Yani bireyin yazdıklarının
niteliği, bireyin takipçi sayısını ve takipçilerinin özelliklerini etkilemektedir. Bu nedenle
kullanıcı olan kişi yazdıklarından ötürü hem bir sorumluluk hissederken hem de takipçilerini
10

Mithat Sancar, geçmileri kötü olaylar içeren ülkeler için kahramanlık efsanelerinin yeterince ikna edici
olmadığından yola çıkarak bu efsanelerin yanına “kurban/mağdur mitosları”nın da eklendiğini belirtir. Sancar,
a.g.e., s.18.
11

Paulo Freire, Ezilenlerin Pedagojisi, Çev. Dilek Hattatoğlu ve Erol Özbek, Ayrıntı Yayınları,

İstanbul, 2011, s. 32.
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arttırmak güdüsüyle güncel olaylara yönelik söylemlerini politize edebilmektedir. Ayrıca
Twitter anındalık fetişinin en görünür olduğu sosyal medya kanallarından biri olarak çoğu
zaman kullanıcılarının bile kendilerine otosansür uygulamadan düşüncelerini paylaştığı bir
alan olmaktadır. Bu nedenle Twitter uygulaması, kısaca değinmiş olduğumuz bu özellikleriyle
yapacağımız değerlendirme açısından uygun bir saha olarak görülmüştür.
Enformasyondaki teknik değişim yurttaşa, etrafında hızla olup bitmekte olan ve hemen her
yerde tümüyle canlı olarak izlenmesi mümkün olan şeyleri bilme olanağı sunmuştur.12 Ancak
Türkiye'de ana akım medyanın belli sermaye sahipleri tarafından tekelleştiği gerçeği,
haberciliğin “canlı yayın miti”ni aksatan durumlar yaratabilmektedir. Uludere olayının
duyulduğu andan itibaren olayla ilgili devletin sorumluluğunun tartışılır hale gelmesi, ana
akım medya olarak nitelendirebileceğimiz çoğu yayın kuruluşunun konuyla ilgili uzun saatler
boyunca herhangi bir haber yapmamasına neden olmuştur. Olayın duyulması ise yurttaş
gazeteciliğinin örneğini oluşturan yerel kaynaklar ve sosyal medya aracılığıyla haber
paylaşımı yapan yerel ajanslar sayesinde olmuştur. Olayı duyuran yerel haber ajanslarından
olan Fırat Haber Ajansı (ANF) ve Dicle Haber Ajansı (DİHA) aynı zamanda resmi kurumlarla
yasal anlamda sürekli sıkıntı yaşayan kuruluşlar olduğunu da unutmamak gerekir. Ana akım
medyanın yaşananlarla ilgili duyarsızlığı ve ürettikleri haberlerin içeriği ise bu olayı Kürtler
için daha travmatik bir hale getirmiştir. Örneğin, Zaman gazetesi yaşananların üstünden
yaklaşık 17 saat geçtikten sonra internet sitesinden haberi geçmiştir. Anasayfada yer almayan
manşetler kısmında "Irak sınırında F-16'lar kaçakçıları vurdu: 35 ölü" başlığıyla yer
bulmuştur.13 Diğer medya kuruluşları da benzer söylemlerle olayın tartışılması gereken
boyutlarını göz ardı ederek, daha farklı noktalara yoğunlaşmış ve kamuoyunun da yaşananları
bu şekilde algılamasını sağlayacak yayınlar yapmışlardır. Ana akım medyanın bu tavrı daha
sonraki süreçte Kürtlerin Uludere üzerinden üretecekleri söylemi tepkisel ve hatırlama
eylemine dayalı, hakikat arayan bir dil üzerinden inşa etmelerinde etkili olmuştur.
Uludere olayı sonrası Kürtlerin hafızalarını bir direniş haliyle ortaya koymaları, Uludere
olayını Kürtler için ortak bir acıyı paylaşmaktan öteye taşıyarak geçmişi de hesaplaşılacak bir
konuma getirmiştir. İç savaş, askeri diktatörlük ve devlet terörü bağlamında geçmişle
hesaplaşma mücadeleleri, genellike “unutma” ile “hatırlama” arasındaki bir mücadele olarak
12

Dominique Wolton, “Medyatik Kamusal Alanın Çelişkileri”, Kamusal Alan, Der. Eric Dechaux,Çev.Hüseyin
Köse, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2012, s. 28-44.
13

www.zaman.com.tr
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sunulur. Örneğin, Latin Amerika ülkelerinde geçmişle hesaplaşma mücadelesinin temel şiarı
“no al olvido”, yani “unutmaya hayır”dır.14 Kürtlerin Twitter üzerinden ürettikleri hatırlama
eyleminin unutturmamaya dayalı mücadelesini de bu açıdan değerlendirmek gerekmektedir.
Çünkü Türkiye'de geçmişin işlenmesi genel olarak unutturmaya dayalı hafızayı bastırma
politikalarına dayanmaktadır. Bu politikalar ise ötekiyi toplumda daha da ötekileştirmekte ve
demokratik bir tarih anlatısının önünde engel oluşturmaktadır. Bu bağlamda Kürtlerin Uludere
olayıyla özdeşleşen “Unutursak Kalbimiz Kurusun” sloganı aslında bu unutma kültürüne karşı
direnişlerini özetleyen önemli bir söylem içermektedir. Kürtlerin Uludere olayını
unutturmamak adına bu söylemi bir ritüelmiş gibi tekrar etmeleri ise aslında ulus devletin
kültürel

belleği,

benzemektedir.

15

yıl

dönümleri

ve

törenler

üzerinden

şekillendirme

politikasına

Kürtlerin ise Uludere üzerinden yaratmak istedikleri bu unutmama halinin

tekrarı iletişimsel hafızanın araçlarından yararlanarak gerçekleşmektedir. Çünkü Uludere
olayıyla ilgili yaşayan tüm süreçler Kürtlerin tanıklığını taşımaktadır. Geçmişin yeniden
hatırlanması söylem için bir seçim değil koşuldur, ne hatırlamadan kurtulabilmektedir ne de
güncelin sözceleme üzerine dayattığı önermelerden kendini sıyırabilmektedir. 16 Bu bağlamda
Twitter'da Uludere olayının ay dönümleri hatta hafta dönümlerinde bu olayın tanığı olarak
Kürtlerin attıkları twitler, bu olayı unutmadıklarını göstermeleri açısından tekrara dayalı ve
canlı anılarının aktarımına dayalı iletişimsel bir ritüel işlevi görmektedir.
Uludere'nin birinci yıl dönümünde Twitter kullanıcılarının güncel gündeme dair ürettikleri
söylemlere baktığımızda ise geçmişi anlatma ediniminde bugünün damgasının kaçınılmaz
olduğunu bir kez daha görüyoruz. Çünkü genel olarak baktığımızda bir çok farklı kesimden
kullanıcının bu olayı anımsama halleri, bugüne dair yaşadıkları ve eleştirmek istedikleri
konular üzerinden şekillenmiştir. Bu noktada Kürtlerin ana dilleri üzerinden yaratmak
istedikleri algıdan bahsedebiliriz. En az son iki yüzyıllık dönemde Kürtler için ana dilleri,
kimliklerinin inşa sürecinde en önemli araçlardan biri olmuştur. Türkiye üzerinden Kürtçenin
durumuna bakacak olursak, Kürtlerin yaşadıkları coğrafyada bir çok yerin adının sonradan
Türkçeleştirilmesi ve Kürtçe konuşmalarının çoğu zaman yasal anlamda cezalandırılması gibi
süreçler Kürtlerin hafızasında ana dillerinin, yasaklarla boğuşarak varlığını devam ettirmeye
çalışan bir araç olarak yer edinmesine sebep olmuştur. Bu bağlamda Kürtlerin Uludere'den
14

Sancar, a.g.e., s. 55.

15

“Kültürel belleğin örgütlenme biçimi olarak ritüel tekrarlar, grubun zaman ve mekansal birlikteliğini garanti
eder.” Assman, a.g.e., s. 60
16

Sarlo, a.g.e., s. 44.
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bahsederken bölgenin yörede bilinen ve Kürtçe olan Roboski ismiyle anmaları bile aslında
geçmişe dair bir gönderme içermekle birlikte, Kürtçeyi de kimliklerini ifade etmesi açısından
sosyal medyada simgesel bir araca dönüştürmektedir. Uludere'nin yıl dönümü yaklaşırken
Twitter'da oluşturulan “UludereDegilRoboski” başlığı altında yazılan “Bugün Kürtçe yas
tutun” gibi twitler Kürtlerin ana dilleri konusundaki hassasiyetini gösteren örneklerdendir.
Uludere'nin yıl dönümünde Kürtlerin hatırladıkları ve gündeme dair ürettikleri söylemin en
önemli yansımalarını ise “Roboski1YıldırAdaletBekliyor” başlığı altında twitlerden
okuyabiliriz. Bir yıllık süreçte Uludereyle ilgili soruşturmanın halen sonuçlanmayışı ve
sorumluların cezalandırılmamasıyla ilgili atılan twitler özellikle AKP'ye ve Başbakan
Erdoğan'a yöneliktir. Bunun en önemli nedeni, geçen bir sene boyunca Başbakan Erdoğan'ın
Uludere üzerinden ürettiği söylemin aslında Uludere'yi farklı şekillerde hatırlatmak üzerine
kurulu bir politikaya dayanmasıdır. Michael Schudson, kolektif bellekte çarpıtma
dinamiklerinden bahsederken, anıların güncel bir stratejik amacı desteklemeye yardımcı
olmaları için hatırlanıp biçimlendirileceğini söyler.17 Başbakan Erdoğan'ın 27 Mayıs 2012'de
yapmış olduğu “Her kürtaj bir Uludere'dir”18 açıklaması, Uludere olayı üzerinden farklı bir
stratejik amaç yürütülmesinin en somut örneğini oluşturmaktadır. Başbakan'ın kürtaja karşı
olduğunu belirtirken Uludere üzerinden bir söylem üretmesi, Uludere'ye dair anıların ve
algıların farklı bir noktada toplanmasına sebep olmuştur. Kürtler bu noktada Başbakan
Erdoğan'ın bir yıl boyunca yapmış olduğu benzer açıklamalarla olayın tartışılması gereken
yönlerini unutturmaya çalıştığı yönündeki eleştirilerini Uludere'nin yıl dönümünde attıkları
twitlerle tekrar etmişlerdir. Kürtlerin bu konu üzerinden hükümeti eleştirirken kullandığı bir
diğer söylem de dinidir. Çoğu kullanıcı, Başbakan'ın din üzerinden yürüttüğü siyaseti
samimiyetsiz olduğunu belirten twitler atarken, Uludere olayının da bir Müslüman için
“vicdani” bir sorun olduğunu dile getirmektedir. Başbakan'a yönelik eleştiriler de bu noktada
Filistin halkı için gösterilen vicdani tavrın, Uludere'de öldürülenler için neden
gösterilmediğine yönelik olmaktadır.

17

Michael Schudson, “Kolektif Bellekte Çarpıtma Dinamikleri”, Cogito Dergisi, Sayı:50, 2009.

18

“Her Kürtaj bir Uludere'dir”,

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspxaType=RadikalDetayV3&ArticleID=1089235.
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SONUÇ
Toplumsal anlamda siyaset yapabilmenin temel koşulu iletişimsel anlamda iktidarın
hegemonyasının kırılmasına bağlıdır.19 Türkiye gibi kamusal alanın tek bir ulusun taleplerine
açık olmasının ana meşruiyet olduğu bir ülkede, sosyal medya Kürtler için iletişimsel anlamda
alternatif bir alan yaratabilmiştir. Bu alanın yeni bir kamusal alan olup olmadığı tartışması bir
yana, sosyal medya kullanıcılarının söylemlerini Pierre Bourdieu'nun “kamuoyu yoktur”
önermesi üzerinden okumanın yararlı olacağını söyleyebiliriz. Bourdieu, kamuoyunun
olmadığını söylerken onun yerine çıkarlar sistemi çerçevesinde harekete geçen baskı
gruplarının oluşmuş ve harekete geçmiş kanaatlerinin varlığından söz eder. 20 Bu bağlamda
“Uludere olayı” üzerinden yapmış olduğumuz söylem analizi aslında belli grupların çıkarları
için oluşturulmuş olan kanaatlerinin analizini içermektedir. Bu noktada Kürtlerin genel
kanaatinin de cemaat bağlarını ve kimlik aidiyetlerini kuvvetlendirmek için hafızalarını canlı
tutmak yönünde olduğunu belirtebiliriz. Ancak bugünü anlamak ve hak mücadelesini sağlam
zeminlere oturtmak için hatırlamak önemli bir unsur olsa da, bugünü anlayabilmek
hatırlamaktan daha önemli bir eylemdir. Bu yüzden Kürtlerin sosyal medya yoluyla
oluşturdukları sanal birlikteliğin inşa ettiği özgüven, kimliklerini milliyetçi bir kalıba sokma
ihtimalini de taşımaktadır.

KAYNAKÇA
Assman, J. (2001) Kültürel Bellek: Eski Yüksek Kültürde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik.
Çev. Ayşe Tekin, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Bourdieu, P. (1995) Kamuoyu yoktur. Kamuoyu Kimin Oyu?, Haz. Hülya Turan, İstanbul:
Kesit Yayıncılık, s. 177 -188.

19

Barış Çoban, “Toplumsal Hareketler ve Medya”, Küreselleşme, Direniş, Ütopya: Yeni Toplumsal Hareketler,
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ÖZET
İnternetin ortaya çıkışı, birey ve organizasyonlara mekândan bağımsız olarak iletişime girebilecekleri interaktif
bir sanal ortam yaratmıştır. Bu durum, yeni bir toplumsal form olan sanal cemaatleri ortaya çıkarmıştır.
Bildirimiz, bu sanal cemaatleri irdelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için
öncelikle geleneksel cemaat kavramı üzerinde durulmuştur. Daha sonra sanal cemaat yapılarının nasıl ve hangi
koşullarda meydana geldikleri ele alınmıştır. Buradan hareketle sanal cemaatlerin geleneksel cemaatlerden
farklılıkları, benzerlikleri ve geleneksel cemaat yapısına katkıları ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnternet, Cemaat, Sanal Cemaatler, Sosyal Medya

GİRİŞ
Günümüzde iletişim araçları söz konusu olduğunda akla ilk gelen internettir. İnternetin -diğer
iletişim araçlarından farklı olarak- yeni bir iletişim ortamı yaratması, bireyleri günlük hayatın
fiziki sınırlılıklarından arındırmış ve onlara alternatif bir yaşam alanı sunmuştur. Daha da
önemlisi, bireyler günlük hayatlarının önemli kısmını bu kitle iletişim aracıyla geçirmeye
başlamışlardır. Bu durum, bireyler arası iletişim ve etkileşimin farklı bir boyut kazanmasını
sağlamıştır. Gelinen noktada aynı veya farklı düşünce, inanç ve ilgi alanlarına sahip internet
kullanıcıları; haber grupları, sohbet odaları, forumlar ve sosyal medya gibi sanal alanlarda bir


Bildiri yazarın, “Sanal Din: İnternet Ortamındaki Din Olgusu Üzerine Bir Araştırma” adlı doktora tezinden
türetilmiştir.
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araya gelmeye başlamışlardır. Bildirimiz bu ve benzeri sanal alanlarda teşekkül eden
toplumsal formlardan sanal cemaatleri analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, konunun
iyi anlaşılması açısından öncelikle geleneksel cemaat kavramı üzerinde durulacak; daha sonra
da internet kullanıcılarının nasıl ve ne şekillerde sanal cemaat meydana getirdikleri, bu yeni
cemaat yapısının geleneksel cemaat yapısından farklılıkları ve benzerlikleri ortaya konmaya
çalışılacaktır.

GELENEKSEL CEMAATLER
Genel sosyolojik tanımlara göre cemaat, belirli bir coğrafyada toplanmış, aynı dil ve aidiyet
hissi gibi ortak değerler etrafında bir araya gelen insan topluluğu olarak tanımlanmaktadır.1
Ortak mekân ve zaman bağlamında insanların yüz yüze iletişimi sonucu şekillenen bu toplum
birimlerinin, kendilerine has yapıları, aktiviteleri, organizasyonları, dilleri, kültür ve
kimlikleri bulunmaktadır.2 Bu toplumsal birimlerin yapısı konusunda açıklama getirmeye
çalışan ilk kişi Alman Sosyolog Ferdinand Tönnies (1855-1936)’tir.3 Tönnies, bireylerarası
iletişim sonucu ortaya çıkan toplumsal birimleri Gemeinschaft (Cemaat) ve Gesselschaft
(Cemiyet) olmak üzere iki genel tipoloji altında toplamıştır. Söz konusu tasnifte
Gemeinschaft, belirli bir coğrafyayı paylaşan bireylerin oluşturduğu ve yakın ilişkilerin hâkim
olduğu toplumsal birimleri; Gesselschaft ise4 modern endüstriyel ilişkilerin hüküm sürdüğü
toplumsal birimleri ifade eder.
Gemeinschaft tarzı toplulukların oluşumunda, bireylerin dürtüleri, bilinçdışı güdüleri ve doğal
iradeleri etkilidir. Bu cemaat üyelerini bir arada tutan unsurlar; akrabalık, komşuluk ve
arkadaşlıktır.5 Cemaate hakim olan unsurlar, birlik ve dayanışmadır. Bu durum, cemaat
1 Bkz. Raymond Williams, Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, New York: Oxford University Press,
1983, s. 75; Ayrıca cemaat kavramının farklı tanımları için bkz. Graham Crow, “Community”, The Blackwell
Encyclopedia of Sociology, (Edt. George Ritzer), Massachusetts: Blackwell Publishing, 2007, s. 17; David W.
McMillan-David M. Chavis, “Sense of Community: A Definition and Theory”, Journal of Community Psychology,
c. 14, 1986, s. 9.
2 Jan Van Dijk, The Network Society Social Aspects of New Media, London Sage Publications, 2006, s. 166.
3

Bkz. Mehmet Fikret Gezgin, “Cemaat-Cemiyet Ayırımı ve Ferdinand Tönnies”, Sosyoloji Konferansları Dergisi,
sy. 22, 1988, s. 193.
4 Bkz. Ferdinand Tönnies, Community and Civil Society, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, s. 22.
5

Bkz. Tönnies, Community and Civil Society, s. 28.
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üyelerinin doğuştan getirdikleri ortak özellikler ve fiziksel ortamdaki yakınlığın yanısıra
cemaatlerdeki ilişkilerin yüzyüze, içten ve duygu ağırlıklı olmasından kaynaklanmaktadır.
Aileler, köyler, klanlar veya dini cemaatler bu tip topluluklara örnek olarak gösterilebilir. Bir
diğer toplumsal birim olan Gesselschaft; kentleşme, endüstriyel hayat, toplumsal hareketlilik
gibi sebeplerle bir araya gelen; kişisel çıkarların ön planda tutulduğu resmi, geçici ve
rasyonelliğe dayalı toplumsal yapıyı ifade eder. Rasyonel iradenin eseri olan bu grupların
üyeleri6, siyaset, ticaret veya çeşitli toplumsal meseleler gibi ortak amaçlar etrafında bir araya
gelirler. Cemiyet tipi ilişkilere, modern yönetimlerin bürokrasi sistemleri, ordular, ticari
şirketler ve endüstri kuruluşları gibi belirli hukuki metinler etrafında bir araya gelen
topluluklar örnek olarak verebilir.
Endüstri öncesi ve sonrası toplumsal birimleri ifade eden bu kavramlar, bilginin egemen
olduğu post endüstriyel dönemde ortaya çıkan toplum birimlerini tanımlamakta yetersiz
kalmaya başlamıştır. Nitekim, sosyal ağ uzmanlarından Douglas Schuler, geleneksel topluluk
kavramlarının birçok açıdan eskimiş olduğuna vurgu yapmış; geleneksel toplulukların
değişmez, normatif ve homojen yapıdan arınmak zorunda olduklarını belirterek, bu
kavramların günümüz toplum yapısındaki değişimlere uygun olarak güncellenmesi gerektiğini
ifade etmiştir.7
Teknolojik gelişmeler, özellikle de yeni iletişim teknolojilerinden internet, insan iradesi ve
ortak mekân gibi ölçütler esas alınarak şekillenen cemaat ve cemiyet gibi toplumsal
örgütlenme anlayışlarının değişmesine ve toplumsal birimlerin yeniden ele alınmasına yol
açmıştır. Bu durum bireyler arasındaki ilişkilerin fiziksel yakınlıkla ifade edildiği dönem
kapanmaya başlamasına ve toplumsal birimlerin onları bir araya getiren ortak değerler
üzerinden ele alınmasını sağlamıştır.8 Bu bağlamda, sosyal ağlar (social networks)
konusundaki önemli akademisyenlerden Barry Wellman; sosyal, ekonomik ve politik
değişimler sonucunda ortaya çıkan yeni örgütlenme biçimlerinin cemaat kavramını
aşındırdığını; coğrafi yakınlık ve dayanışma esasına dayalı olarak şekillenen cemaat yapısınn
yerini sosyal ağlara bıraktığını söylemiştir. Wellman, ulaşım araçları (araba, uçak vb.) ve

6

Bkz. Tönnies, Community and Civil Society, ss. 52-53.

7 Douglas Schuler, New Community Networks: Wired For Change, Addison-Wesley New York: Publishing
Company, 1996. www.scn.org/ncn/chpt1.htm (30.03.2011)
8 Katie J. Ward, “Cyber-Ethnography and the Emergence of the Virtually New Community”, Journal of
Information Technology, c. 14, 1999, s. 98.
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iletişim araçlarının (telefon ve bilgisayar ağları) uzak mesafelerdeki insanların birbirleriyle
sosyal ilişki kurmasına imkan tanımaya başladığını ifade etmiştir.

9

Buradan hareketle

Wellman, bu etkenler sonucunda ortaya çıkan sosyal ağları; “sosyal kimlik ve aidiyetin
bulunduğu, sosyalleşme ve bilgi paylaşımına imkan veren sosyal örgütlenmeler” şeklinde
tanımlamıştır.10 Wellman’ın bu yeni tanımlamasıyla cemaat, ortak mekânı paylaşan bireyler
topluluğu anlamından soyutlanarak; ortak değer ve ilgi alanı etrafında bir araya gelen insan
topluluklarını ifade etmeye başlamıştır. Böylelikle, Tönnies’in geleneksel cemaat ve cemiyet
ayrımı, yerini sosyal ağlara bırakmıştır.11

SANAL CEMAATLER
Sanal cemaatler, sosyal hayat ile yeni iletişim teknolojilerinin buluşmasının doğal bir sonucu
olarak bilgisayar ağları üzerinde ortaya çıkmıştır. Bu cemaatleri 1970’li yıllarda BBS 12 ve
USENET13 üzerinde ortaya çıkan forum ve haber gruplarına kadar götürmek mümkündür.

9

Barry Wellman, “An Electronic Group is Virtually A Social Network”, 1996, s. 5.

www.homes.chass.utoronto.ca/~wellman/publications (12.11.2012)
10 Barry Wellman,“Physical Place and Cyberplace: The Rise of Personalized Networking”, International Journal
of Urban and Regional Research, c. 25 (2), 2001, s. 228.
11 Dawson, “Religion and the Quest for Virtual Community”, s. 76.
12

BBS (Duyuru Panosu Sistemleri): BBS’ler (Bulletin Board System), çeşitli kullanıcılar tarafından yayınlanan,
organize edilmiş mesajların herkese açık şekilde erişilebildiği yığın olarak tanımlanmaktadır. E-mailin farklı bir
varyasyonu olan BBS’ler, ulaştığı kitle ve mesajların okunduğu alt yapı bakımından e-mailden farklıdır. E-mail
sisteminde, iletiler bireysel kullanıcıların özel disk alanlarına gelirken, BBS’lerde iletiler, bütün BBS sistemi
içerisinde herkesin görebileceği açık bir alana gönderilir. Gönderilen mesajlar ve haberler, sistem içerisindeki
diğer kullanıcıların erişip okuyabilecekleri şekilde organize edilir. Bu bakımdan BBS’ler, okullar veya
kütüphanelerde bulunan yerel duyurulardan oluşan ilan panolarının sanal ortamdaki benzerleridir. Günümüzde
BBS sistemleri çok yaygın olmamakla beraber, mevcut BBS sistemlerine ise telnet aracılığıyla erişim
sağlanmaktadır. Bkz. Andrew F. Wood-Matthew J. Smith, Online Communication: Linking Technology, identity
and Culture, Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates, 2005, ss. 12- 13
13

USENET (Haber Grupları): Unix Users Networks’un kısaltması olan USENET, dünya üzerindeki milyonlarca ağ
kullanıcısının, çeşitli konular hakkında haberler edindiği ve fikir alışverişinde bulunduğu, yazı ve haberlerden
oluşan bir internet ağıdır. 1979 yılında ortaya çıkan bu ağ, Unix İşletim Sistemi kullanıcılarının bu program
hakkında konuşmak ve bu sistemin aksaklıklarını saptayıp bunlara çözüm bulmak amacıyla bir forum oluşturma
çabaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Metin tabanlı bir iletişim uygulaması olarak ortaya çıkan USENET, birkaç
açıdan BBS’lerden farklıdır. BBS’lerdeki mesajlar ve bunlara gelen cevaplar genellikle birbiri ardına gelecek
şekilde organize edilirken, USENET’teki mesaj ve cevaplar belirli konu başlıkları altında toplanır. BBS’ler yerel ve
belirli bir sunucu üzerinde bulunurken, USENET herhangi bir sunucu (server) üzerinde bulunmayıp oldukça geniş
bir alana yayılmıştır. USENET’in temel taşı haber gruplarıdır (newsgroups). Bu gruplar, farklı ilgi konularıyla
alakalı bir dizi bireysel mesajın hiyerarşik bir şekilde sıralanması sonucu oluşmaktadır. Ağa ulaşan bir kişi, diğer
kullanıcılara belirli bir konu hakkındaki düşünce veya sorularını bir mesajla iletir. Bu mesajın ulaşacağı adres, bir
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İnternet kullanıcılarının birbirleriyle bu ağlar aracılığıyla iletişime girmesi sonucu; daha önce
farklı bilgisayarları birbirine bağlayan ağlar, böylece aynı düşünce ve inanca sahip insanları bu
sanal alanlarda bir araya getirmeye başlamıştır.14 Bu sanal alanlarda ortaya çıkan topluluklara
dikkat çeken ilk kişi Howard Rheingold’dur.15 Rheingold, sanal cemaat (virtual community)
kavramını ilk defa 1987’de yayımladığı “Virtual Communities: Exchanging Ideas through
Computer Bulletin Boards” isimli makalesinde kullanmıştır.16 Rheingold, bu kavramı yüz
yüze iletişim kurma imkanı bulamayan, düşünce ve fikirlerini, BBS’ler veya benzeri dijital
ağlar üzerinden paylaşan kullanıcı topluluklarını ifade etmek için kullanmıştır. 17
Sanal cemaat kavramını Rheingold’dan farklı şekilde tanımlayanlar da olmuştur. “ağ
toplumu” (the network society) konusunda önemli çalışmaları bulunan Jan Van Dijk’e göre
sanal cemaatler; herhangi bir zaman ve fiziksel ortamdan bağımsız, yaşam tarzları veya
benzer birçok nedenden ötürü bir araya gelmeleri mümkün olmayan kullanıcıların internet
ortamında etkileşim içine girdikleri sosyal örgütlenmelerdir.18 Bradford W. Hesse ise, bu
cemaatleri; enformasyon için dizayn edilmiş teknolojiler tarafından mümkün kılınan ve
coğrafi

sınırlılıklardan

soyutlanmış

topluluklar

olarak

tanımlamıştır.19

Hesse,

bu

tanımlamasıyla, daha önce ancak aralarında coğrafi yakınlık bulunan insanlar arasında
gerçekleşen sosyal ilişkilerin artık bilgi ve iletişim teknolojilerinin oluşturduğu “bilgi
otobanı” üzerinden gerçekleşmeye başladığına vurgu yapmıştır. Geleneksel cemaat yapısının
yerini sosyal ağlara bıraktığını ifade eden Wellman ise, bu örgütlenmeleri; e-mail, BBS,
Haber grupları, IRC vb. internet uygulamaları aracılığıyla ortaya çıkan ve üyelerine

kişi ya da elektronik posta listesi değil, haber grubunun kendisidir. Bkz. Kürşat Çağıltay, Herkes İçin İnternet, 14
Aralık, 2009. www.ocw.metu.edu.tr/mod/resource/view.php?id=752 (13.10.2011)
14 Barry Wellman v.dğr., “Computer Networks as Social Networks: Collaborative Work, Telework, and Virtual
Community”, Annual Review of Sociology, C. 22, 1996, s. 213.
15 Rheingold, ilk Sanal Cemaatlerden “The WELL” in kurucularındandır. 1985 yılında kurulan The WELL (The
Whole Earth ’Lectronic Link) günümüzde de en büyük ve etkin sanal cemaatlerdendir. Bkz. www.well.com
16 Bkz. Howard Rheingold, “Virtual communities: Exchanging ideas Through Computer Bulletin Boards”, Whole
Earth Review, Winter 1987.
www.findarticles.com/p/articles/mi_m1510/is_n57/ai_6203867/ (08.01.2011)
17 Howard Rheingold, The Virtual Community, New York, 1998.
www.rheingold.com/vc/book/intro.htm (22.03.2011)
18 Dijk, The Network Society Social Aspects of New Media, s. 166.
19

Bradford W. Hesse, “Curb Cuts in the Virtual Community: Telework and Persons with Disabilities”,
Proceedings of the 28th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 1995, s. 418.
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arkadaşlık, bilgi paylaşımı ve aidiyet hissi sağlayan ‘sosyal ağlar’ olarak olarak
tanımlamıştır.20
Sanal cemaat konusundaki tanımlamalar, bu kavramın farklı noktalarına vurgu yapsa da bu
tanımlardaki ortak özellik; bu toplumsal formun belirli bir zaman ve coğrafyaya kayıtlı
kalmaksızın, iletişim teknolojileri üzerine inşa edilmiş kavramsal mekânlar içerisinde ortaya
çıktığıdır. Yeni bir örgütlenme biçimi olan sanal cemaatleri, iki tipoloji altında incelemek
mümkündür. Bunlardan birincisi olan cemaat online (communities online), geleneksel
cemaatlerin internet ortamındaki uzantısı veya temsilcisi olan kullanıcı topluluklarını; online
cemaat (online communities) fiziksel ortamda bir karşılığı bulunmayan ve sadece internet
ortamındaki kullanıcıların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan toplulukları ifade etmektedir. 21
Bir diğer ifadeyle, cemaat online kaynağını fiziksel ortamdan alıp sanal ortama taşındığından
“dolaylı sanal cemaat”; online cemaat ise kaynağını sanal ortamdan aldığından “doğrudan
sanal cemaat” olarak da nitelendirilebilir.
Geleneksel cemaatlerin uzantısı durumunda olan dolaylı sanal cemaatlerin (cemaat online)
temelinde, geleneksel cemaat yapıları bulunmaktadır. Bu cemaatlerin devamlılığı fiziksel
ortamdaki cemaatlere bağlı olup, onlar olmadan var olmaları mümkün değildir. Ancak bu
tipteki sanal cemaatler, işlevleri açısından her ne kadar geleneksel cemaat yapısının yerini
tutmasalar da onların vizyon ve misyonlarını güçlendirici ek bir cemaat işlevi
görmektedirler.22 Dolayısıyla bu cemaatlerin üyeleri, hem fiziksel hem de sanal ortamda aktif
halde olup, her iki alan üzerinde de varlık gösterirler.23 Diğer bir örgütlenme biçimi olan ve
kaynağını sanal ortamdan alan doğrudan sanal cemaatler (online cemaat) ise gerçek hayatta
20

Barry Wellman-Milena Gulia, “Virtual Communities as Communities: Net Surfers Don't Ride Alone”,
Communities in Cyberspace, (Edt. M. A. Smith-P. Kollock), Routledge, New York, 1999, s. 169. Ulaşım ve iletişim
teknolojilerinin toplumsal hayata etkisi sonucunda ortaya çıkan sosyal ağlar, günümüzdeki ‘sosyal medya’ ile
karıştırılmamalıdır. Wellman’ın tanımladığı sosyal ağlar, aynı amaç, ilgi alanı veya ortak değer etrafında
gerçekleşen bireylerarası ilişkilere gönderme yaparlar. Buna karşın; ‘sosyal medya’ kavramı ise her türlü
düşünce veya inanca sahip insanın bir araya gelmesine ve bunların haber, bilgi, video, resim ve benzeri
paylaşımlarda bulunmasını sağlayan sanal platformları ifade etmek için kullanılmaktadır. Bunlardan en
önemlileri, 2013 yılı Mart ayı itibariyle üye sayısı 1 milyara ulaşan Facebook ile 500 milyon üyeli Twitter’dır.
Şüphesiz bu sosyal medya üzerindeki 1,5 milyarı aşkın üyenin, aynı amaç, ilgi alanı veya değerler etrafında bir
araya geldiği söylenemez. Bununla birlikte sosyal medyanın, sanal cemaatler veya sosyal ağlar açısından özelliği,
isteyen herkesin aynı düşünce ve inanca sahip kullanıcılardan oluşan bir sanal cemaat/sosyal ağ oluşturmasına
imkan tanımasıdır. Örneğin, Facebook üzerinde herhangi bir konuya ilgi duyanlar bir araya gelip kendi
aralarında bir sanal cemaat/sosyal ağ oluşturabilmektedirler.
21 Campbell, Exploring Religious Community Online…, s. 48-49.
22 Dijk, The Network Society Social Aspects of New Media, s. 167.
23 Campbell, Exploring Religious Community Online…, s. 148.
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birbirlerini görmemiş ya da görebilme ihtimali çok düşük olan bireylerin, sanal alanlarda bir
araya gelerek oluşturdukları topluluklardır. Bunlara örnek olarak; hobi, spor, müzik ve eğlence
gibi aynı ilgi alanları veya din, inanç ve kültür gibi ortak değerler etrafında bir araya gelen
kullanıcı toplulukları zikredilebilir.
Gerek kaynağını fiziksel ortamdan alıp sanal ortamda faaliyet gösteren, gerekse tamamen
sanal ortamda kullanıcıların bir araya gelmesiyle ortak ilgi alanları ve değerler etrafında
etkileşimde bulunan her grubu sanal cemaat olarak nitelendirmek doğru değildir. 24 Dawson’a
göre kullanıcı topluluklarının sanal cemaat olarak nitelendirilebilmesi için, cemaate zemin
oluşturan site veya forum üyelerinin aşağıdaki koşullar çerçevesinde bir araya gelmeleri
gerekmektedir. Bunlar;
1.

Üyeler arasında etkileşimin olması

2.

Üyeler arasındaki etkileşimin devamlılık arz etmesi

3.

Üyelerin sabit bir kullanıcı adı (Nick) sahibi olması

4.

Üyeler üzerinde sosyal kontrolün bulunması

5.

Sitedeki interaktivitelerin üyelerin ilgi alanlarına uygun olması

6.

Paylaşılan düşünce veya aktivitelerin açık alanda yapılması ve
herkesin olmasa bile makul sayıdaki üyenin katılım sağlaması
şeklinde sıralanabilir.25

Bu koşullardan ‘üyeler arasında etkileşimin olması’; üyelerin birbirleriyle yazılı mesaj,
simgeler veya msn, IRC gibi senkronik (eşzamanlı) web uygulamaları aracılığıyla iletişimde
bulunmalarını ifade eder. Facebook ve Twitter gibi sosyal medyaya üye olan kullanıcıların
panolarına yazılan mesajlar veya bunlara yapılan yorumlar bu tür etkileşime iyi birer
örnektir.26 Söz konusu bu etkileşimin devamlılığı da önem arz etmektedir.27 Dolayısıyla,
zaman geçirmek için sohbet odalarına giren veya herhangi bir sanal alanda (blog veya forum
vb.) sadece ziyaret amaçlı bulunanlar, devamlılıktan yoksun bir iletişim gerçekleştirdiklerinden
24 Bkz. Dawson, “Religion and the Quest for Virtual Community”, s. 83.
25 Bkz. Dawson, “Religion and the Quest for Virtual Community”, s. 83.
26 Sanal cemaatlerin ortaya çıkmaya başladığı zamanlarda; senkronik (eşzamanlı) iletişimin söz konusu olduğu
IRC (Internet Relay Chat) veya asenkronik (eşzamansız) iletişime imkan veren BBS forumlar ve WELL gibi Sanal
Cemaatlerde gerçekleşen bütün kullanıcı etkileşimlerine, gerçekleşme zamanına ve şekline bakılmaksızın sanal
topluluk denilmiştir.
27 Ananda Mitra, “Virtual commonality: Looking for India on the Internet”, Virtual Culture: Identity and
Communication in Cybersociety, (Edt. Steven Jones), London: Thousand Oaks-Sage, 2002, s. 59.
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‘kullanıcı yığınları’ olarak nitelendirilmektedirler. Daha açık bir ifadeyle, internet ortamında bir
araya gelen bu kullanıcıların cemaat oluşturabilmesi için, katılım gösterdikleri BBS forum
veya haber grubuna belirli aralıklarla da olsa devamlılık göstermeleri gerekmektedir.
Devamlılık koşulunu sağlayan üyelerin sabit bir kullanıcı adı/nick sahibi olmaları da
gerekmektedir. Yani anonim ve değişken kimlik kullananlar, cemaat üyesi olmanın gereği
olan güven duygusunu sağlayamadıklarından bu gruplara dâhil edilmezler.28
Sanal bir cemaat oluşturabilmenin koşullarından birisi de sosyal kontroldür. Bu kontrol,
etkileşim, devamlılık ve sabit kimlik koşullarını sağlayan cemaat üyeleri üzerinde gerçekleşen
geleneksel bir kontroldür. Bu sosyal kontrol, cemaat üyelerinin sitenin “kullanım
koşullarına” uymalarının zorunlu tutulmasıyla veya site yöneticileri tarafından belirlenen ve
uyulması gerekli birtakım özel şartlarla sağlanır.
Sitelerde sosyal kontrolü sağlayan site yöneticilerinin de üyelere karşı bazı sorumlulukları
bulunmaktadır. Yöneticiler, sitedeki aktiviteleri üyelerinin ilgi alanlarına göre düzenlemek ve
sitenin içeriğini de üyelerin bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlamak zorundadırlar.
Böylece sanal cemaatin üyeleri ilgi alanları bağlamında ortak bir paydada buluşmuş olurlar.
Bu durumun daha iyi anlaşılabilmesi için geleneksel cemaat yapısıyla sanal cemaat yapısını
karşılaştırmak faydalı olacaktır.

GELENEKSEL

CEMAATLER

İLE

SANAL

CEMAATLER

ARASINDAKİ

FARKLAR
Geleneksel bir cemaatin üyesi olabilmek için bireylerin birçok ortak ilgi alanına sahip olması
gerekirken, sanal bir cemaatin üyesi olabilmek için bir tek ortak ilgi alanı (hobi, müzik,
eğlence vb.) yeterli olabilmektedir.29 Geleneksel bir cemaatin üyesi olabilme, dinsel, sınıfsal,
etnik veya cinsiyet gibi özelliklerin birden fazlasında ortak olmayı gerektirirken, sanal
cemaatlerde bu şartlardan sadece birisinde ortak olma yeterlidir. Dolayısıyla geleneksel
cemaatlerin üyeleri azami müştereklerde buluşurken, sanal cemaatlerin üyeleri ise asgari

28 Örneğin ‘The Well’ gibi sanal cemaatler, gerçek isimlerle üyeliği zorunlu kılmakta, ‘Facebook’ gibi sosyal
medya ise yalnızca bir defa kullanıcı adı değiştirilmesine izin vermektedir.
29 Dijk, The Network Society Social Aspects of New Media, s. 167.
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müştereklerde buluşabilmektedirler. Yani sanal cemaatleri meydana getiren üyeler, sadece
onları bir araya getiren ilgi alanı bakımından homojen, diğer bütün alanlar açısından ise
heterojendirler.30
Sanal cemaatler, müştereklik noktasında sığ görünmelerine karşın geleneksel cemaatlerin
özelliklerini yeni uyarlamalarla birleştirmişlerdir.31 Örnek vermek gerekirse; cemaatin önemli
unsurlarından ortak dile sahip olma koşulu, internet ortamında değişime uğramaktadır. Artık
bireyler aynı dili konuşamasalar dahi farklı dillerden mesajları istenilen dile çeviren web
uygulamaları sayesinde herhangi bir Sanal cemaatin üyesi olabilmektedirler. Bu durum, cemaat
üyelerinin aynı dile sahip olma zorunluluğunu ortadan kaldırmamakla beraber, bu koşulu
esnemeye uğratmaktadır. İnternetin bireylere sunduğu bu imkan, onun farklı coğrafyalardan
insanları sanal bir cemaat haline getirebilme özelliğine ek olarak, farklı dilden insanların da bir
araya gelmesini sağlamıştır. Dolayısıyla internetin sunduğu iletişim ortamı, normal şartlarda bir
araya gelmeleri mümkün olmayan insanlara sanal ortamda bir araya gelme imkanı tanımıştır.32
Barry Wellman’a göre; dil, coğrafya, ırk ve cinsiyet bakımından farklı olan bireylerin internet
ortamında bir araya getirmesi sonucunda oluşan sosyal ağlar,33 üyelerine sundukları imkanlar
noktasında geleneksel gruplardan farklılık göstermektedir. Wellman, bu iki sosyal örgütlenme
biçimi arasındaki farklılıkları şöyle sıralamaktadır: 34
1. Bireylere her bir ilgi alanı için farklı bir sanal topluluğun üyesi olma
şansını veren sosyal ağlar, bireylerin geleneksel gruplara katılımını düşürür.

30 Wellman-Guila, “Virtual Communities as Communities…”, s.185.
31 Campbell, Exploring Religious Community Online…, s. xvi.
32 John Hartley, “Virtual Communities”, Communication, Cultural and Media Studies: The Key Concepts, New
York: Routledge, 2004, s. 231.
33

Daha öncede belirtildiği üzere Wellman, cemaat yapısının yerini sosyal ağlara bıraktığını ifade etmektedir. Bu
sebeple Wellman, kavramsallaştırmalarında cemaat kelimesini kullanmaktan özellikle kaçınmaktadır. Bu
bakımdan Wellman, sanal cemaat kavramının yerine, bilgisayar dolayımlı iletişim sonucu ortaya çıkan ‘sosyal
ağlar’ kavramını kullanmayı tercih etmektedir. Nitekim ‘sanal cemaat’ kavramının isim babası olarak bilinen
Howard Rheingold da sosyal ağları sanal cemaatlerle özdeş tutmaktadır. Rheingold, 2000 yılında yayımladığı ve
sanal cemaatleri yeniden ele aldığı “Rethinking Virtual Communities” adlı makalesinde; Wellman’ın sosyal ağlar
konusundaki analizlerini daha önceden bildiği takdirde, sanal kültür çalışmalarında kullanılan ve on sene boyunca tartışmalara
yol açan ‘sanal cemaat’ kavramını “sosyal ağ” olarak isimlendirebileceğini ifade etmiştir. Rheingold’ın sanal cemaat ve
sosyal ağlar konusundaki değerlendirmeleri için bkz. Howard Rheingold, “Rethinking Virtual Communities”,
02/13/2000 www.rheingold.com/VirtualCommunity.html (11.02.2012)
34 Barry Wellman, “Living Networked in a Wired World”, 1999.
www.homes.chass.utoronto.ca/~wellman/publications/index.html (21.01.2011)
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2. Sosyal ağlar, çevrenin birey üzerindeki sosyal kontrolünü azaltırken;
cemaatin de bireye karşı olan sorumluluğunu azaltır.
3. Sosyal ağlar, bireyler arasındaki etkileşimin, bireylerin doğuştan
kazandıkları yaş, cinsiyet, ırk gibi karakteristik özelliklere göre değil, yaşamlarında elde
ettikleri -hayat tarzı- gibi ortak değerler noktasında şekillenmesini sağlarlar.
4. Bireyler, geleneksel gruplar içerisinde izole edilirken, sosyal ağlar bireyin
küresel ölçekte bir ağa bağlanmasına imkan sağlar.
5.

Geleneksel grup üyeliği bireye aidiyet duygusu sağlarken sosyal ağlar,

bireyler üzerindeki grup içi aidiyet hissi ve kimlik baskısını azaltır.

SONUÇ
İletişim ve bilgi paylaşımı amaçlı olarak ortaya çıkan internetin; ilk dönemlerinden bu yana
sosyal amaçlarla kullanıldığı, bireylere, zaman ve mekândan bağımsız, fiziksel mevcudiyetin
zorunlu olmadığı sosyal bir iletişim alanı sunduğu görülmektedir. Bu durum coğrafi yakınlığın
şekillendirdiği geleneksel cemaat yapılarının yanısıra sanal yakınlığın şekillendirdiği sanal
cemaat yapılarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bununla birlikte, internet ortamında herhangi
bir kullanıcı topluluğunun sanal cemaat olarak nitelendirilebilmesi için bir takım özelliklere
sahip olması gerektiği görülmüştür.
Geleneksel cemaat yapısı ile sanal cemaat yapısı karşılaştırıldığında bu iki toplumsal form
arasındaki farklılıkların geleneksel cemaatler aleyhine bir tablo ortaya çıkardığı düşünülebilir.
Ancak bu toplumsal formların, günümüz post modern toplumunda yalnızlaşan bireylere sanal
ortamda da olsa bir araya gelme imkanı verdiği ve fiziksel ortamdaki cemaatleriyle bağlarının
devam etmesine katkıda bulunduğu gerçeği göz ardı edilemez. Daha da önemlisi sanal
ortamdaki bu örgütlenmelerin günlük hayat ile sanal ortam arasındaki bağları güçlendirdiğini;
bu ağların sağlamış olduğu iletişim kolaylığı ve devamlılığının, bireylerarası ilişkilerin canlı
tutulmasına katkıda bulunduğunu ifade etmek gerekmektedir.

711

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Kimlik ve Temsiller

KAYNAKÇA
Campbell, H. (2005) Exploring Religious Community Online: We Are One in the Network.
New York: Peter Lang.
Crow, G. (2007) Community. The Blackwell Encyclopedia of Sociology. (Edt. George Ritzer),
Massachusetts: Blackwell Publishing, ss. 617-620.
Dawson, L. L. (2004) Religion and the Quest for Virtual Community. Religion Online:
Finding Faith on the Internet. (Edt. Douglas E. Cowan-Lorne Dawson). London:
Routledge, s. 85.
Dijk, J.V. (2006) The Network Society Social Aspects of New Media. London: Sage
Publications.
Gezgin, M. F. (1988) Cemaat-Cemiyet Ayırımı ve Ferdinand Tönnies. Sosyoloji
Konferansları Dergisi. sy. 22, s. 193.
Hartley, J. (2004) Virtual Communities. Communication, Cultural and Media Studies the Key
Concepts. New York: Routledge, ss. 231-232.
Hesse, B. W. (1995) Curb Cuts in the Virtual Community: Telework and Persons with
Disabilities. Proceedings of the 28th Annual Hawaii International Conference on
System Sciences, ss. 418-425.
Jones, S. (2002) The Internet and Its Social Landscape. Virtual Culture: Identity and
Communication in Cybersociety, (Edt. Steven Jones ), CA: Thousand Oaks Sage.
Mcmillan, D. W., Chavis, D. M. (1986) “Sense of Community: A Definition and Theory”,
Journal of Community Psychology, c. 14, ss. 6-23.
Mitra, A. (2002) Virtual commonality: Looking for India on the Internet. Virtual Culture:
Identity and Communication in Cybersociety, (Edt. Steven Jones). London: Thousand
Oaks-Sage, ss. 55-79.

712

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Kimlik ve Temsiller

Rainie, L. (2011) The Social Side of the Internet. www.pewinternet.org/Reports/2011/The‐
Social‐Side‐of‐the‐Internet.aspx , Erişim Tarihi 03.03.2011.
Rheingold, H. (1987) “Virtual communities: Exchanging ideas Through Computer Bulletin
Boards.

Whole

Earth

Review,

Winter

1987 ,www.findarticles.com/p/articles/mi_m1510/is_n57/ai_6203867/, Erişim Tarihi
08.01.2011.
…………………………,The

Virtual

Community,

New

York,

1998.

www.rheingold.com/vc/book/intro.htm, Erişim tarihi, 22.03.2011.
………………………….,

Rethinking

Virtual

Communities.

02/13/2000

www.rheingold.com/VirtualCommunity.html Erişim tarihi, 11.02.2012
Schuler, D. (1996) New Community Networks: Wired For Change, New York: AddisonWesley Publishing Company, 1996. www.scn.org/ncn/chpt1.htm Erişim tarihi
30.03.2011.
Tönnies, F. (2001) Community and Civil Society. Cambridge: Cambridge University Press.
Ward, Katie J. (1999) Cyber-Ethnography and the Emergence of the Virtually New
Community. Journal of Information Technology, c.14, ss. 95-105.
Wellman, B. (2001) Physical Place and Cyberplace: The Rise of Personalized Networking.
International Journal of Urban and Regional Research, c. 25(2), ss. 227-252.
..........................., (1999) Living Networked in a Wired World,
www.homes.chass.utoronto.ca/~wellman/publications/index.html, Erişim tarihi, 21. 01. 2011
...........................,(1997) An Electronic Group is Virtually a Social Network . Culture of the
Internet, (Edt. Sara Kiesler), Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, ss. 1-26.

713

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Kimlik ve Temsiller

....................... (1996) Janet Salaff vd., Computer Networks As Social Networks:
Collaborative Work, Telework, and Virtual Community, Annual Review of Sociology, c.
22, ss. 213-238.
.....................,-M. Guila. (1999) Virtual Communities as Communities: Net Surfers Don't Ride
Alone. Communities in Cyberspace, (Edt. M. A. Smith-P. Kollock ), New York
:Routledge, ss. 167-194
Wood, A. F.-M. J. Smith (2005) Online Communication: Linking Technology, Identity and
Culture, Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates.
Williams, R. (1983) Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, New York: Oxford
University Press.

714

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi
Kimlik ve Temsiller

SOSYAL MEDYANIN TV’DE NASIL TEMSİL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN
BİR ÇALIŞMA: SOSYALMEDYATV PROGRAMI ÖRNEĞİ

Nafiseh Zafarmand
Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Doktora Öğrencisi
miss_nafiseh@yahoo.com
Twitter: @nefise

ÖZET
Küreselleşmenin hızlanması, yaşanan teknolojik gelişmeler, internet ve bilgisayarın kullanımının yaygınlaşması
vb. gelişmeler, iletişim biçimlerinde bir çok değişime yol açmaktadır. Yaşanan değişimlerin en çarpıcı örnekleri
ise “sosyal medya” alanında görülmektedir. Hedef kitlelerle doğrudan, aracısız ve hızlı bir biçimde iletişimi
mümkün kılması, “mekan ve zaman” kısıtlamasından iletişimin soyutlanması, 7 gün 24 saat erişim olanağının
bulunması, herkesin katılımına açık olması, iletişim sürecine interaktiflik kazandırması ve herkesin içerik
üretimine imkan vermesi gibi unsurlar sosyal medyanın ortaya çıkardığı yeniliklerin başında gelmektedir. Ancak
tüm bu gelişmelerin yanı sıra, sosyal medyanın kullanım biçiminden kaynaklı pek çok tehdit unsurunu da
barındırdığı söylenebilmektedir. Buna göre, kimi düşünceler sosyal medyanın ortaya koyduğu bu yeniliklerin,
değişimlerin ve tehditlerin adeta bir devrim niteliğinde olduğunu savunmaktadırlar.
Tüm bu tespitlerden hareketle oluşturulan çalışmada, sosyal medya olgusunun genel bir çerçevesi çizilerek,
sosyal medyanın boyutları ve kullanım alanları, toplumsal alanda neden olduğu değişimler ve beraberinde
getirdiği yeniliklerin TV’deki temsili sosyal medya programı üzerinden incelenecektir. Buna göre çalışmada,
sosyal medya uzmanlarının, kullanıcıların ve akademisyenlerin katılımıyla hazırlanan ve TRT Haber kanalında
yüzü aşkın bölümü yayınlanmış olan ve halen yayına devam eden sosyalmedyatv programı içerik analizi
yöntemi ile incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Internet, Sosyal Medya, Katılım, Sosyalmedyatv Programı,
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1.GİRİŞ
Sosyal medya, 21. yüzyılın en önemli oluşumlarından birisidir. Bu oluşum iletişim ve medya
endüstrisinde önemli değişim ve dönüşümler yaratmaktadır. Sosyal medya öncülerinden olan
Solis’e göre, sosyal medya insan yaşamında bir devrim yaratmaktadır. Bu devrim, endüstri
devrimini anımsatarak endüstri devriminden sonra yaşanan en büyük devrim olarak
değerlendirilmektedir (Solis, 2010: 11). Sosyal medya iletişim sürecine interaktiflik
kazandırmakta, diyalogu güçlendirerek iki yönlü iletişimin sağlanmasını desteklemektedir.
Buna göre kullanıcılar kendilerine yöneltilen mesajlar üzerinde yorum yapma, öneri ve
düşüncelerini beyan etme imkânı bulmuşlardır. Sosyal medya, internet ve web'e dayanan
teknolojilerden yararlanarak, yayıncılığın monoloğa dayanan iletişim biçimini, çift yönlü
iletişime ve konuşmaya dönüştürmektedir. (Breakenridge ve Solis, 2009: 180). Breakenridge'e
göre, yeni medya insanlara kendi düşüncelerini, bilgilerini, tecrübelerini küresel ortamda
yayınlamaları için fırsat sunmaktadır. Bu ortamda, sıradan kişilerin düşünceleri çok ünlü ve
bilinen gazeteciler ve uzmanlar kadar etkili olabilmektedir. Sosyal medya çok basitçe,
interneti kullanarak kişiler arası konuşma ve iletişime olanak sağlayan bir ortamdır
(Breakenridge, 2009: 15). Sosyal medya yayın anlayışında da değişimlere neden olmaktadır.
Buna göre, genel olarak TV ve radyo gibi araçlarda, bir içeriğin sayılı bir azınlık tarafından
üretilip, tüketicilere sunulduğu görülürken, sosyal medyada binlerce içerik binlerce kişi
tarafından üretilip tercih eden kişi tarafından tüketilebilmektedir (Qualman, 2010: 4, 37).
Günümüzde geleneksel medya ile sosyal medyanın birbirlerini karşılıklı olarak etkiledikleri
söylemek mümkündür. Buna göre, çok sayıda gazete ve derginin basılı yayınlarının yanı sıra
internet yayıncılığı da yaptıkları görülmektedir. Aynı şekilde çok sayıda televizyon kanalı da
internet yayınlarıyla izleyicilerine ulaşmaktadırlar. İnternetin bu denli önem kazanması, yeni
bir izleyici kuşağının ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Özellikle gençlerden oluşan bu
kuşak teknolojiyi etkin olarak kullanmakta ve internet ile sosyal medyayı yeni bilgi kaynağı
olarak değerlendirmektedirler.
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2. SOSYALMEDYATV PROGRAMININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ İLE
İNCELENMESİ
2.1. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Geleneksel medya ile sosyal medya arasındaki ilişki, sosyal medya kullanımının
yaygınlaşması sonucunda daha çok tartışılan bir konu haline gelmiştir. Bu nedenle
araştırmada geleneksel medyada sosyal medyanın nasıl temsil edildiğinin ve sosyal medyanın
yazarlar, yapımcılar, uzmanlar ve aktif internet kullanıcıları tarafından nasıl kullanıldığının ve
algılandığının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, 2010
yılından itibaren her hafta yayınlanan ve sosyal medyaya ilişkin özgün içerikleri konu alan
sosyalmedyatv programı içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Program, sosyal medya
alanına ilişkin farklı konuları ele alması ve konuyla ilgili çok sayıda uzmanı konuk olarak
davet etmesi açısından önemli görülmüş ve incelemek için tercih edilmiştir.

2.2. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI VE KAPSAMI
Çalışmada, TRT Haber Kanalında yayınlanan sosyalmedyatv programının incelenmesini
amaçlanmaktadır. Geçmiş program arşivi incelendiğinde çalışmanın başladığı güne kadar 120
tane bölümün yayınlanmış olduğu görülmüştür. Programların hepsine ulaşılmaya çalışılmış
olsa da, çalışma kapsamında ancak YouTube’a yüklenen 79 programa ulaşılabilmiştir. .
İncelenmiş bölümlerde programa katılan konukların sayısı yaklaşık 270 kişiyi bulmuştur.
Konukların sosyal medya ile ilgili düşünceleri ve deneyimlerinin analizi için programa katılan
konuklar 5 farklı gruba ayrılmıştır. Bu konuklar ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda
özetlenmektedir.
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Konuk Sayısı

Konuk Yüzdesi

96

%35

46

%17

33

%12

4. Grup

Oyuncular,
şarkıcılar ve
sanatçılar

44

%16

5.Grup

İnternette
yazdıkları veya
yaptıkları ile
fenomen haline
gelen ve ün
kazanan kişiler

51

%20

Gruplar

1.Grup

2. Grup

3. Grup

Konuk Profili

Televizyoncular,
gazeteciler, TV
yapımcıları, haber
yorumcuları ve
sunucular
Sektörden
uzmanlar, PR ve
sosyal medya
şirketlerinin
temsilcileri ve web
girişimcileri

Akademisyenler,
psikiyatristler,
yazarlar ve
avukatlar

Tablo 1.

Araştırmada, geleneksel medya mecrası olan TV’de sosyal medyanın söz konusu gruplar
tarafından nasıl temsil edildiği ve sosyal medya hakkındaki ifadeleri, düşünceleri ve
deneyimleri, 16 farklı kategori altında incelenmiştir. Yazıda incelenen ifadelerin hepsine yer
verilmesi mümkün olmadığından dolayı her kategori için bir iki ifade örnek olarak verilmiştir.
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2.3. BULGULARI
Araştırmada sosyal medyanın getirdiği yenilikler, gelişimler ve değişimler hakkında,
programdaki konukların konuşmaları, düşünceleri, ifadeleri ve deneyimleri 16 kategoriye
ayrılarak incelenmektedir. Söz konusu kategoriler şöyledir:

1) SINIFSAL EŞİTLİK VE FIRSAT EŞİTLİLİĞİ SAĞLANMASI
Sosyal medya herkesin söz hakkının olduğu, herkesin kendi duygu ve düşüncelerini ifade
edebilecekleri bir ortamdır. Gazeteci ve sunucu Kuzuoğlu’na göre internet ve sosyal medyada
bireyler, ister normal bir internet kullanıcısı olsun, ister ünlü bir pop şarkıcısı olsun eşit
haklara sahiptirler. Bu daha önce görülmemiş ve yaşanmamış bir durumdur. (1.bölüm)
Bunun yanı sıra bu ortam, kişisel tanıtım mecrası olarak da kullanılabilmekte ve yeni
yeteneklerin tanınması için çok iyi fırsatlar sunabilmektedir. Sanal ortamda bu açıdan
herhangi bir sınıfsal hiyerarşi bulunmamaktadır. Müzisyen Bedük, geleneksel medya da hep
ünlü müzisyenlerle karşılaşıldığını ama sosyal medyada herkesin sesini duyurma ve kendini
tanıtma şansı olduğunu ifade etmektedir. (76. Bölüm)

2) İNTERAKTİFLİK
Sosyal medya kullanımının en önemli avantajlardan biri, hızlı ve doğrudan geri besleme
alınabilmesidir. İnternetteki okuyucular, dinleyiciler veya izleyiciler tarafından yazılan
yorumlar, yazıların ve yapılanların beğenilip, beğenilmediğini ortaya çıkarmaktadır. İçerik
oluşturan

kişiler,

yorumcuların

görüşlerinden

beslenerek

kendilerini

değiştirip,

yenilemektedir. Yapımcı ve senarist Müjde şöyle bir ifade kullanmıştır; “Şimdiye kadar
dergide yazıyordum ben etkiliyordum ama şimdi twitter de yazarak yorumlardan ben de
etkilenmekteyim ve bir etkileşim var ve bu da benim için çok öğretici ve çok iyi bir şey
olmuş.” (31. Bölüm)
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NTVMSNBC Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Yeşiltepe : “İnteraktivite bizim için çok
önemli, dinleyenlerin okuyanların görüşleri ile kendimizi yenilemeye çalışıyoruz.” (3. bölüm)

3) İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, SOSYAL SAYGI, SOSYAL SINIRLARIN YIKILMASI,
NEFRET SÖYLEMİ
Geleneksel mecraların kendine has denetim mekanizmaları bulunmaktadır. RTÜK’ün yanı
sıra, reklam gelirleri, kullanılacak dil ve üslup gibi süzgeçlerden söz edilebilir. Ancak bloglar
ve sosyal medyada bu gibi doğrudan denetim ve sansür mekanizması bulunmamaktadır.
Sosyal psikologların da vurguladığı gibi, sosyal medya ortamında insanlar, bilinç
altındakilerini ve düşüncelerini daha özgürce ifade edebilmektedirler. Bu ortamda insanlar
özgür bir biçimde kendilerini ifade etmekte, normalde konuşamadıkları konuları internette
istedikleri zaman yayınlayabilmektedirler. Bunun yanı sıra, sanal ortam eleştiriyi
kolaylaştırmaktadır. İnsanlar rahatlıkla herkes ve her şey hakkındaki düşüncelerini
paylaşabilmektedirler. Bu durum bir yandan insanlara yeni olanaklar sunarken, bir yandan da
kimi olumsuzlara neden olabilmektedir. Bu açıdan sanal ortam, nefret söylemine de açık bir
ortamdır. Programlara katılan konukların hemen hemen hepsinin de vurguladığı gibi en çok
yakınılan konu, sosyal medyadaki takipçilerin ve hayranların baskısıdır. Buna göre,
takipçilerin baskısı yazarlar üzerinde rahatsızlık yaratarak, onları seçici ve dikkatli yazmaya
itmektedir. Bu baskı, özgürlüğü kısıtladığı gibi, yazarların düşüncelerine karşı bir sansürü de
beraberinde getirmektedir. Bu durum izleyicilerin hoşlanmadıkları içerikler nedeniyle
yazarlara küfretmelerine ve saldırıda bulunmalarına kadar gidebilmektedir.
Twitter ünlüsü Pink Freud, takipçilerin baskısını bu şekilde açıklamaktadır: “herkes insana
müdahale ediyor. Herkes küfür cesareti buluyor. Anne babadan daha çok karışıyorlar insana.
Takipçi sayımın artığından beri bir marka ismi veremiyorum onun reklamını yapmakta
olduğum düşünülüyor. Seçici olarak yazmaya mecbur olmuşum. Her şeyi söyleme hakkına
sahip biliyorlar kendilerini. Hala uyumadın mı? Neden, niye bunu giydin diye soranlar var.
Her şeyime karışanlar var.” (14. Bölüm) Radyo programcısı Gökalp ise sosyal medya da
gündem ile ilgili bir şeyler yazmadığımızda hemen saldırıya uğrağını neden yazamıyorsun
diye tepki aldığını ifade etmektedir. (37. Bölüm)
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4) POPÜLARİTE, SANAL ŞÖHRETLER
Sosyal medya yeni bir popülerlik anlayışı yaratmaktadır. Sosyal medya aracılığıyla ünlenen
kişilerin geleneksel medyaya transfer oldukları ve çeşitli reklam kampanyalarında yer
aldıkları sıkça görülmektedir. Yapımcı Müjde twitterde yazan yetenekli yazarları programları
için kullandığını belirtmektedir. (31.bölüm)
Ancak sosyal medyada popülerlik sadece hayranlık ve sevgi üzerinden kurulmamaktadır.
Aksine bazı durumlarda nefret üzerinden de inşa edilebilmektedir. Buna göre, kimi
kullanıcılar sosyal medyayı nefretlerini göstermek, hareket etmek ve eleştiride bulunmak
amacıyla kullanmaktadırlar.
Oyuncu ve sunucu Şaşmaz: “Normal yaşamda insanların sevdiklerini takip ettiklerini sosyal
medya da sevmediklerini de takip ettiğini ifade etmektedir.” (47. Bölüm)

5) SANAL KİMLİKLER
Sosyal medya kullanıcılarına farklı kimliklere bürünme olanağını da sunmaktadır. Yapımcı
Ceminay’ın da ifade ettiği gibi insanlar bazen kendileri için sanal karakter oluşturup bu
karakterlere bürünerek gerçek ortamda olmak istedikleri ama olamadıkları kişiler gibi
görünmektedirler. Böylece kendilerini onaylatıp, onlara olan bakış açılarını değiştirip,
istedikleri yüzleri göstermektedirler. (53.bölüm)
Sanatçı Atilla Taş: “İnsanlar bir yerde sosyal medyanın kölesi olmakta. Kendilerine sahte
kimlikler yaratanlar var. Anadolu üniversitesinde okuyup kendini Avrupa’nın en iyi
üniversitesinde okuyan birileri olarak diğerlerine tanıtanlar vardır. Bazıları kendilerini olmak
istedikleri ve olamadıkları kişiler olarak göstermektedirler.”(37. Bölüm)

6) BİLGİ KİRLİLİĞİ
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Sosyal medyada çok farklı ve çok çelişkili bilgilere rastlamak mümkündür. Bu durum da,
bilgi kirliliğine yol açmaktadır. Yeni medya kullanımının yaygınlaşması ile bilgi ve
enformasyon birbirine karışmış ve yazılanların hangisinin bilgi, hangisinin enformasyon
olduğunu ayırt etmek zorlaşmıştır. Ayrıca bilginin hızlı yayılmasına neden olan araçlar, yanlış
bilginin de hızlı yayılmasına neden olmaktadır. Sosyal medyada var olan bu çeşitlilik
nedeniyle, geleneksel medyanın kredibilitesi, güvenirliği sosyal medyaya kıyasla daha yüksek
görünmektedir.
Psikiyatrist Saray’ın da ifade ettiği gibi “enformasyonu bilgi zannetmeye başladık. Her türlü
enformasyonu aldığımızda kendimizin bilgili olduğunu zannetmeye başladık. Bunlar da
internetin düşünülmesi gereken boyutlarındadır.” (31. Bölüm)

7) İLETİŞİMDE DEĞİŞİM
7.1) İLETİŞİM BİÇİMİ
Yeni teknolojilerin gelişmesi ile hayatımızda ilişkiye olan ihtiyacımız ve o ilişkiye ulaşmak
için gereken enerji ve çaba değişmemiş, yalnızca ilişki kurma biçimimiz değişmiştir.
Gazeteci Coşkun Deniz’in de üzerinde durduğu gibi yüz yüze iletişimde ilk anda dış görünüş
ve davranış çok önemliyken sanal ortamda böyle bir durum söz konusu değildir. Kişiler sanal
ortamda yazarak kendilerini istedikleri gibi ve daha iyi ifade edip, daha kolay ilişki
kurabilmektedirler. (14. Bölüm)

7.2) İLETİŞİM KURMA İLE ERİŞİM VE PAYLAŞIM KOLAYLIĞI
Yeni teknolojilerin gelişmesinin en önemli faydalarından biri, kullanıcılarına iletişim kurma
ve içeriğe erişme ile paylaşımda kolaylıklar sunmasıdır. Buna göre, kullanıcılar sosyal medya
aracılığıyla bir yandan yeni bir arkadaş çevresi oluşturabilirken, bir yandan da hayranı
oldukları ya da ulaşmak istedikleri kişiye daha kolay ulaşabilmektedirler. Bunun yanı sıra,
kullanıcıların ulaşmak istedikleri içeriklere daha hızlı ve kolay erişmeleri de kolaylaşmıştır.
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Böylece, zaman ve mekan kısıtlamasını ortadan kaldıran araçlar sayesinde her an, herkesle
iletişim kurmak ve istenilen içeriğe ve bilgiye erişim kolaylaşmıştır.

7.2) İLETİŞİM KURMA KOLAYLIĞI
Yeni teknolojilerin gelişmesinin en önemli faydalarından biri, kullanıcılarına iletişim kurma
kolaylığı sunmasıdır. Kullanıcılar sosyal medya aracılığıyla bir yandan yeni arkadaş çevresi
oluşturabilirken, bir yandan da hayranı oldukları ve ulaşamadıkları kişilere daha kolay
ulaşabilmektedirler. Bilgi güvenliği uzmanı Semih eskiden habercilerin, gazetecilerin ve
ünlülerin ulaşılabilir olmadığını oysa şimdi online olmakla daha ulaşılabilir olduğunu hayran
olmaktan çok arkadaş olmak veya bunu hissettirmek sosyal medyada iletişimin yeni modeli
olduğunu ifade etmektedir.(6.bölüm)

8) ERİŞİM VE PAYLAŞIM KOLAYLIĞI
Sosyal medya arzu edilen içeriğe zaman ve mekan sıkıntısı olmadan erişim imkanı
sunmaktadır. Eskiye göre insanlar aradıkları içeriklere daha kolay ulaşıp, bu içerikleri daha
kolay paylaşabilmektedirler. İçeriğe ulaşımdaki hız ve kolaylık sadece avantaj olmayıp, yanlış
içeriklerin paylaşıldığı takdirde dezavantaj olarak algılanmaktadır.

9) İÇERİK BELİRLEME VE İÇERİĞE MÜDAHALE
Günümüzde haber oluşturma gazeteci ve muhabirlerin tekelinden çıkmıştır. Pek çok kişi
teknolojinin de yardımı ile haber yapabilmektedir. Artık her insan bir haber kaynağına
dönüşmüştür.
Sosyal medya sayesinde ajanslara bağlılık bir oranda kırılmıştır. Aynı zamanda, batı kaynaklı
habercilik anlayışı ile haber süzgeçleri de sosyal medyada etkisini kaybetmektedir. Bugün
dünyanın dört bir tarafında yaşanan olaylar sosyal medya aracılığıyla gündeme
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gelebilmektedir. TVNET editörü Akyol’a göre “Sosyal medyadan öncesinde haber yapmak
için sadece ajanslar vardı, batıdan doğuya gelen haber akışında, o ülkelerin ön plana çıkarmak
istediği haberlere mahkumduk. Onlara bağlı kalmak zorundaydık. Bu Ajansların yazdığı gibi,
yani onların gözlükleri ile bakmak zorundaydık ancak bloglar facebook ve twitter ile o
ajanslarda yazılanların gerçek olup olmadığını, haklı olup olmadığını değerlendirmek ve
yanlış yazılıp yazılmadığını yanlı olup olmadığını süzgeçten geçirmek mümkün olmaktadır.”
(44. Bölüm)
İnternet aynı zamanda içeriklere müdahaleyi kolaylaştırmıştır. Pek çok haberin geleneksel
medyadan önce sosyal medyada yayılması, haberin doğruluğunu, yanlışlığını veya taraflılığını
önceden görmeyi mümkün kılmaktadır. Böylece yanlış, eksik veya haksız çıkan bir habere
müdahale şansı daha hızlı ve kolay hale gelmiştir.
Sanatçı Ferhat Göçer Twitter’in en önemli özelliklerinden birini birçok bilgiden gazetede
çıkmadan bir gün önce haberdar olunabilmesi böylece yanlış, eksik veya haksız çıkan bir
haber hakkında medya veya gazetede çıkmadan hemen önlem alınabilindiği ya da doğru
bilgilendirme imkanı sağladığını ifade etmektedir. (41. Bölüm)

10) YENİ PAZARLAMA MECRASI
İnternet, pazarlama için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaktadır. Sosyal medya, alıcılar ile
satıcıların bir araya geldiği bir platformlardır. Web girişimcisi Öztürtk, markalar, artık
kullanıcının algısı ve ilgisi nerdeyse orada bulunmak zorunda olduklarını ifade etmektedir.
Ona göre, eskiden kullanıcılar sadece TV, gazetede, radyo da zaman geçirirken bugün
kullanıcı kitlenin gençleşmesi ile birlikte, kullanıcılar geleneksel mecralardan daha çok cep
telefonunda, facebook ve twitter’de zaman geçirmektedir. (58. Bölüm) Artık pazarlama
faaliyetleri çok sayıda araç vasıtasıyla eş zamanlı yapılabilmektedir. Sadece tek bir mecra
kullanılmamaktadır.
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11) ÖRGÜTLENME ARACI
Sosyal medya yeni örgütlenme biçimleri oluşturmaktadır. Sosyal medya platformları,
yürüyüşler, gösteriler, aktivizm hareketleri sel, deprem gibi doğal afetlerden sonra yardım
kampanyalarının örgütlenmesi için yeni bir mecraya dönüşmüştür. Twitter ünlüsü Carfoure
Van depremin ilk gününden sonra insanlar twitter’den depremzedeler ile ilgili düşünmeye
başladılar ve yardım için örgütlendiler.

12) KULLANIM AMACI
1. GRUP
Televizyonculardan, radyoculardan, yapımcı ve sunuculardan oluşan birinci grup, sosyal
medyayı daha çok işleri için kullanmaktadırlar. Gündemi ve haberleri takip etmek, gündemle
ilgili yorumlarını paylaşmak, kendileri hakkındaki haberleri takip etmek vb. birinci grubun
sosyal medyayı kullanım sebeplerindendir. Köşe yazarı Kartal sosyal medya kullanma
amacını şu şeklide açıklamaktadır; “sosyal medya kullanım amacım, bir şeylerden haberdar
olmak, gündemi takip etmek, ajanslardan daha önce, twitterden haberleri takip etmektir.” (73.
Bölüm)
Gazete yazarı ve televizyoncu Gedik ise sosyal medya kullanma nedenini şöyle
açıklamaktadır: “Ben işim için iyi kullanıyorum twitteri, bir yapımcıyı her gün arayıp ne
yaptığını soramıyorum ama yapımcı her gün sette ne yaptığını fotoğrafları ile birlikte
paylaşınca bende istediğim haberi bulabiliyorum.” (2. bölüm)

2. GRUP
Sektörden uzmanlar, PR ve sosyal medya şirketleri, marka yöneticileri, ticaret ile uğraşan
bireyler ve web girişimcileri sosyal medyada itibar yönetimin önemli olduğu düşüncesinden
hareketle, kendileri, ürünleri ve hizmetleri hakkında neler konuşulduğunu izlemek,
kullanıcıları ile iletişime geçmek ve marka yönetimi için sosyal medyayı daha çok
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kullanmaktadırlar. Bersay yönetim kurulu başkanı Saydam’a göre, “sosyal medyada senin
adına ne konuşulduğunu izlemek ve sesinin de o konuşmaya katılman itibar yönetimi
açısından çok öneli ve çok belirleyicidir.”(42. Bölüm)

3. GRUP
Akademisyenler ve psikiyatristler, sosyal medyaya daha mesafeli ve daha eleştirel
yaklaşmaktadırlar. Psikiyatrist Hasanoğlu’na göre, insanlar ait olmak, görünür olmak,
onaylanmak, desteklenmek gibi ihtiyaçlardan dolayı yaptıklarını paylaşmaktadırlar. Bu
ihtiyaçlar insanın temel ruhsal gereksinimleridir.(82.bölüm)

4. GRUP
Şöhretler ve popüler şarkıcılar, sanatçılar ve oyuncular, sosyal medyayı aracısız iletişim
mecrası olarak görmektedir. Buna göre sosyal medya, hayranlar ve ünlüler arasında doğrudan
bir iletişim olanağı yaratmaktadır. Sanatçı Morgül’e göre : “insanlar sosyal medya dönemine
kadar sanatçıları vasıtalar yolu ile tanımaktaydı. Ancak Şimdi ben kendimi sosyal medyadan
rahat ifade edebiliyorum. Beni her zaman diğerleri anlattı, ama beni insanların benden
dinleyebilmesi için, beni kendimin tanımlaması için sosyal medyadaki sayfayı açtım.” (18.
Bölüm)
Bunun yanında sanatçılar açısından sosyal medya, kendi konserlerinin, albümlerinin ya da
etkinliklerinin duyurularını yapmak için muhteşem bir platforma dönüşmüştür. Çağlar Muslu
yapacağı konserlerinin programlarını facbook ve twitter hesabımdan duyurmakta olduğunu
ifade etmiştir. (70. Bölüm)
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5. GRUP
Bu kategorideki kişiler daha çok can sıkıntıdan ve yalnızlıklarını paylaşmak, eğlenmek ve
eğlendirmek için sosyal medya platformlarında hesap açıp ve içerik paylaşmaya
başlamışlardır. Ancak bir süre sonra bu kullanıcıların paylaştıkları içeriklerin, birçok kişi
tarafından sevilip takip edildiğine şahit olmuşlardır.
Twitter ünlüsü, Pink Freud: “can sıkıntısından ve yalnızlığım hakkında yazmak için yazmaya
başladım ve açtım hesap ve yazdıklarım birçok kişi tarafından takip edildi.” (14. Bölüm)
Beyinsiz adam: “hoşluk ve eğlence olsun diye bu hesabı açtım. İnsanları eğlendirmek için
yazıyorum. Saçma şeyler yazıyorum.” (43. Bölüm)

13) İZLEME TERCİHLERİ VE REYTİNG KONUSU
Sosyal medya kullanıcılarını içerik seçme özgürlüğüne ulaştırmıştır. İnsanlar, TV’de,
gazetede, diğerlerinin seçtikleri içerikleri izlerken sosyal medyada istedikleri içerikleri takip
edebilmektedirler. Bunun yanı sıra artık günümüzde televizyonların, radyoların ve gazetelerin
daha çok internetten takip edilmesi nedeniyle, satışların ve reytinglerin düştüğü
görülmektedir. Sunucu Yılmaz’ın da üzerinde durduğu gibi sosyal medyanın etkin olduğu bu
dönemde sosyal ağlarda konuşulma oranı, atılan mesajlar, gönderilen e-mailler ve yapılan
retwitler de reyting kadar önemlidir ve reyting yerini alabilir. (71. Bölüm)

14) BİREYSELLİĞİN KURUMSALLIĞIN ÖNÜNE GEÇMESİ
Sosyal medyada bireyler kurumlardan daha önemli hale gelmektedirler. Teknoloji editörü
Dirier’e göre sosyal medya ile bireyler daha öne çıkmakta, yazarlar temsil ettikleri
kurumlardan daha çok beğenilmekte ve takip edilmektedir. Gazeteciler patronlara ve
kurumlara bağlı olmadan haber ajansı işi yapma potansiyeline sahip ve bir haber kaynağı
olarak tanımlanabilmektedirler. (49. Bölüm)
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16) GELENEKSEL VE SOSYAL MEDYA İLİŞKİSİ
Günümüzde kimi durumlarda sosyal medya, geleneksel medyanın içeriğini ve gündemini
belirlemektedir. 1. grupta yer alan gazeteci ve muhabirlerin bir kısmı, internetten aldıkları
verileri geleneksel medyaya aktardıklarını, haber yapmak için ajanslar kadar sosyal medyayı
da kullandıklarını, olay yerine gidemedikleri durumlarda sosyal medyanın iyi bir haber
kaynağı olduğunu belirtmektedirler. Bunun yanı sıra geleneksel araçların sosyal medya
gündemini takip etmeleri, sosyal medya araçlarını kullanmayan kişilerin bile soysal medya
gündemine hakim olmalarını sağlamaktadır. Ahu Özyurt (gazeteci, yazar): “Biz habercilerin
gidemediğimiz bir yere, ajansa bakamadığımızda bizim için sosyal medya iyi bir haber
kaynağı olmuştur.”(2. bölüm)
Mesut Yar (televizyoncu ve gazetesi yazarı, TV eleştirmeni): haber yapmak için ajanslar
kadar sosyal medyayı da kullanıyorum. (7. Bölüm)
Bunun yanı sıra, sosyal medya içerikleri test etmek açısından da iyi bir fırsat sunmaktadır.
Sosyal medyada ilgi çeken, beğenilen yayınların ya da reklamların daha sonra diğer medya
araçlarında da kullanıldığı görülebilmektedir.

SONUÇ
Geleneksel medyanın sosyal medyada nasıl temsil edildiğini incelemek amacıyla yapılan bu
çalışma sonucunda, TRT Haber kanalında 120 kadar bölüm yayınlanan sosyalmedyatv
programı incelenmiş olup, içerik analizi yöntemiyle katılımcıların sosyal medyaya ilişkin
görüşleri analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda incelenen programlarda, Twitter,
Facebook, Instagram, LinkedIn gibi araçların sosyal medyada en çok tercih edilenler arasında
olduğu görülmüştür. Programın incelenmesi sırasında, programa katılan konuklar 5 kategoride
ele alınarak değerlendirilmiştir. Buna göre, gazetecilerin, televizyoncuların ve radyoların
oluşturduğu ilk grubun görüşleri incelendiğinde, sosyal medyanın daha çok gündemi takip
etmek, haberleri paylaşmak ve son dakika haberleri hakkında bilgilenmek amacı ile
kullanıldığı gözlemlenmiştir. İkinci grubu oluşturan sektör uzmanlarının, girişimcilerin, PR ve
sosyal medya ajansları çalışanlarının ise sosyal medyayı daha çok, marka yönetimi, itibar
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yönetimi

ve

müşteri

ilişkileri

doğrultusunda

kullandıkları

sonucu

çıkarılmıştır.

Akademisyenlerin ve psikiyatristlerin oluşturduğu üçüncü grup, sosyal medyanın etkilerine
daha eleştirel bir yaklaşımla bakarak, sosyal medyanın insanların ihtiyaçlarını karşılama
biçimlerine vurgu yapmış, bu doğrultuda aidiyet, onaylanma ve desteklenme gibi ihtiyaçlar ile
sosyal medya arasındaki ilişkiye dikkat çekmişlerdir. Popüler sanatçılar, şarkıcılar ve
oyunculardan oluşan dördüncü grubun görüşleri incelendiğinde, sosyal medyanın kişilerle
doğrudan iletişim kurma kolaylığı sunduğu ve bu açıdan kişilerin artık aracıya ihtiyaç
duymadan hayranları ile iletişime geçebildikleri görülmüştür. Beşinci ve son kategori olan
internet fenomenleri ve blog yazarlarının görüşleri incelendiğinde ise sosyal medyanın can
sıkıntısı giderme, yalnızlıktan kurtulma ve eğlenme amacıyla kullandığı sonucuna varılmıştır.
Tüm bu tespitlerden ve incelenen programlardan hareketle denilebilir ki, sosyal medya
günümüzde kullanıcılarına çok sayıda avantajlar sunmaktadır. Buna göre, sınıfsal ve fırsat
eşitliğinin sağlanması, interaktiflik, daha çok kitleye ulaşılabilmek, hız, iletişim kurma
kolaylığı, mekan ve zaman sınırının ortadan kalkması, açıklık, erişim ve paylaşım kolaylığı
yeni bir reklam ve pazarlama mecrası olması, gibi yenilikler sunan sosyal medya araçları
günümüzün önemli iletişim araçları haline gelmektedir. Bunun yanı sıra, sosyal medya ortamı
doğası gereği özgürlük alanıdır. Kullanıcılar hiç çekinmeden arzu ettikleri içerikleri
yayınlayabilmektedir bu da bazen sosyal saygının ortadan kalkmasına, sosyal sınırların
yıkılmasına ve nefret söyleminin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İnternet bir taraftan bilgi
ulaşımı ve paylaşımında kolaylıklar sağlarken diğer taraftan doğru bilgiye ulaşmayı da bir
ölçüde zorlaştırmaktadır. Tüm bu avantajları ve dezavantajları sonucunda, geleneksel medya
ve sosyal medya arasındaki ilişki incelenmesi gereken bir konu olarak görülmektedir.
Geleneksel ve sosyal medya arasındaki ilişki açısından, sosyal medya ve geleneksel medya
arasında ayrılmaz bir ilişki olduğu, bu iki medya’nın birbirinden beslendiği ve özellikle sosyal
medyanın geleneksel medyayı büyük oranda etkilediği sonucuna varılmıştır.
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e-devlet uygulamaları
yeni medya ortamları ve birey
dijital kültür
dijital gözetim
dijital oyun
toplumsal cinsiyet
kuşak olgusu
kullanıcı/üretici deneyimleri
sayısal uçurum

SANAT
dijital sanat
tasarım
etkileşimli iletişim ortamları

ETİK

(üretici ve kullanıcılar)

dijital/yeni medya
okuryazarlığı
alternatif öğrenme
ortamları

ARAYÜZDE
YÖNTEM
yöntem tartışmaları
saha deneyimleri
yeni medyanın
yeniliği/neliği
sorunu
6

HUKUK

EĞİTİM

sorunlar ve sorumluluklar

paydaşlar

temel hak olarak internet
yasal düzenlemeler
düzenleyici kurullar
kişisel verilerin korunması
özel yaşamın gizliliği

Kongre Sonuç Bildirisi
Sansür, gözetim ve denetim gibi interneti sürekli olarak tehdit eden ve kısıtlayan uygulamalara
karşı direniş yöntemleri geliştirmek elzemdir. İnternet, bilginin sınırsız bir şekilde dolaşımda
olduğu, kamusal ve demokratik müzakereye; yurttaş katılımı ve denetimine açık bir alan olarak
her an yeniden inşa edilebilmelidir. Bu bağlamda toplumsal yaşamda aktivizmin her
boyutunun geliştirilmesi önemlidir.
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SİYASET VE
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yeni medya ekonomisi
internet özgürlüğü
yaratıcı endüstri gerekmektedir.
diyalogun artması
ve böylece
kuramsal zeminin sağlamlaşması
yönetişim
siyasal katılım,

dijital oyun endüstrisi
YA
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İ
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ve
örgütlenme
N
Bu bağlamda
sorunu belirgin biçimde öne çıkmaktadır. Sosyal ve
bilimlerde
YEbeşeri O
İSİ
ifadeyöntem
özgürlüğü
L J
özgür yazılım
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Y
araştırmanın
kavramsal
ve
kuramsal
çerçevesinin
işe
vurulma
biçimi
olan
yöntem
araştırma
S
O
yurttaş gazeteciliği
S
açık kaynak
tekniklerinin
yeniuygulamaları
medya çalışmalarında üzerinde durulması ve yöntem konusuna önem
e-devlet
toplumsal hareketler

verilmesi gerekmektedir. Araştırmaların, araştırma sürecinin ve sahada yaşananın da
yeni medya ortamları ve birey
paylaşılması bu anlamda önemli bir deneyim paylaşım süreci ve düşünümsel
bir faaliyettir.
dijital kültür
Tam da bu nokta alana ilişkin özgün tartışmaları ve yeni medyanın ne'liğine ilişkin tartışmaları
dijital gözetim
besleyebilir.
dijital oyun
toplumsal cinsiyet

Gözetim ve denetim olguları çerçevesinde kişisel bilgilerin korunması ve iletişimin gizliliğin
kuşak olgusu
ihlalinin engellenmesi önemli gündem maddelerinden biri olarak ele alınmalıdır.
kullanıcı/üretici deneyimleri

sayısal uçurum

Hackerlik olgusu, hacker etiği konularının da gerek hacker camiası gerekse akademiya
tarafından ele alınması gerekli görünmektedir.
Yeni Medyanın sanat yapma biçim ve pratiklerini değiştirdiği, toplumsal, politik, ekonomik
ilişkilerin, olguların, görselleştirilmesinde yeni bir anlatım aracı olduğu ve bu aracın ifade
biçiminin çeşitli okur yazarlıklarla geliştirilebileceği ortaya çıkmaktadır.

SANAT
Yeni medya okuryazarlığının siyasal, toplumsal yaşamın her alanında ve kesiminde
dijital sanat
geliştirilmesi gereklidir. Bu şekilde yeni medyanın muhtelif ortamlarında nitelikli kullanım tasarım
pratiği yurttaşlık kültürü çerçevesinde geliştirilebilir. Yeni medya okuryazarlığının
paydaşları,
etkileşimli
iletişim ortamları
üniversiteler, sivil toplum kurumları ve bu durumda tüm yurttaşlardır.
·
Benzer biçimde, yeni medya araç ve ortamlarına ilişkin toplumsal algıda yaratılmaya/
yaygınlaştırılmaya çalışılan korku sorunlar
kültürüne
ve ahlaki paniğe karşın araç ve ortamların,
ve sorumluluklar
olanakların altının çizilmesi ve yaygınlaştırılması
vurgulanması gereken başka bir konudur.
paydaşlar

ETİK

EĞİTİM

(üretici ve kullanıcılar)

ortamları

yöntem tartışmaları
saha deneyimleri
yeni medyanın

HUKUK

Yeni medya çalışmalarının kongre programına da yansıyan konu, kapsam ve çeşitliliği
düşünüldüğünde ve ayrıca araç ve ortamlara ilişkin canlılık, dinamik ve hızla değişen yapı göz
dijital/yeni medya
farklı disiplinlerden araştırmacıların bir arada üretme
pratiğinin
de internet
temel
hak olarak
okuryazarlığıönüne alındığında alanda
ARAYÜZDE
gerekliliği
ve
alana
getireceği
zenginlik
önemli
bir
vurgu
olarak
ortaya
çıkmaktadır.
yasal düzenlemeler
alternatif öğrenme
YÖNTEM
düzenleyici kurullar
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kişisel verilerin korunması
özel yaşamın gizliliği
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