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Editörün Notu… 
 

İletişim ve Diplomasi dergisi bu sayı ile yayın hayatına başlıyor. Bundan sonra da altı 
ayda bir karşınızda olacağız. Modern hayatın en temel karakteristiklerinden birisi ile-
tişim. Kişilerarası iletişim her devirde vardı, ancak içeriği aynı değildi. Kitle iletişimi 
ise elbette kitlelerin ortaya çıkışıyla, kabaca son iki yüz yıllık tarihle ilgili. Siyasal sis-
temlerin dönüşümü, toplumsal ve ekonomik hayatın geçmişle mukayese edilemeye-
cek şekilde evrilmesi kitlelerin ortaya çıkışıyla derin bağları olan gelişmeler. İlk defa 
kamuoyundan bahsedilmesinin tarihi 1800’lerin başıdır. Güsta ve Le Bon, Kitlelerin 
İsyanını 1895’de yazdı. Siyasal iktidarın hanedandan kitlelere, halka geçişi bir 19. 
Yüzyıl hikayesi. Kitleler her ne kadar siyasette başrolu sahipleniyor gözükseler de, 
bunun “kendiliğinden” “doğal seyri içinde” yaşandığını söylemek kolay değil. Kitle-
lerin neyi nasıl düşünecekleri, nasıl davranacakları, kimi seçecekleri, hangi değerlere 
inanacakları ve can verecekleri başlıklar, konular, normlar kitlesel enformasyonun 
egemen tartışma/propaganda temaları oldu. Kitleler adına siyasal iktidarı talep eden-
ler, niçin kendilerinin seçilmesi gerektiği hususunda kitlelere kimi zaman bilgi, eleşti-
ri, kimi zaman incelikli propaganda yöntemleriyle taçlandırılmış değerler aktardılar. 
İktidar ilişkilerinin geniş alanı içinde rol üstlenmek, pay almak isteyen aktörler, son 
iki yüz yıl içinde bu çabaların nasıl etkin bir kitle iletişimi gerektirdiğini kavradılar. 
Elbette kitlelerin çıkarları adına onlara karşı mücadele verdiklerini söyleyen/iddia 
edenler de aynı yöntemleri kullanmak istediler.  

Mors alfabesinin 19. Yüzyılın ortalarında bulunuşu, sonra radyo derken televizyon 
yayınlarının ortaya çıkışı, arkasındaki bu gelişmelerle bağlantılıdır. Toplumsal/siyasal 
dönüşümler kendilerine tekabül eden teknolojileri uyarırlar, yeni şartlara uygun “ile-
tişim araçlarının” icat edilmesi için gerekli ortamı hazırlarlar. Bugün de internet tek-
nolojisi henüz içinde ne tür imkanları ve tehlikeleri barındırdığı hususunda yeterince 
fikir sahibi olamadığımız yeni mecralar üretiyor. Sosyal medya ortaya çıkışıyla bir-
likte hayatımızda tayin edici bir rol üstlenmeye başladı. Oysa on sene önce bu ölçüde 
bir sosyal medyadan bahsedeceğimiz kimsenin aklına gelmezdi. On sene sonra da bu-
gün aklımıza gelmeyen gelişmelerle karşılaşmamız, hatta bunun on sene bile alma-
ması şaşırtıcı olmaz. Tıpta malum, belli bir ilacın insanlar üzerindeki etkisini anlaya-
bilmek için bazen uzun yılların geçmesi, klinik tecrübelerin tamamlanması gerekir. 
Aslında toplumsal hayat için de öyledir. Ancak karşılaştığımız bu yeni durum, daha 
etkisi ve boyutları hakkında bir fikir sahibi değilken sonuçlarıyla yüzleştiğimiz ve na-
sıl mukabele edeceğimiz hususunda farklı fikirler öneren bir tartışma ortamında neyin 
doğru olabileceğine dair kararsızlıklar yaşadığımız bir ortam oluşturuyor. Ancak yine 
de anlamaya, etkilerini analiz etmeye, muhtemel gelişmeleri takip etmeye mecburuz. 
Çünkü hayat durmadan bize sorular sorarken, birer deneme olduğunu bilsek dahi ce-
vaplar vermekten kaçınmak mümkün değil.  
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Diğer yandan diplomasi, tarihi eskilere uzanan bir meslek, ilişkiler ağı, uzmanlık alanı. 
Orwell, biraz da kötümser bir yaklaşımla diplomasinin çok söz söyleyip hiçbir şey anlat-
mama sanatı olduğunu ifade etmiştir. İlk bakışta bu doğru gibi görülebilir, ancak çok çe-
şitli ön yargılar, çelişik beklentiler, kimliğe ve kültüre dair farklı arka planlar, aradaki iliş-
kileri yürüten diplomatları mümkün olduğunca dikkatli bir dile, üsluba, doğrudan anla-
tım yerine sembolik ifadelere sevketmekte, böylelikle iletişimin esnekliğini ilişkiler bakı-
mından bir avantaja çevirmeyi mümkün kılmaktadır. Aynı gerçekliğin farklı ifade biçim-
lerinin nasıl farklı sonuçlar doğurduğunu günlük hayatımızdan da biliriz. İlişkileri usta-
lıkla yürüten, problemleri kimseleri kırmadan, üzmeden çözen kişilerin yaklaşımlarını 
“diplomatça” buluruz. Doğrudur, diplomatların da yaptıkları tam olarak budur. Ülkeler 
geçmişte hanedanların malıydı, 19. Yüzyılda ulus devletler ortaya çıktı. Her devirde ül-
keler arasında karmaşık ilişkiler oldu, ancak yine son iki yüz yıla girildiğinde, bu ilişkiler 
geçmişle karşılaştırılamayacak ölçüde karmaşıklaştı, iç içe geçti. Hanedanlar genellikle ül-
kelerin tam yetkili otoriteleriydi, ulus devletler de egemenliklerini böyle takdim ettiler, 
kendi üzerlerinde başka bir güç tanımadılar. Ancak zamanımıza doğru iletişim ve ulaşı-
mın yaygınlaşması, ülkelerin ilişkilerinin esnekleşmesi, ulus üstü yapıların güç kazanması 
yeni türden ilişkiler doğurdu. Öte yandan evrensel hukuki normların egemen değerler ha-
line gelmesi, artık daha geniş ölçekte kamuoylarından bahsedilmesi ülkelerin bağımsızlık 
alanlarını aşındırdı. Keza modern iletişim teknikleri, İngilizcenin yaygınlaşması, eğitim 
öğretimin küresel ölçekte piyasalaşması, ekonomik üretim, organizasyon ve bölüşümde 
yeni ölçeklerin gündeme gelmesi ülkelerin ilişkilerini karmaşıklaştırdı. Bütün bunlar dip-
lomasiyi ve ona ilişkin her türden arka planı yeni şartlara uyum göstermeye zorladı. Dik-
kat edilecek olursa, aslında modern zamanlarda ilişkilerdeki bu karmaşıklaşmanın, içiçe 
geçmenin en önemli aktörü kitle iletişimidir. O yüzden günümüzde tüm toplumsal süreç-
leri anlamaya dönük her tür disiplinin başına iletişim getirilmekte ve böylelikle bu melez-
lemenin dinamik/ilginç alanları ortaya çıkmaktadır: İletişim sosyolojisi, iletişim ve eko-
nomi, iletişim ve tarih, siyaset vs. Bu disiplinler peşpeşe hayat bulurken de işaret ettiği ar-
tık iletişimin hesaba katılmadığı hiçbir alandan bahsedilemeyeceği gerçeğidir. Biz de dip-
lomasi ile iletişimin kesişmesinde hayat bulan hayli zengin ve geniş bir alan üzerine bu 
dergiyi çıkartmaya karar verdik. Sadece meslekten konuyla ilgili olanlar bakımından de-
ğil, meraklılar için de faydalı yazıların, incelemelerin, insanı düşündürecek, yeni fikirlere 
ilham verecek tespitlerin iletişim ve diplomaside yer alacağı kanaatindeyiz. Gördüğünüz 
gibi geniş bir başvuru çevremiz var. Dolayısıyla her sayımızı, konuları belli bir sistema-
tik çerçevede sunabilmek adına tematik olarak yayımlamayı uygun bulduk. Bundan 
hareketle, dergimizin ilk sayısının ana teması “Yeni Medya”dır. Bu ana temayla ilintili 
olarak birçok konusunu işleyen akademik yazılara yer vermeye çalıştık.  

Dergiye çalışmalarıyla katkı verecek çevreler için açıklayıcı notları dergide, internet si-
tesinde ve de dijital ortamda bulmak mümkündür.  

İletişim ve Diplomasi’nin uzun bir yayın hayatı olmasını temenni ediyoruz.  

Prof. Dr. Naci BOSTANCI 
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YENİ MEDYA ve KAMU DİPLOMASİSİ 

AKTÖRÜ OLARAK BYEGM 

 

ÖZET 

Günümüzde bilgiyi güçlü yapan özelliklerden biri, alınıp satılabilen bir meta olma özelli-
ğidir. Bilginin bu özelliği sayesinde artık alışılagelmiş yapılar yerlerini yenilerine terk et-
mektedir. Her kavramda önce bir bütünleşme/benzeşme ardından da bir dönüşüm yaşan-
maktadır. Bunun en güzel örneklerini bizzat günlük hayatımızda yaşamaktayız. En önemli 
iletişim aracımız olan telefon yerini yavaş yavaş elektronik posta veya elektronik mesajlaş-
maya, dokunmaktan büyük haz duyduğumuz gazeteler yerlerini internet gazetelerine, bir 
güç simgesi olan kâğıt paralar yerini elektronik para ve fonlara, devlet dairelerine sunulan 
dilekçeler yerini elektronik formlara bırakmaktadır. Bilgi çağı olarak adlandırılan içinde bu-
lunduğumuz çağın şüphesiz en önemli aktörü bilgidir. Bu gelişmelerin birer nimet veya bi-
rer eziyet olarak görülmesinin kişiden kişiye değişebileceği bir kenara bırakılacak olursa, bu 
hizmetleri mümkün kılan teknolojilerin önemine vurgu yapmak gerekmektedir. 

Bugün dünya birçok alanda büyük değişimler yaşamaktadır. Yaşanan değişime ülke-
ler, kurumlar, kuruluşlar ve bireyler olarak insanlar kendilerini adapte etmenin yollarını 
aramaktadırlar. Geçmişi çok eskilere dayanan Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Mü-
dürlüğü (BYEGM) de kendini bu yeniçağın değişim ve dönüşüm şartlarına uyarlamaya 
çalışmaktadır. BYEGM, dünyadan Türkiye’ye doğru yaşanan değişim ve dönüşüm çarkı 
içinde konumunu güçlendirmek için devlet kurumu olmasının gereği olarak ciddiyetini 
ve sorumluluğunu kaybetmeden proaktif bir hizmet anlayışını benimsemiş durumdadır.  

Bu çalışmada BYEGM, bilgi çağının en önemli yönünü oluşturan “Yeni Medya ve 
Kamu Diplomasisi” kavramları çerçevesinde genel olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), Yeni 
Medya, Kamu Diplomasisi, Sosyal Medya. 
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GİRİŞ 

“Kitle iletişim araçları, bilgi, görüş ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlayan; sos-
yal örgütlenmeyi güçlendiren; kamuoyu oluşturan; insanın anlama, anlatma, öğ-
renme ve eğitim görme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan; insan ilişkilerini değiş-
tirip geliştiren; yeni davranış ve tutum kalıplarını, görüş ve düşünce akımlarını 
yaygınlaştıran en etkin iletişim araçlarıdır” (Ülkü, Demir, 2013: 592). 

Günümüz dünyasında posta, mobil telefon, faks gibi haberleşme araçları; gazete, 
radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları; uydular, bilgisayarlar (internet ve e-
posta) birer iletişim aracı olarak iletişimin ayrılmaz parçaları durumuna gelmiştir. 
Bu elektronik iletişim araçları, kurduğu haberleşme ağıyla kültürü de yay-
gınlaştırmış; dünyamızı McLuhan' ın o çok eleştirilen ancak önemli eğilimlerden bi-
rini anlamamıza yardımcı olan metaforik deyimi “küresel köy”e ilham vermiştir. 

21. yüzyıl birçok alanda yeniliklere yol açmıştır. Günümüzde başta teknolojik 
gelişmeler olmak üzere siyasi, ekonomi, sosyo-kültürel ve medya alanlarında baş 
döndürücü değişimler yaşanmaktadır. Özellikle iletişim ve medya alanında eskiye 
nazaran küresel düzeyde olağanüstü yeniliklerin yaşanması toplumsal yaşamın pek 
çok alanında büyük yeniliklere yol açmıştır. Diğer taraftan, postmodern kamu yö-
netimi anlayışı ve kamu işletmeciliği gibi kamu yönetimine yönelik yeni bakış açı-
ları da bu noktada etkili olmaktadır. “Postmodern kamu yönetimi yeni bir devlet–
vatandaş ilişkisinin kurulduğu ve eskisinden tamamen farklı bir devlet–yurttaş 
modelidir” (Şeyhanlıoğlu, 2007: 104). Bu model beraberinde birçok kavramı da ka-
mu yönetimi anlayışına getirmektedir. Yeni ancak postmodernizmin ürünü olan 
söz konusu kavramlar tüm gelişmiş ülkelerde olduğu üzere Türkiye özelinde de 
hayat bulmaktadır (Ökten, 2012: 239). Artık küresel bir aktör olan, Türkiye’de -2002 
yılından bu yana her alanda olduğu gibi-yönetişim, küreselleşme, esnek yönetim, 
yurttaş bilinci, çoğulculuk, bürokrasinin azaltılması, sivil toplumun rolünün art-
ması konularında önemli derecede gelişme yaşandığı gözlemlenebilmektedir. 

Bu konuların dünyadaki gelişimleri paralelinde Türkiye’de de hayat bulmasında 
iki önemli aracın yardımcı olduğu söylenebilir. Bunlar; iletişim (özellikle yeni med-
ya) ve diplomasidir (özellikle yumuşak güç kullanımıyla kamu diplomasisi). 

Genel tanımlamalara göre; iletişim alanında bilgi, enformasyon veya verinin 
iletimi ve depolanması amacıyla kullanılan kanallara ve araçlara medya denil-
mektedir. Günümüzde ise, medya kavramı, insanların zihninde daha çok kitle ile-
tişim araçlarını veya onun bir alt kolu olan haber yayın organlarını çağrıştırdığı 
için “yeni medya” kavramının kapsadığı alanın genişliğinin ilk bakışta tam anla-
mıyla anlaşılamamaktadır. Bu konudaki tartışmalar ise yoğun bir şekilde devam 
etmektedir. Çünkü “yeni medya” kavramı sadece gazete, radyo, televizyon ve si-
nema gibi “geleneksel medya” unsurlarının teknolojik olarak daha gelişmiş iletim 
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ortamlarında, benzer işlevleri icra etmeleri anlamına gelmemektedir. “Geleneksel 
Medya” olgusu üzerinden “kitle iletişim araçları” anlamına indirgenen ‘medya’ 
kavramı, “yeni medya” kavramsallaştırmasıyla birlikte asli anlamı olan, “iletişim 
araçları” anlamını geri kazanmaktadır. 

Bu bağlamda, yeni medya kavramı, geleneksel medyadan farklı olarak, sayısal 
tabanlı, iletişim kuran unsurların arasında eş zamanlı ve geniş kapasiteli, karşılıklı 
ve çok katmanlı etkileşimin yüksek hızda gerçekleştiği, çoklu-ortam yapısına sa-
hip iletişim araçları ve kanallarını kapsamaktadır (Dijk, 2004; akt. Binark, 2007: 5). 

Diğer bir ifadeyle, gündelik yaşamın hemen her alanında giderek daha yaygın 
bir şekilde kullanılan, yaşam pratiklerini köklü biçimde dönüştüren, toplumsal 
hayatın birtakım gerekleri yüzünden kullanım yoğunluğu mütemadiyen artan ve 
ihtiyaçlar bağlamında düşünüldüğünde neredeyse insan bedeninin bir uzantısı 
haline gelen cep telefonu, bilgisayar, internet ortamı, taşınabilir bellekler vb., kısa-
cası sayısal teknolojilerin tamamı yeni medya başlığı altında toplanabilmektedir.  

Hayatın içinde geleneksel medyanın kapladığı yeri ve zamanı, giderek daha 
fazla ikame etme eğiliminde olan yeni medya; artık kişilerarası iletişimden tica-
rete, siyasetten eğitime, kültürden sanata, spordan sağlığa yaşamın hemen her 
alanında oldukça etkin bir şekilde kullanılmaktadır.  

İnternete erişerek, e-posta aracılığıyla iletişim kuran, farklı platformlarda soh-
bet eden, birçok kişisel internet sitesi üzerinden fikir ve düşüncelerini ifade eden, 
internet sitelerinden enformasyon arayan, elektronik alışveriş yapan, çevrimiçi 
veya çevrimdışı film izleyen veya oyun oynayan ve benzeri birçok edimi sanal or-
tamda gerçekleştiren insan sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 

Öte yandan, bugün küresel alanda medya alanında yaşanan bu gelişmelere 
yeni bir iletişim dili olan “Kamu Diplomasi”si eklenmiş durumdadır. Bu bağ-
lamda, dünyada söz sahibi olmak isteyen ülkelerin, diğer dünya ülkeleri ile iliş-
kilerinde yeni dile ihtiyaç duydukları aşikârdır. Daha çok ülkeler arasındaki sıkı 
ve çok boyutlu etkileşimlerin ortaya koyduğu bir zorunluluktan kaynaklanan bu 
yöntemde, artık kendi bölgelerinde ve diğer bölgelerde bir iddia sahibi olan ül-
kelerin kendilerini küresel birer aktör olarak ortaya koyarken kamu diplomasisini 
kullanmaları şarttır.  

Kamu diplomasisinin esası, ülkelerin “yumuşak güçlerini” kullanmaları-
dır. Medya, kültür, sanat, bilim, spor, eğitim gibi konular yumuşak gücün araçla-
rıdır. Buna en iyi örneklerden biri olarak, TRT’nin Ortadoğu ülkelerine yönelik 
başlattığı ve önemli bir kamu diplomasisi aracı sayılabilen Arapça televizyon ya-
yının verilebilmesi mümkündür.  

Gelişen iletişim teknolojilerine paralel olarak kamu diplomasisi araç-
ları arasında özellikle medya öne çıkmaktadır. Çünkü ancak televizyon, radyo, in-
ternet, gazete/dergi yayıncılığı ile yüz milyonlarca insana ulaşmak, onları bilgi-
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lendirmek, yönlendirmek, etkilemek mümkün olabilmektedir. Aynı zamanda 
medya yayınları ile toplumlar arasında ortak amaç birliği oluşturmak da müm-
kündür. Medya aracılığıyla toplumların birbirini daha yakından tanımalarının, 
etkileşim içinde bulunmalarının aynı zamanda ekonomik, siyasi, sosyal alanlarda 
işbirliği yapmalarının da önü açılmaktadır.  

Medyanın kamu diplomasisi aracı olarak kullanılmasındaki en kritik nokta 
medya yayın içerikleridir. Bu içeriklerin, toplumları birbirine yakınlaştıracak olan 
unsurlardan biri olduğu göz önünde bulundurulursa, önemi daha kolay anlaşıla-
bilecektir. Dolayısıyla, yayın içeriklerinin mutlaka uzmanlar tarafından hazırlan-
masının, ortak paydaların altını çizecek, farklılıkları öne çıkarmaktan kaçınmaya-
cak, stratejik vizyona sahip bir yayın politikasının izlenmesinin önem arz ettiği 
söylenebilmektedir. 

Kamu diplomasisi çift taraflı bir iletişim ve etkileşimi öngörmektedir. Öncelikli 
hedef, muhatap kitlenin dinlenmesi ve önceliklerinin tespit edilmesi; ikinci olarak bil-
gilendirme, paylaşım, ikna ve etkileme amaçlanmaktadır (Kalın, 2010: 56 ). Bu yüzden 
kamu diplomasisi, dinamik ve çok boyutlu bir iletişim sürecidir. Konuşmak kadar 
dinlemek, anlatmak kadar anlamak, iletmek kadar iletişime açık olmak önemlidir. 

Kısaca, iletişim ve diplomasinin birlikte değişim ve gelişim sağladığı günümüz dünya-
sında bu alanda faaliyet gösteren aktörlerin de bu değişim ve gelişime ayak uydurma ge-
reksinimi ortadadır. İşte bu çalışmada da BYEGM, bir Kamu Diplomasisi ve Yeni 
Medya aktörü olarak ele alınmaya çalışılmıştır. Çalışmada öncelikle, BYEGM’nin 
kısaca tarihçesine, görev tanımı ve yapısına değinildikten sonra iletişim araçları-
nın başında gelen medyanın çağımızdaki yeni adıyla “Yeni Medya” ile yeni bir 
diplomatik dil ve üslup olan “Kamu Diplomasisi” kavramları çerçevesinde genel 
hatlarıyla Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü değerlendirmeye ve 
analiz edilmeye çalışılmıştır.  

BYEGM’NİN TANITIMI 

Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), 231 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararname ile düzenlenen görevlerini; ulusal ve uluslararası geliş-
meler ışığında ulusal politikaları da göz önünde bulundurarak büyük bir titizlik ve 
sorumlulukla yerine getirmektedir. BYEGM, uluslararası medyayı yakından izleyerek 
karar alma süreçlerini zamanında ve doğru bilgilerle beslemekte, basını bilgilendir-
mekte, böylece gelişmesine, Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunmaktadır.  

BYEGM, bir yandan Türkiye’nin artan uluslararası etkinliğini besleyen ku-
rumlardan biri olarak basın alanında uluslararası işbirliği mekanizmalarını oluş-
tururken, bir yandan da yerel basın kuruluşlarını ve çalışmalarını desteklemekte, 
yerli ve yabancı basın mensuplarının çalışabileceği uygun ortamları sağlamak için 
yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini sürdürmektedir.  
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Çağımızın en hızlı gelişen sektörlerinden birinin de medya olduğu bilinciyle 
hareket eden Genel Müdürlük, son dönemde çalışmalarının kapsamını ve etki 
alanını genişletebilmek için köklü bir yapısal dönüşüm geçirmiş, sahip olduğu 
bilgi teknolojilerini yenilerken yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarında genişleme sağ-
lamış ve kadrolarında da uzmanlaşma yoluna gitmiştir.  

BYEGM, kuruluşundan bu yana Türkiye’de basın çalışanlarının yanında yer 
almış ve çalışmalarına destek olmuştur. Bugüne kadar daha çok “Basın Kartları” 
ile bilinen Müdürlük bunun ötesinde de yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda 
birçok faaliyet ve çalışması bulunan bir kurum haline gelip, büyüyen Türkiye’de 
başat kurumlardan biri olması gereğinin bilincinde olarak hareket etmektedir. 
(www.byegm.gov.tr). 

Uluslararası medyayı yakından izleyerek karar alma süreçlerini zamanında ve 
doğru bilgilerle beslemek; basının gelişmesine, Türkiye’nin tanıtımına katkıda bu-
lunmak ve bunlara ilişkin iletişim stratejilerini oluşturmak BYEGM’ nin temel gö-
revleri arasında yer almaktadır. 

Genel Müdürlük vizyonunu; dünyada gerçekçi bir Türkiye algısının yerleşme-
sine, güçlü ve özgür basın ortamının sağlanmasına katkıda bulunan referans ku-
rum olmak hedefiyle görevlerini yerine getirmek şeklinde belirlemiştir (www. 
byegm .gov.tr).  

A. BYEGM’nin Tarihçesi 

19. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı İmparatorluğu içinde çeşitli milletlerin gazete 
çıkarması, Türkçe gazetelerin yayınlanması ve nihayetinde Türklerin de gazete çı-
karmaya başlaması ile Bâb-ı Âli gazetelerin önemini anlamış, resmî bir gazetenin 
çıkarılmasını istemiştir. Bunun yanında, sayıları gün geçtikçe artan gazeteleri bir 
düzene sokmak amacıyla bir müdürlük kurulması gerektiğine karar verilmiştir.  

Bu doğrultuda BYEGM, Matbuat İdaresi adıyla 1862’ de ortaya çıkmış ve 
1913’e kadar bir müdürlük olarak faaliyet göstermiştir. Bu tarihlerde ilk önce Ma-
arif, 1870’te Hariciye ve 1877’de de Dahiliye Nezaretlerine bağlı kalıp, 1913’ten 
sonra İstanbul’da saltanatın kaldırışının tarihi olan 1 Kasım 1922’ye kadar Umum 
Müdürlük olarak devam etmiştir. Bu İdare, İstanbul’da böylece devam ederken, 
bazı vazifelerini yeteri derecede yerine getirememesinden dolayı ve mili müdafaa 
davasıyla beraber 7 Haziran 1920’de de Ankara’da “Matbuat ve İstihbarat Müdü-
riyeti Umumiyesi” kurulmuştur. Ankara’da yeni kurulan bu İdare’ye, matbuatın1 
yanı sıra neşriyat2, irşadat3 (www.sozluksu.com) ve istihbarat işlerini yürütmek 
görevi de verilmiştir. Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi İstanbul, 
                                                 
1 Tab' edilmiş neşriyat. Basılmış şeyler. 

2 Gazete, kitap, radyo vs. vasıtalarla neşrolunmuş, yayılmış şeyler. 
3 Hak ve hakikati ve doğru yolu bildirmeler. 
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Zonguldak, Antalya ve İzmit’te bulunan istihbarat müdürlüklerinden aldığı ha-
berlerle Avrupa telsiz istasyonlarının askeri telsiz istasyonu vasıtasıyla elde edilen 
dış haberlere ait neşriyatı, günün belli zamanlarında memleketin her tarafına telg-
rafla bildirmek ve bastırılarak şehir içinde ve merkeze bağlı veya merkezdeki yer-
lere dağıtılmak üzere bu ihtiyacı karşıladığı gibi, günlük gazetelerin yayılmasına 
yardım etmek, risale, kitap bastırmak suretiyle halkı aydınlatmak ve bilgi-
lendirmek işine de büyük önem vermiştir (İskit, 1943: 226). 

İdare, en az birincisi kadar önemli olan propaganda vazifesine de ağırlık ver-
miştir. Milli menfaatlerin korunmasında çok kuvvetli olan dış ülkelerin siyaset ve 
fikir teşkilatlarını da yakından takip ederek halkı aydınlatabilmek amacıyla Lond-
ra, Paris, Berlin Viyana ve Cenevre gibi başlıca Avrupa Merkezlerinin yanı sıra 
Amerika’da da temsilcilikler kurmuştur. Mücadelenin yayılması için de gerekli 
olan haberlerle davanın maksat ve gayesini anlatan ve çeşitli dillerde bastırılmış 
yayınları bu kanallardan parlamento, matbuat ve siyaset adamlarının bilgisine 
sunmuştur (İskit, 1943: 228). Bu vazifeler doğrultusunda, İdare bir süre eş zamanlı 
ve ayrı yerlerde iki Matbuat İdaresi olarak faaliyet göstermiştir.  

Ankara’daki İdare, ilk başlarda TBMM İcra Riyasetine bağlıyken, 25 Aralık 
1920’de Hariciye’ye bağlanmış ve kapatıldığı 1 Mayıs 1931 tarihine kadar buraya 
bağlı kalmıştır. Bu süre zarfında, Umum Müdürlük Ankara’da kuruluşundan iti-
baren 1929 yılına kadar müstakil olarak kalmış ve ancak 1929–1931 arasında Hari-
ciye’de bir şube haline getirilmiştir.  

1 Haziran 1933’te Dâhiliye’ ye bağlı olarak tekrar kurulan “Matbuat Umum 
Müdürlüğü” de 31 Mayıs 1940 tarihine kadar buraya bağlı olarak devam etmiştir. 
Daha sonra, 22 Mayıs 1940’ta kabul edilip, 31 Mayıs 1940 tarihinden itibaren yü-
rürlüğe giren 3837 sayılı yeni bir kanunla Matbuat Umum Müdürlüğü 1 Haziran 
1940’tan itibaren Başvekâlete bağlanmış ve yine bu kanunla yeni Umum Müdür-
lüğün teşkilat ve vazifeleri tespit edilmiştir. 1 Ağustos 1943’den itibaren de yeni 
bir kanunla yine Başvekâlete bağlı olarak “Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü” 
adıyla yeniden teşkil edilmiştir (İskit, 1943: 393).  

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, (eski adıyla “Matbuat ve İs-
tihbarat Müdüriyeti Umumiyesi”), daha sonraki dönemlerde (1984 yılına kadar) ça-
lışmalarını farklı isimler altında ve değişik bakanlıklara bağlı olarak sürdürmüştür. 
18 Haziran 1984 tarihinde yayımlanan 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
“Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü” adı altında teşkilatlandırılmış ve 
o tarihten bu yana Başbakanlığa bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. 
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B. BYEGM’nin Yapısı 

BYEGM, 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen görev ve so-
rumluluklarını yerine getirmek üzere Merkez Teşkilatı, 17 İl Müdürlüğünden4 
oluşan Taşra Teşkilatı ve 39 Basın Müşavirliği/Ataşeliğinden5 oluşan Yurt Dışı 
Teşkilatı ile faaliyetlerine devam etmektedir (www.byegm.gov.tr).  

BYEGM’ nin Merkezi teşkilat yapısı; Hukuk Müşavirliği, İnsan Kaynakları Da-
iresi Başkanlığı, Haber Dairesi Başkanlığı, Basın-Yayın Daire Başkanlığı, En-
formasyon Dairesi Başkanlığı, Tercüme Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dai-
resi Başkanlığı, Taşra ve Yurtdışı Teşkilatları ve Destek Hizmetleri Dairesi Baş-
kanlığı’ndan oluşmaktadır (www.byegm.gov.tr). 

Daire Başkanlıkları arasında 4 tanesi icracı (Haber, Basın Yayın, Enformasyon 
ve Tercüme Daire Başkanlıkları), diğerleri ise, destek hizmetler olarak faaliyet 
göstermektedir.  

C. BYEGM’ nin Görev ve Yükümlülükleri 

231 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre BYEGM' nin temel görevleri şöy-
le sıralanabilmektedir:  

• Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Hükümetçe uygulanacak 
stratejilerin tespitine yardımcı olmak, 

• Kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılmasını 
ve bu faaliyetler için gerekli aydınlatıcı ve tanıtıcı bilgi akımını sağlamak,  

• Hükümet faaliyetlerinin ve yapılan hizmetlerin iç ve dış kamuoyuna etkin bir bi-
çimde yansıtılmasına ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hiz-
metler yapmak, 

• Basınla ilgili münasebetlerin düzenlenmesi ve basının güçlendirilmesi için gerekli 
faaliyetlerde bulunmak, 

• Yerli ve yabancı basın-yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaş-
tırmaya yönelik tedbirleri almak, bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak,  

• Türkiye aleyhindeki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve so-
rumlu kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak, gerekli karşı tedbirleri almak,  

                                                 
4 Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, İstan-
bul, İzmir, Kayseri, Konya, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon 
5 Abuja, Astana, Aşkabat, Atina, Bakü, Berlin, Bern, Beyrut, Bişkek, Brasilia, Brüksel, Cakarta, Cidde, 
İslamabad, Kahire, Kuala Lumpur, Lahey, Lefkoşa, Londra, Madrid, Moskova, New York, Saray-
bosna, Paris, Pekin, Pretoria, Riyad, Roma, Sofya, Stokholm, Şam, Tahran, Taşkent, Tokyo, Trablus, 
Varşova, Viyana, Vaşington ve Yeni Delhi 

http://www.byegm.gov.tr/
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• Türkiye'nin dış tanıtma faaliyetlerini yönlendirmek ve bu amaçla kamu kurum ve 
kuruluşları, özel sektör kuruluşları, meslek kuruluşları, amaca yönelik vakıflar, dernekler 
gibi teşekküllerle işbirliği yapmak, 

• Yabancı ülkelerde Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda yapılan aydınlatma faali-
yetlerine katılmak, 

• Enformasyon ve aydınlatma faaliyetlerini Türkiye'nin dış politikasını destekleyecek 
şekilde düzenlemek ve Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği suretiyle yürütmek. 

BYEGM ve YENİ MEDYA  

A. Yeni Medya Tanımı 

Yeni medya, gelişen bilgisayar teknolojisiyle geleneksel mecraların çok yönlü ve 
dijital mecralara dönüşmesi ve bununla beraber teknolojiyle birlikte gelişen etkile-
şimli medya alternatifleridir (Misçi, 2006: 128). 

Yeni medya, zaman ve mekân kavramlarını ortadan kaldırarak dünyanın bir 
ucundan diğer ucuna bilgi aktarımı ve paylaşımını saniyelerle ifade edilebilen 
zaman dilimi içinde gerçekleştirdiği gibi sonsuz bilginin arşivlenmesinde de bü-
yük kolaylıklar sağlamıştır.  

Yeni medya için iletişim ağları oldukça önem taşımaktadır. Analog hatlar ye-
rini dijital ağlar almaktadır. Bu ağların bant genişliğinin artmasıyla metin, ses, gö-
rüntü gibi çoklu ortam kaynaklarına ulaşım kolaylaşmaktadır. 

Yeni medya kavramları içinde belki de en çok popüler olanı sosyal medya 
alanıdır. Sosyal medya, Wikipedia’da yer alan tanımı itibariyle “tek yönlü bilgi 
paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan 
medya sistemidir” (www.tr.wikipedia.org). Daha genel ve sade bir tanımla ise, 
sosyal medya; sosyalleşmek, diğer kişilerle iletişimde bulunmak, tanıdıkların 
amaç, yaşam ve hedefleri gibi detayları birbirleriyle paylaştığı, anlık gelişmelerle 
aktarımların birçok kişi tarafınca bilinmesini sağlayan bir iletişim ağıdır. Sosyal 
medya takip edilmeyi ve takip etmeyi, kısacası münferit platformda izlenilebilir 
olmayı getirir. Sosyal medya kişilere birbirlerinin hayatlarındaki en son 
gelişmeleri haber veren bir habercidir. 

Son birkaç yıldır özelikle Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde meydana gelen halk 
protestolarında bir yeni medya alanı olarak sosyal medyanın büyük bir yeri var-
dır. Eylemciler mevcut devlet yönetimlerine karşı sokak eylem organizasyonlarını 
sosyal medya üzerinden kurdukları iletişimle gerçekleştirdiler. Yine dünya med-
yasıyla sosyal medya üzerinden haber ve görüntü paylaşımlarında bulundular. 
Bu çağın yeni bir iletişim ve bilgi paylaşım portalı olarak sosyal medya gün geç-
tikçe yaygınlaşmaktadır.  
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Günümüzde haber alma, bilgi paylaşım ve nefret/şiddete davet söyleminin ya-
yılma biçimleri, internet ve toplumsal paylaşım ağlarının (yeni medyanın) günde-
lik iletişim dokularında her gün yaratmakta olduğu değişimlerle yakından ilişki-
lidir. Yine bugünkü dünyada; gazete, radyo, televizyon, bilgisayar, tablet bilgisa-
yarlar ve hatta cep telefonu gibi diğer temel iletişim teknolojilerinin aksine yeni 
medya, etkileşimli yeni kamusal alanlar yaratarak şiddet ve nefret söyleminin ya-
şam bulabileceği ve yeniden üretime girebileceği en elverişli ortamı sağlamıştır. 

Bütün bunların ötesinde, yeni medyanın dünya toplumları ve birey olarak in-
san üzerindeki olumlu ve olumsuz tepkileri hala netleşebilmiş değildir. Bu alanda 
hukuki zeminde hem mevzuat açısından hem de toplumsal meşruiyet alanında 
objektif kurallar ortaya konulmuş değildir. Bu doğrultuda, yeni medya alanında 
başta BYEGM olmak üzere, üniversitelerin ve konuyla ilgili kurumlar tarafından 
ortak çalışmaların yapılması yararlı olduğu söylenebilir.  

B. BYEGM’nin Yeni Medya Kapsamında Faaliyet Alanları ve Çalışmaları 

Bilişim teknolojilerindeki gelişimle birlikte hızlı değişimlerin yaşandığı günümüz 
dünyasında enformasyonun önemi, kitle iletişim araçlarının etkisi ve haberlere 
erişim hızı her geçen gün artmaktadır. Diğer taraftan basın ve ifade özgürlüğü, 
ülkelerin dünya kamuoyuna yansıması açısından merkezi bir rol oynamaktadır. 

İletişimin interaktif ve etkileşimli bir yapıya kavuştuğu “Yeni Medya Düzeni” 
ile de yazılı ve görsel medya araçlarının yerini artık mobil ve web tabanlı medya 
araçları almaktadır. BYEGM de, bu alanda yeni bazı çalışmaların yapılması konu-
sunda gerekli altyapıyı kurmanın yollarını geliştirmektedir.  

1. Sosyal Medyada BYEGM 

BYEGM’nin basın, enformasyon ve yayın konusunda birçok bilgi paylaşımı artık yeni 
medya alanı olan sosyal medya (Facebook ve Twitter) üzerinden de yapılmaktadır.  

BYEGM’nin bu bağlamda bazı faaliyetleri kısaca şu şekilde sıralanabilir; Genel 
Müdürlük, sosyal medya mecralarında resmi Facebook ve Twitter hesapları ile 
2012 Aralık ayından bu yana yer almaktadır. 6 aylık bir süre sonunda Facebook 
beğeni sayısı yaklaşık olarak 45.000 Twitter takipçi sayısı ise 5.000 rakamına 
ulaşmıştır (www.twitter.com/byegm). Henüz çok yeni olmasına rağmen, sosyal 
medya mecralarında gerek takipçi sayısı, gerekse içerik olarak kamu kurumları 
arasında ön sıralarda yer almaktadır. 

Facebook ve Twitter ile başlanan sosyal medya mecralarına son olarak kurum-
sal linkedin hesabı da eklenmiştir (www.facebook.com/BBYEGM). Facebook ve 
Twitter hesaplarından günlük olarak belirlenen paylaşımlar arşivdeki ilgili fotoğ-
raflarla birlikte yapılmaktadır. Genel Müdürlüğün, İl Müdürlüklerinin etkinlikle-
rine ve organizasyonlarına ilişkin duyuruları, haberler fotoğrafları ile birlikte Ge-
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nel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından paylaşılmaktadır. Önemli organi-
zasyonlara ilişkin paylaşımlar ise, özellikle Twitter hesabından anlık olarak yapı-
larak kamuoyunun faaliyetlerle ilgili anında haberdar edilmesi sağlanmaktadır. 
Yine, 23. ve 24. Yerel ve Bölgesel Medya Buluşmaları ile 1. Türkiye Çocuk ve 
Medya Kongresi tanıtım toplantısında Facebook ve Twitter üzerinden anlık pay-
laşımlar gerçekleştirilmiştir.  

Ayrıca, yerel basını güçlendirmek amacıyla Aralık 2012’de BYEGM tarafından 
Muğla’da gerçekleştirilen 23. Yerel ve Bölgesel Medya Buluşması’nda “Yeni Med-
ya: Yarın İçin Dijital Çözümler” başlıklı etkinlikler düzenlenerek, katılımcılara hem 
teorik hem de uygulamalı eğitimler verilmiş, sosyal medya kullanımı ve dijital 
yayıncılık konularında bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. 

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli uygulamalar ger-
çekleştirilmeye devam edilmektedir. Basın kartlarının yeni şeklinin basın men-
supları tarafından seçilmesi ve kurumsal logo yarışması Facebook hesabı üzerin-
den yapılan uygulama ile gerçekleştirilmiştir. Facebook üzerinden yapılan uygu-
lamalar ile daha yoğun katılım ve daha etkin bir iletişim sağlanmıştır. Böylece, 
postmodern kamu yönetimi uygulamasının istediği yurttaş odaklılık, şeffaflık ve 
yönetişim kriterleri bu tür uygulamalarla hayata geçirilmiştir.  

2. İnternet Haber Siteleri Yayın Esaslarının Belirlenmesi Çalışmaları 

İnternetin ülkemize girişi ile birlikte, internet gazeteciliği de gündemimize 
girmiş bulunmaktadır. Genellikle yaygın ve yerel medya organlarının kendi adıy-
la yayınladığı internet haber siteleri mevcuttur. Fakat bağımsız internet haber site-
lerinin de sayısı hızla artmaktadır. İnternet gazeteciliği, haberi çok hızlı bir şekilde 
ve neredeyse canlı verebildiğinden yazılı basının sınırlarını zorlamaktadır. 

İnternet medyasının yaygınlaşması ile birlikte, basın özgürlüğü, kişisel hak ve öz-
gürlüklerin korunması, telif hakları, reklam payları ve internet üzerinden haber yayı-
nı yapan gazetecilerin basın kartı sahibi olması konuları da gündeme gelmiş ve inter-
net medyasına ilişkin bir yasal çerçevenin çizilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Bu çerçevede, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü koordinasyonunda; 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Telekomü-
nikasyon İletişim Başkanlığı ve Basın İlan Kurumu temsilcilerinin katılımı ile oluştu-
rulan çalışma grubu, uzun bir çalışma süreci sonunda ve ilgili basın meslek kuruluş-
larının da görüşlerini almak suretiyle bu Kanun Tasarısı Taslağını hazırlamıştır. 

Medya mevzuatının ilgili maddelerinde gerekli düzenlemeleri yaparak sektörün ge-
lecekteki sorunlarını da çözme vizyonunu ortaya koyan düzenlemeleri içeren kanun 
tasarısı Başbakanlıkta beklemektedir. 
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BYEGM ve KAMU DİPLOMASİSİ  

A. Kamu Diplomasisi Tanımı 

Stratejik bir iletişim aracı olarak Kamu Diplomasisi, “kamuoyunun anlaşılması, 
bilgilendirilmesi ve etkilenmesi” faaliyetlerinin toplamı olarak tanımlanmaktadır 
(Krause, Evera, 2009). 

Bu sürecin önemli bir parçacı olan siyasi iletişim ise “siyasi bir imkân ve kay-
nak olarak bilginin devletler, örgütler yahut bireyler tarafından üretilmesi, dağı-
tılması, kontrolü, kullanımı ve proses edilmesi” olarak tasvir edilmektedir (Man-
heim, 1993: 166–167). Kamu diplomasisinin amacı propaganda değil, nesnel veri-
lere ve gerçeklere dayalı stratejik bir iletişim dili inşa etmek ve farklı kesimlerin 
hizmetine sunmaktır (www.kamudiplomasisi.org). 

Diplomasi, sözlükteki genel tanımıyla: “Milletlerarası münasebetlerin müzake-
relerle yürütülmesi; bu münasebetlerin büyükelçi ve elçilerle icrası ve idaresi me-
todu; diplomatların ilgi ve sanatı”dır (Horby, 1988: 242).  

 Encyclopedia Britannica- milletlerarası münasebetleri yönetme konusunda 
yerleşik usul veya milletlerarası münasebetleri, başlıca müzakere yoluyla 
yönetme sanatından bahsetmektedir. Yine diplomasi, Cull tarafından 
“uluslararası ortamı idare etmek için savaşa ramak kala milletlerarası aktörler 
tarafından mevzilendirilen mekanizmalar” olarak tarif edilmektedir (Cull, 2009).  

Diplomasi konusu, özellikle uluslararası ilişkilerin ortaya çıkmaya başladığı 
15. yüzyıldan itibaren Avrupalı düşünürler tarafından üzerine durulmaya başla-
nan bir alan olmuştur. 20. yüzyılın başlarına kadar dünya diplomasisi Avrupa 
diplomasisi anlamına geliyordu. Bu dönemde Asya, Afrika ve Amerika uluslara-
rası alanında seslerini duyurabilecek güce sahip değildi. Önemli uluslararası me-
selelerde (savaş, barış vb.) kararlar, genel olarak Avrupa devletleri tarafından alı-
nırdı. Bu diplomasi yönteminin en önemli özelliklerinden biri ‘gizli’ olmasıydı. 
Ülkeleri yönetenler, en önemli dış politika kararlarını dahi halklarına hiç danış-
maksızın, onlardan tamamen habersiz tek başlarına alıp uygulayabilmekteydiler 
(www.kamudiplomasisi.org).  

Birinci Dünya Savaşı’na kadar süregelen bu durum, savaştan sonraki dönemde 
yeni bir diplomasi anlayışını şekillendirmeye başlamıştır. Yeni diplomasi anlayı-
şının savunuculara göre, diplomasi, yalnızca diplomatların eline bırakılamayacak 
kadar önemliydi. Demokratik idare ilkelerine dayanarak, halkın hayati menfaatle-
rinin söz konusu olduğu durumlarda, kamuoyunun mutlaka haberdar edilmesini 
ve karar verme mekanizmasının her aşamasında kamuoyuna kanaat oluştura-
bilme ve ifade edebilme imkânının tanınmasını gerektiriyordu. Yeni diplomasi 
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anlayışına göre diplomasi, diplomatların yanı sıra, artık büyük çapta politikacılar 
eliyle icra ediliyordu (Tuncer, 2009: 78).  

Günümüzde modern diplomasi/kamu diplomasisi hızla geleneksel diplomasi-
nin kapalı, hiyerarşik ve elitist düzeninin yerini almaya başlamıştır.  

Kamu diplomasisi uygulamaları eskilere dayanmasına rağmen, çok yakın za-
manlarda kullanılmaya başlanmış bir kavramdır. Son dönemde uluslararası bir 
yöntem olarak kullanılmaya başlanan kavram, devletlerarası ve resmi kurumlar 
arasındaki ilişkilerle yürütülen klasik diplomasinin yerini almıştır. Kamu diplo-
masisi, klasik diplomasiden farklı olarak halklardan halklara, sivil ve diğer top-
lum kurum/kuruluşları ile yürütülmektedir.  

 Küreselleşmenin, siyasi gücün adem-i merkeziyetleşmesinin ve bilgi dolaşımı-
nın önemli boyutlara ulaştığı çağımızda, kamu diplomasisi tanıtma ve propa-
ganda faaliyetlerinin ötesinde bir yer edinmiştir.  

Söz konusu diplomasi türü, günümüz diplomatını, başta hükümetler olmak 
üzere, medya, akademik çevreler, öğrenciler, gençlik grupları, akademisyenler, 
sanatçılar, kültürel kuruluşlar, bölgesel ve mahallî birimler, özel teşebbüsler ve 
çok geniş bir yelpazeyi kavrayan özel menfaat grupları ve sivil toplum 
teşekkülleriyle münasebet kurmaya itmekte ve bunun için gerekli beceri ve 
özelliklere sahip olmasını zorunlu kılmaktadır (İskit, 2011: 308 ).  

Kamu diplomasisinin temelini “yumuşak güç” (soft power) kavramı oluştur-
maktadır. “Yumuşak güç” kavramı Soğuk Savaş’ın sonunda Nye tarafından, askeri 
ve ekonomik gücünden ziyade kültürünün cazibesi özelliğiyle bir aktörün uluslarara-
sı zeminde isteneni alma kabiliyetinin bir ifadesi olarak icat edilmiştir (Nye, 2005: 16 ). 

Yumuşak güç başkalarının tercihlerini şekillendirme becerisine ve siyasî gün-
demi diğer insanların önceliklerini şekillendirecek biçimde tayin etme kabiliyetine 
dayanır. Siyasî liderler ve Antonio Gramsci gibi düşünürler gündemi teşekkül et-
tirmekle ve bir müzakerenin sınırlarını tespit etmekle temin edilen gücün farkına 
uzun zaman önce varmışlardır (Nye, 2005: 17 ). 

Kamu diplomasisi, yumuşak gücün yanı sıra; kültürel diplomasi, politik ileti-
şim, kültürlerarası diyalog ve kültürlerin diyalogu, propaganda, medeniyetler 
arası ittifak, kriz yönetimi, medya yönetimi, medya ilişkileri, halkla ilişkiler, stra-
tejik iletişim, global iletişim, stratejik etki, psikolojik faaliyetler, enformasyon ve 
medya faaliyetleri (Fiske, 2005: 8) gibi pek çok teknik terimle alakalı bir faaliyettir.  

Kamu diplomasisi mekanizmasındaki her bir unsurun, her bir soyut önceliğin ha-
yata geçirilmesinde eşit rol alması gerektiği beklenmemelidir. İdeal durum söz konu-
su kamu diplomasisi aktörünün yaklaşımına ve zaman ölçeğine uyan görevleriyle 
politika ve mekanizmanın terkibiyle ortaya çıkmaktadır (Cull, 2009: 15-16).  
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Çağımızda yeni medyanın ve bilgi teknolojilerinin kamu diplomasisini uygu-
lamada ve değerlendirmede önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Kamu diplo-
masisi uygulayıcıları yeni medya teknolojilerini ve platformlarını kullanma ve bu ye-
ni realiteye etkili bir biçimde angaje olmak için stratejiler geliştirmek zorundadırlar.  

Buna ek olarak uygulayıcılar, dışarıdaki kitleye ulaşmada yerel medyanın 
öneminin devam ettiğini bilmeleri gerekir. Hızla artan farklı ve çok yüzlü medya 
ortamı, ayrılmış ve birbirinden oldukça farklılaşmış bir kitle meydana getirmiştir. 
Özellikle gelişmekte olan dünyada medya pazarının bu parçalanmış hali kamu 
diplomasisi uygulayıcıları için yeni mücadele alanları yaratmaktadır. Bilgi için 
geniş kaynakların fazlalaşması ve yeni medya tiplerinin ortaya çıkması, yabancı 
ülkelerdeki bir kaynaktan alınan mesaja karşı rekabet ortamı oluşturarak bilgisi-
nin en fazla güvenilir kaynaktan alınması sağlanmalıdır (Fouts, 2006: 13–14).  

B. BYEGM’nin Kamu Diplomasisi Kapsamında Yaptığı Çalışmalar 

1920’de kurulan BYEGM, 231 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenen 
temel amacına yönelik olarak dünyada gerçekçi bir Türkiye algısının yerleşme-
sine, güçlü ve özgür basın ortamının sağlanmasına katkıda bulunan referans ku-
rum olma vizyonu çerçevesinde aynı zamanda Kamu Diplomasisi Koordinatör-
lüğü’nün sekretarya hizmetlerini de yerine getirmektedir.  

Kamu diplomasisi alanında tüm ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağla-
mak amacıyla Koordinatörlük Başbakanlık bünyesinde gerçekleştirilmektedir. 
Türkiye’nin kamu diplomasisi uygulamalarında çatı kurum olan Kamu Diploma-
sisi Koordinatörlüğü, dış kamulara yönelik olarak gerçekleştireceği kamu diplo-
masisi etkinliklerini çeşitli kurumların ortak çabalarıyla gerçekleştirmektedir. 
Kamu kurumları olarak; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
(TİKA), Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), Anadolu Ajansı 
(AA), Başbakanlık Tanıtım Fonu ve çalışmanın niteliğine göre ilgili diğer kurum-
lar olarak ortaya çıkmaktadır (Yağmurlu, 2007: 27). 

Dolayısıyla, Kuruluş gerekçesi, yapısı ve görev tanımı gereği BYEGM’nin Tür-
kiye’deki kamu diplomasisi aktörleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu 
söylemek mümkündür.  

Kamu diplomasisinin üç önemli boyutu vardır. Her üç boyut da farklı oranlarda, 
doğrudan devlet bilgisi ve uzun vadeli kültürel münasebetler gerektirmektedir;  

İlk boyutu, yerel ve dış politikaların genel durumunun açıklanmasını ihtiva eden 
“günlük iletişimler”dir. Modern demokrasilerde devlet görevlileri, kararlarını verdik-
ten sonra, basına ne söyleyecekleri ve bunu nasıl yapacaklarına umumiyetle çok dik-
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kat ederler. Fakat çoğunlukla ülke basınına odaklanmaktadırlar. Hâlbuki yabancı ba-
sın, kamu diplomasisinin ilk boyutu için en önemli hedef olmalıdır.  

İkinci boyut, siyasî bir kampanyada veya bir reklam kampanyasında olduğu 
gibi, bir dizi basit temanın geliştirildiği “stratejik iletişimler”dir. Kampanya, ana 
temaları markalamak veya özel bir devlet politikasını geliştirmek için, bir yıl için-
deki sembolik olayları ve iletişimleri planlamaktadır.  

Kamu diplomasisinin üçüncü boyutu, burslar, mübadele programları, staj, se-
minerler, konferanslar ve medya kanallarına ulaşım suretiyle, yıllar içerisinde 
önemli kişilerle “uzun süreli münasebetler” geliştirmektir.  

Bu itibarla, BYEGM tarafından gerçekleştirilen kamu diplomasisi faaliyetlerinin 
ağırlıklı olarak kamu diplomasisinin üçüncü boyutu ile ilgili olduğu söylenebilir. 

Kamu Diplomasisi kapsamında BYEGM’nin yaptığı başlıca çalışmalar; yurt dışı 
medya takibi, çeviri yayınlar, yurt dışı basınla ilişkileri artırmaya yönelik çalışmalar, yabancı 
basına yönelik çalışmalar ve basın müşavirlerinin ve ataşelerin çalışmaları şeklindedir.  

1. Yurt Dışı Medya Takibi 

- Medya İzleme Merkezi: BYEGM bünyesindeki Medya İzleme Merkezince, 25 
dilde (Almanca, Arapça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danca, Ermenice, Farsça, 
Farsça Deri Lehçesi, Fransızca, Gürcüce, Hırvatça, Hintçe, İngilizce, İspanyolca, 
İtalyanca, Japonca, Karadağca, Kürtçe, Makedonca, Romence, Rusça, Sırpça, Ur-
duca, Yunanca) 24 saat yabancı medya takibi ve çevirileri yapılmaktadır. 

- Devlet Enformasyon Sistemi (DES): BYEGM, açık kaynaklardan bilgileri 
derlemekte ve ilgili makamlara iletmektedir. Bu doğrultuda, yıllardır Medya İz-
leme Merkezi bünyesinde sürdürülen çalışmalar Devlet Enformasyon Sistemi 
(DES) adıyla daha da geliştirilmiştir. DES, yerli ve yabancı medyadan 24 saat ger-
çek zamanlı derlemelerin takibinin sağlandığı, 25 dilde haberlerin Türkçeye çev-
rilmiş hâlini ve orijinallerini sunan, arşivleme yöntemiyle de eski tarihli haberlere 
erişime imkân veren bir teknik yapıya sahiptir. Sistem; yerli ve yabancı, yazılı ve 
görsel basında yer alan tüm haberlerden devletin üst makamlarını bilgilendirme 
amacı taşımaktadır. Genel Müdürlüğe, bir yıl içinde ulaşan yaklaşık 1,5 milyon 
yabancı haber, deneyimli ve uzmanlaşmış personel tarafından değerlendirmeye 
tabi tutulmaktadır. Bunun sonucunda dikkate değer görülen yaklaşık 40 bin dış 
kaynaklı haber devletin üst makamlarına sunulmaktadır. Ayrıca konularına göre 
ayrılan bu haberler bülten ve elektronik posta olarak kullanıcılara ulaştırılmakta-
dır. DES ile ayrıca yaygın basın ve yerel basın haberleri ile ajans haberleri de kul-
lanıcıların ilgisine sunulmaktadır. 

DES’de; 40 yabancı televizyon, 25 dilde 300’ün üzerinde yabancı haber sitesi, 3 
yabancı haber ajansı, 3 yerli ajans, 92 ülkeden 48 dilde 1700’ün üzerinde yayın or-
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ganının ilk baskılarının yer aldığı online gazete büfesinden 21 dilden tarama 150 
yerel gazete bulunmaktadır. 

2. Çeviri Yayınlar 

- Bültenler: BYEGM tarafından derlenen haberlerin işlenmesi suretiyle “Dış 
Basında Türkiye” bülteni hazırlanarak Genel Müdürlüğün internet sayfasında ya-
yımlanmakta ve günde iki defa güncellenmektedir. Ayrıca, dünyada ve Türki-
ye’deki güncel gelişmelere bağlı olarak özel bültenler çıkarılmaktadır. 2010 yılın-
da 41, 2011 yılında 55 konuda özel bülten yayımlanmıştır. Bunlara ilaveten her yıl 
Dış Basın Değerlendirme Raporu hazırlanmakta ve internet sayfasında ya-
yımlanmaktadır (www.byegm.gov.tr/kataloglar). 

- Diğer Başlıca Yayınlar: BYEGM, Türkiye’deki yabancı basın mensuplarının, 
büyükelçiliklerin, iş adamlarının ve yurt dışında Türkiye’deki gelişmelerle ilgile-
nen kesimlerin istifadelerine sunulmak üzere, günlük ulusal basınının önemli baş-
lıkları ve kısa özetlerinden oluşan bülten 4 dilde (Almanca, Fransızca, İngilizce, 
Rusça,) internet sayfasında yayınlamaktadır. Bunlara kısa süre içinde Arapça bül-
tenin de eklenmesi için çalışmalar başlatılmıştır. 

BYEGM’ nin Türkçenin yanı sıra başka yabancı dillere çevrilmiş olan diğer baş-
lıca yayınları şunlardır: Türkiye Kitabı, Ayın Tarihi, 4 dilde BYEGM Tanıtım Kata-
logu, Bir Bakışta Türk Medyası, Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Forumu ve 
Balkan Ülkeleri Medya Forumu Kitapları, İletişim ve Diplomasi Akademik Ha-
kemli Dergisi.6  

3.Yurt Dışı Basınla İlişkileri Artırmaya Yönelik Çalışmalar 

Forumlar 

- Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Forumları 

- Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Forumu/1: Türk Dili Konu-
şan Ülkeler Medya Forumu Türkçe konuşan ülkeler arasındaki işbirliğinin küre-
selleşen dünyada önemli bir kamu diplomasisi aracı haline gelen medya aracılı-
ğıyla Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) işbirliğinde 21–22 
Aralık 2010 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. 

“Küreselleşen Dünyada Medya: Fırsatlar ve Sorunlar” teması altında gerçek-
leştirilen söz konusu Foruma, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan’dan davet edilen 62 yabancı basın mensubu 

                                                 
6 İletişim ve Diplomasi Akademik Hakemli Dergisi İngilizce makaleleri yanı sıra her makalenin İngi-
lizce özetlerini de içermektedir. 
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ile Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşları yetkilileri, akademisyenler, kamu 
kurum ve kuruluşlarından üst düzey yetkililer ve çok sayıda davetli katılmıştır. 

Türk dili konuşan ülke medya mensuplarının ilk kez bir araya gelme fırsatı 
bulduğu Forum sonunda yayınlanan sonuç bildirgesinde Türk kökenli gazeteciler 
arasında bilgi paylaşımı, görüş alışverişi ve mesleki dayanışmanın sağlanmasına 
zemin oluşturacak bir “Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Birliği’nin tesis edil-
mesi, “Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Formu”nun her yıl düzenli olarak be-
lirlenecek bir ülkede gerçekleştirilmesi amacıyla bir “Çalışma Grubu” oluşturul-
masına karar verilmiştir. Söz konusu Çalışma Grubu 17 Ekim 2011 tarihinde An-
kara’da toplanarak “Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Platformu 
(Türk Medya Platformu)” kurulmasını kararlaştırmış ve “Türk Medya Platformu 
Tüzüğü” hazırlanarak üyeler tarafından imza altına alınmıştır. 

- Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Forumu/2: Türk dünyası 
medyası için açılımlara kaynaklık eden “Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluk-
lar 2. Medya Forumu” 28 Ekim 2011 tarihinde Bakü’de düzenlenmiştir. Forum, 
“Küreselleşen Dünyada Türk Dili Medyanın Etkileri: Farklılıklar ve Ortak Çıkar-
lar” teması altında, Türkiye ile birlikte Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Kazan Özerk Cumhuriyeti, Saha-Yakut Özerk Cumhuriyeti, Kırım 
Özerk Cumhuriyeti, Hakasya Özerk Cumhuriyeti, Tuva Özerk Cumhuriyeti, Baş-
kurdistan Özerk Cumhuriyetinden kamu ve özel sektör basın temsilcilerinin katı-
lımıyla gerçekleşmiştir. 

Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar 2. Medya Formu’nun sonuç bildir-
gesinde “Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Platformu”nun kurul-
duğu ilan edilmiş ve “Platform Koordinasyon Kurulu” teşkil edilmiştir.  

- Balkan Ülkeleri Medya Forumu: 12 Balkan ülkesinden gelen medya mensup-
larının, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımlarıyla 
2–3 Mayıs 2011 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilen Balkan Ülkeleri Medya Fo-
rumunda; bölgede medya sektörünün durumu; ikili, bölgesel ve uluslararası iliş-
kiler ile kültürel işbirliğinin kalıcı bir barış ve istikrar ortamına katkısı tartışılmış-
tır. Forum sonucunda büyük bir uzlaşma ile kabul edilen Sonuç Bildirgesi’nde; 
uzun uğraşlar verilerek sağlanan barış ortamının devamının ancak Balkan Med-
yasının “Ortak Bir Gelecek İdeali”ne olan bağlılığı ve katkısı ile mümkün olabile-
ceği vurgusu yer almıştır.  

- Türk–Arap Medya Forumu: BYEGM, gelecekte halkların daha müreffeh ve 
huzur içinde yaşamasında basının gücünden yararlanılmasının zorunlu hale gel-
diğine olan inancıyla Türkiye’nin yanı sıra Arap Ligi üyesi 22 ülkeden7 yaklaşık 
200 önde gelen basın mensubunu davet ederek 30 Kasım–01 Aralık 2011 tarihle-
                                                 
7 Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Cibuti, Fas, Filistin, Irak, Katar, Komorlar, Kuveyt, Libya, 
Lübnan, Mısır, Moritanya, Somali, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün ve Yemen. 
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rinde İstanbul’da Türk-Arap Medya Forumunu gerçekleştirmiştir. Foruma Türki-
ye’den aralarında basın mensubu, akademisyen, öğrenci ve vatandaşların da bu-
lunduğu 400 civarında davetli katılmıştır. Bölgemizde ortaya çıkan önemli me-
selelerde basın kuruluşları ve mensupları arasında ortak algı ve tutumların varlı-
ğının önemine vurgu yapılan Forum’da ortak bir platformda birleşmenin ülkele-
rimizin geleceği ve mesleki gelişimimiz açısından gerekli bir adım olduğu kanaa-
tine varılmıştır. Ayrıca, Türk ve Arap Ligi ülkeleri basın mensuplarının ortak ça-
lışma yürütme kararı aldığının ve halklarımızın barış dolu bir bölgede, istikrarlı 
ve müreffeh bir dünya için ortak çaba gösterme konusundaki güçlü iradesinin bir 
göstergesi olarak “Türk-Arap Medya Platformu” oluşturulması oy birliği ile kabul 
edilmiştir.  

- Türkiye–Afrika Medya Forumu: Türkiye’nin Afrika ülkelerine yönelik olarak 
takip ettiği çok boyutlu dış politikasını ve medyanın toplumlar ve devletler üze-
rindeki gücünü göz önünde bulunduran BYEGM, başta Türk dış politikasına 
medya sektörünün öncü kurumu olarak destek vermek, Türkiye’nin “Afrika Açı-
lımı”nı ulusal ve uluslararası camiada görünür kılmak ve sektör içindeki işbirliği-
ni arttırmak amacıyla Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent ARINÇ’ın hima-
yelerinde, Dışişleri Bakanlığı ve Afrika Medya Girişimi (AMI)’nin desteğini alarak 
Türkiye-Afrika Medya Forumu’nu düzenlemiştir. 

Afrika Birliği üyesi 54 ülkeden basın mensuplarının ve akademisyenlerin geniş 
katılımlarıyla 09–10 Mayıs 2012 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Forumun So-
nuç Bildirgesi’nde; Türkiye ve Afrika ülkeleri medya kuruluşları arasında sağlıklı 
ve süreklilik taşıyan ilişkilerin önemine değinilerek Forum ile başlayan işbirliği ve 
diyalog sürecinin somut adımlarla desteklenmesi kararı alınmıştır. Buna göre; ge-
leceğe yönelik atılması planlanan somut adımlardan birincisini Türk Afrika med-
ya kuruluşları ve mensupları arasında istişarelerin kurumsallaştırılması için ortak 
bir platformun kurulması, ikincisini BYEGM ve Afika Medya İnsiyatifi (AMI) ara-
sında bir gazeteci değişim programının oluşturulması, üçüncüsünü ise yine 
BYEGM ve AMI arasında Afrika medya sektörünü geliştirmek amacıyla Afrikalı 
medya kuruluşlarının teknik donanıma ve diğer kaynaklara erişimlerini kolaylaş-
tırmaya yönelik bir mekanizma tesis edilmesi oluşturmaktadır. 

Söz konusu Sonuç Bildirgesi’nde ifade bulan ve yukarıda bahsedilen 3 somut 
adımdan ikisi olan Türkiye-Afrika Medya Platformu’nun kuruluşunun deklare 
edilmesi ve Genel Müdürlüğümüz ve AMI himayesinde bir medya mensubu de-
ğişim protokolünün imzalanması gerçekleştirilmiştir. 

- Avrupa Medya Buluşmaları  

- Avrupa Medya Buluşmaları/1 (Köln-Almanya): BYEGM tarafından Avru-
pa’daki Türk medya potansiyelini ortaya çıkartmak amacıyla bir çalışma başlatıl-
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mış ve bir envanter çıkarılmıştır. Bu potansiyeli ortaya koymak adına ilk olarak 
Almanya’da Türkçe yayın yapan medya kuruluşlarını ve çalışanlarını bir araya 
getirerek kaynaştırmak, sorunlarını yerinde tespit etmek ve Genel Müdürlüğün 
kendilerine yönelik hizmet ve faaliyetlerinden haberdar olmalarını sağlamak 
amacıyla 05–06 Şubat 2011 tarihlerinde Almanya’nın Köln kentinde toplantı dü-
zenlenmiştir. Söz konusu etkinlik kapsamında yurt dışında yaşayan 160 civarında 
Türk basın mensubu ile bir araya gelinerek tanışma ve bilgilendirme toplantıları 
yapılmış, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.  

- Avrupa Medya Buluşmaları/2 (Brüksel-Belçika): Avrupa’da Türkçe yayın 
yapan medya kuruluşları ile iletişimimizi güçlendirmek için düzenlenen Avrupa 
Medya Buluşmalarının ikincisi 23–24 Eylül 2011 tarihlerinde Brüksel Medya Bu-
luşması adı altında düzenlenmiştir. Belçika ve Hollanda başta olmak üzere Avru-
pa’nın çeşitli ülkelerinden katılan çok sayıda basın mensubunun yanı sıra sivil 
toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşların da ilgi gösterdiği toplantının so-
nunda basın kuruluşlarının ve mensuplarının mesleki çalışmalarını kolaylaştırıcı 
bütün tedbirlerin alınmaya devam edileceği vurgulanmıştır. 

- Avrupa Medya Buluşmaları/3 (Paris-Fransa): Avrupa Medya Buluşmalarının 
üçüncüsü 14 Nisan 2013’te Paris’te gerçekleştirilmiştir. Buluşmaya basın ve en-
formasyon alanındaki kurumların üst düzey temsilcileri ile 10 farklı Avrupa ülke-
sinden toplam 96 medya mensubunun yanı sıra Türkiye’den de basın mensupları 
katılım sağlamıştır. Katılımcılar, söz konusu kurumların üst düzey yetkililerine 
soru ve sorunlarını dile getirme, öneri ve taleplerini iletme imkânı bulmuşlardır. 
Ayrıca, bu toplantıda “Avrupa’da Yerleşik Türk Yerel Medyasının Sorunları ve 
Beklentileri Araştırması”nın sonuçları katılımcılarla paylaşılmış ve “Avrupa 
medyasında Türk ve Müslüman Topluma Yönelik Ayrımcılık” konusunda su-
numlar yapılmıştır. 

- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Medya Forumu 

İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) üye ülkelerin medyalarını birleştirmek ve 
aralarındaki iletişimi artırmak amacıyla İİT Medya Forumu”nun kurulması 19-20 
Nisan 2012 tarihlerinde Gabon’un başkenti Libreville’de düzenlenen İİT 9. 
Enformasyon Bakanları Toplantısında kararlaştırılmıştır.  

İslam dünyasında medya ve iletişim alanında işbirliğini, iletişimi ve uzmanlığı 
artırmayı amaçlayan bir medya çatı kuruluşu olması öngörülen söz konusu 
Forumun oluşturulmasına yönelik olarak İİT Genel Sekreterliğinin üye ülkelere 
yaptığı çağrıya ilk cevap veren ülke Türkiye olmuştur. Türkiye’nin bu başvurusu 
15-17 Kasım 2012 tarihlerinde Cibuti’de düzenlenen İİT 39. Dışişleri Bakanları 
Konsyeyi Toplantısında da dile getirilmiştir. 

Bu çalışmalar kapsamında söz konusu Forum merkezinin Türkiye’de 
oluşturulmasını öngören ve Forum’un yapısını ve işleyişini düzenleyen taslak bir 
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tüzük hazırlanmıştır. Tüzüğün İİT’ye üye ülkelerin temsilcileri ile ele alındığı İİT 
Medya Forumu Hazırlık Toplantısı 24-25 Haziran 2013 tarihlerinde Ankara’da 
düzenlenmiştir. (www.byegm.gov.tr/basinduyurulari). Afganistan, Arnavutluk, 
Azarbeycan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Burkina Faso, Cezayir, Filistin, Gabon, 
Gambiya, Gine, Irak, Kırgızistan, Lübnan, Mısır, Moritanya, Mozanbik, Nijer, 
Senegal, Suudi Arabistan, Tacikistan, Uganda, Ürdün ve Yemen temsilcilerinin yanı 
sıra İİT Genel Sekreterliği temsilcilerinin de katıldığı bu toplantıda söz konusu 
tüzük kabul edilmiş ve yapılan deklarasyonla da İİT Dışişleri Bakanları Konseyine 
İİT Medya Forumuna “ilgili kuruluş” statüsünün verilmesi talep edilmiştir.  

- Sempozyum ve Kongreler 

- Uluslararası Kadın ve Medya Sempozyumu: BYEGM, medyada kadın konu-
sunun sıklıkla gündeme gelmesinden yola çıkarak konunun yerli ve yabancı basın 
mensuplarıyla ortak bir platformda tartışılmasını sağlamak amacıyla 04–05 Nisan 
2012 tarihlerinde Antalya’da “Uluslararası Kadın ve Medya Sempozyumu”nu 
gerçekleştirmiştir. Sempozyuma Türkiye’den 81 ilden yaygın ve yerel basın men-
suplarının yanı sıra ABD, Yemen, KKTC, İngiltere, Suudi Arabistan, Yunanistan, 
Mısır, Azerbaycan, Belçika, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri’nden çok sayıda ya-
bancı basın mensubu da iştirak etmiştir. Sempozyumun sonuç bildirgesinde med-
ya ve kadın konusunda tüm tarafların dikkate alacağı temel ilkeler belirlenerek 
bir yol haritasının temeli atılmıştır. 

- I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi: 14-15 Kasım 2013 tarihleri arasında 
BYEGM, Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) işbirliği ile “I. 
Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi” düzenlenecektir.  

Kongrenin temel amacı, çocuk ve medya ilişkisini ‘imkânlar’ ve ‘güçlükler’ çer-
çevesinde etkilenen taraf çocuk ve etkileyen bütün tarafların katılımı ve tüm bo-
yutlarıyla değerlendirmek, çocuklar için medyanın demokratikleşmesi sürecini 
harekete geçirmektir. 

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nde, çocukların medyanın olumsuz etki-
lerinden korunması ve olumlu yanlarından faydalanmasına yönelik çalışmalar 
değerlendirilecektir. Kongre sonunda, “İstanbul Medya ve Çocuk Bildirgesi” ile 
“Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018 Belgesi” hazır-
lanacaktır. Bu kapsamda, çocuk ve medya konusunda uzman 26’sı yurtiçi ve 21’i 
yurtdışından konuşmacının kongreye katılması ve beklenmektedir. 

- Yabancı Basına Yönelik Çalışmalar 

- Yabancı Basın Heyetleri: BYEGM, hazırlanan bilgilendirme programları çer-
çevesinde, yabancı basın mensuplarını gruplar hâlinde ya da münferiden Türki-
ye’ye davet ederek ilk elden bilgi almalarını temin etmektedir. Ayrıca, Tür-

http://tvrehberi.hurriyet.com.tr/
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kiye’nin tarihi ve kültürel mirasının tanıtılmasına ilgili kurumlarla işbirliği yapa-
rak katkı sağlamaktadır. Ayrıca, devlet ve hükümet yetkililerinin Türkiye’ye yap-
tıkları resmî ziyaretler sırasında beraberlerindeki basın heyetlerine de gerekli 
hizmetler verilerek etkili ve hızlı bir haber akışı, bilgilenme ve tanıtım için uygun 
ortamlar oluşturulmaktadır.  

- Yerleşik Yabancı Basın: Yabancı basın ve yayın organlarının temsilcisi, muhabiri 
ya da benzeri sıfatlarla Türkiye'ye gelen yabancı basın mensuplarının Türkiye’deki 
mesleki çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla akreditasyonları yapılmakta ve kendi-
lerine daimî nitelikli basın kartı verilmektedir. Türkiye’ye daimî görevle gelen yaban-
cı basın mensubu sayısında önceki yıllara oranla önemli artışlar kaydedilmiş ve dün-
yanın önde gelen basın kuruluşları Türkiye’de büro açmışlardır. 

- Basın Merkezleri ve Masaları: BYEGM gerek hizmet binasında bulunan Ba-
sın Merkezi ve gerekse uluslararası organizasyonlar, yabancı heyet ziyaretleri ve 
kriz durumlarında kurduğu geçici basın merkezleri ile hizmet vermektedir. Özel-
likle de son yıllarda genel seçimler ve referandum dolayısıyla yurt içinde ve yurt 
dışında büyük basın merkezleri kurulmuştur. Ayrıca, uluslararası zirve, toplantı 
vb. etkinlikler kapsamında ayrıca basın masaları da oluşturmaktadır. Kurulan ba-
sın masası özellikle, etkinlikler kapsamında akredite edilen yerli ve yabancı basın 
mensupları için hazırlanan akreditasyon kartlarının dağıtım merkezi olması açı-
sından önem taşımaktadır. 

- Basın Müşavirlikleri ve Ataşeliklerin Çalışmaları  

BYEGM’nin Yurtdışı teşkilatının çalışmaları da Kamu Diplomasisi alanında 
Türk dış politikasına katkı sağlamaktadır. Basın müşavirleri ve ataşelerinin ana 
görevleri şunlardır;  

a) Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda hükümetçe belirlenen 
stratejilerin yurtdışında uygulanmasına yardımcı olmak,  

b) Hükümet faaliyetlerinin ve yapılan hizmetlerin dış kamuoyuna müessir şekilde yan-
sıtılmasına ve kamuoyu bunların dış üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri 
yapmak, 

c) Türkiye aleyhindeki propaganda faaliyetlerini takip etmek ve değerlendirmek, gerekli 
görülenler üzerine misyon şeflikleri ve Genel Müdürlük ile koordinasyon halinde düzeltici 
ve bilgilendirici belge ve dokümanları ilgili birimlere ulaştırmak, bunların o medya kuru-
luşunda veya yayınlarında yer almasını sağlamak, 

ç) Yabancı ülkelerde Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda yapılan faaliyetlere katıl-
mak, bu faaliyetlerin ilgili ülke medyasında Türkiye’nin görüşleri doğrultusunda ve doğru 
bir şekilde yer almasını sağlayıcı girişimlerde bulunmak, 
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d) Enformasyon ve aydınlatma faaliyetlerinin Türkiye’nin dış politikasını destekleyecek 
şekilde düzenlenmesi ve uygulanmasına yardımcı olmak (Başbakanlık, 2013:md:16(1)). 

SONUÇ 

Enformasyon ve telekomünikasyon teknolojileri, 21. yüzyılı şekillendiren en etkili 
güçler arasında yer almaktadır. Bu teknolojiler insanların yaşama, öğrenme ve ça-
lışma şekilleriyle, sivil toplum ile devletin etkileşimini devrim yaratacak şekilde 
etkilemiş ve hala bireysel ve toplumsal yaşamı kökünden değiştirmekte; çok ciddi 
ekonomik, sosyal, kültürel ve politik sonuçlar doğurmaktadır.  

Teknolojik yenilikler iletişimde de kendini göstermekle birlikte, iletişimi “yeni 
medya” adındaki farklı bir boyuta taşımıştır. Günümüzde, kişileri birbirleriyle ile-
tişimde ve bağlantıda tutan bir sistem olarak yeni medyanın geniş alanlara ya-
yıldığı görülmektedir. Yeni medya kanalları geleneksel medya kanallarından da-
ha farklı bir iletişimi desteklemektedir.  

Dolayısıyla, klasik iletişimde hedeflenen, içtenlik, samimiyet gibi duygulardan 
ziyade, yeni medyada hedeflenen doğru haberin aktarımının en hızlı şekilde ger-
çekleştirilmesidir. Bu aktarımı sağlayan yeni medya araçlarının başında gelen; TV, 
uydu antenleri, fiber optik kablolar, bilgisayarlar, mobil telefonlar, çağrı cihazları 
vb. yaşam tarzımızı, çalışma biçimimizi, birbirimizle ilişki kurma ve sürdürme 
alışkanlıklarımızı köklü bir biçimde değiştirmektedir. 

Yeni iletişim teknolojilerinin doğurduğu en önemli sonuç, küresel ve yerel dü-
zeyde enformasyon ve bilgi akışının hızlanmış, kolaylaşmış ve ucuzlamış olmasıdır. 
Artık dünyanın herhangi bir A noktasından, bir B noktasına günün her anında sin-
yal ulaştırmak, ses, yazı, görüntü ve veri göndermek oldukça kolaylaşmıştır.  

Ülkelerin ve toplumların etkileşimi sonucu ortaya çıkan çoğulcu ilişkilerini ye-
ni bir bakış açısıyla yeniden dizayn eden yeni medyanın yanı sıra revaçta olan bir 
diğer kavram ise kamu diplomasisidir. Devletlerden devletlere veya hükü-
metlerden hükümetlere icra edilen klasik diplomasi uygulamalarının yerini, hızla 
halklardan halklara yapılan kamu diplomasi uygulamaları almaktadır. Kamu dip-
lomasisi, klasik diplomasinin en büyük destekçileri olan askerî ve siyasî gücün 
yerine yumuşak güç dediğimiz ve daha çok diğer ülke halkları algısında sempati 
ve olumlu bir imaj oluşturma doğrultusundaki kültürel, ticarî, sanatsal ve eğitim 
faaliyetlerini kullanmaktadır. Yumuşak gücün etkili kullanımı ve hedefine ulaş-
ması için bütün ülkeler uluslararası ilişkilerde, diğer başlıca faaliyetlerin yanı sıra 
kamu diplomasisine de önem vermektedirler.  

Doğru mesajı, doğru kanaldan, en uygun iletişim aracıyla ve doğru hedefe yö-
nelik bir şekilde gerçekleştirilen iletişimin, doğru iletişim olduğu gerçeğinden ha-
reketle, doğru iletişim olmadan diplomasinin iyi ve etkin bir şekilde yürütülme-
sinden söz etmenin mümkün olmadığını söylemek mümkündür. Dolayısıyla, ile-
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tişimdeki yenilikleri takip ederek, buna en kısa sürede uyum sağlamak, diğer kamu 
kurumları için önemli olduğu kadar, bir kamu diplomasisi aktörü için de önemlidir.  

Bilginin ve haberin doğru, hızlı ve çok yönlü bir biçimde yayıldığı bu dö-
nemde, bir kamu diplomasisi aktörü olan BYEGM’nin postmodern ve yeni kamu 
yönetimi anlayışıyla hareket eden bir devlet kurumu olarak görmek mümkündür. 
Bu doğrultuda BYEGM’nin, öncelikle iç kamuoyu olmak üzere Türkiye’nin kültür 
hinterlandına giren coğrafya ve buna bağlı olarak onlarca ülkede faaliyetler içinde 
olduğunu söylemek mümkündür. BYEGM’nin bu yöndeki çalışma ve faaliyetleri 
gün geçtikçe çoğalmakta ve çeşitlenmektedir.  

Kısaca, iletişim ve diplomasinin birlikte değişim ve gelişim sağladığı günümüz dünya-
sında, bu alanda faaliyet gösteren aktörlerden biri olarak BYEGM’nin de bu değişim ve geli-
şime ayak uydurma gereksiniminin kaçınılmaz olduğu ortadadır. Bu itibarla; BYEGM yeni 
medya alanında; çağı takip eden bir anlayışla sosyal medyaya dâhil olmuş ve internet haber-
ciliği konusundaki mevzuat çalışmalarını başlatmış diğer taraftan, Kamu diplomasisi ala-
nında; yurt dışı medya takibi, çeviri yayınlar, yurt dışı basınla ilişkileri artırmaya yönelik 
çalışmalar, yabancı basına yönelik çalışmalar ile basın müşavirlerinin ve ataşelerin çalışma-
ları çerçevesinde Balkanlar’dan Afrika’ya, Türkçe konuşan ülkelerden Arap ülkelerine, Av-
rupa’dan İslam ülkeleri’ne kadar geniş bir dünya coğrafyasında Türkiye’nin kamu diploma-
sisi alanındaki bir aktörü olmuştur. Bununla birlikte, BYEGM’nin yenilikçi ve postmodern 
bir yapı ve anlayışla hareket ettiğini ve dünyadaki yeni değişim ve gelişmelere de ivedilikle 
uyum sağlayacak nitelikte bir kamu kurumu olduğunu söylemek mümkündür. 

Dolayısıyla, bu çalışmada, Yeni Medya ve Kamu Diplomasisi’nin BYEGM’nin 
temel faaliyet alanlarının arasında yer aldığı ve Devlet Kurumu olarak, günü-
müzde geçmişe nazaran daha proaktif bir anlayışı ve stratejiyi benimsediği ortaya 
konulmaya çalışılmıştır.  

Çalışmada öncelikle, BYEGM’nin kısaca tarihçesine, görev tanımı ve yapısına 
değinildikten sonra, Yeni Medya ve yeni bir diplomatik dil ve üslubu benimseyen 
Kamu Diplomasisi kavramları çerçevesinde, genel hatlarıyla BYEGM değerlendi-
rilmeye ve analiz edilmeye çalışılmıştır.  
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ÖZET  

Bu çalışmada Türkiye’de 2011 Genel Seçimleri’nde Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) 
web 1.0 uygulaması olan resmi parti web sayfası ile web 2.0 uygulamalarından birisi olan 
Facebook’u hangi amaçlarla, ne şekilde kullandığı ele alınmaktadır. Bu kapsamda çalış-
mada önce partinin web 1.0 ortamına ilişkin genel bir değerlendirme yapılmış ardında 
da partinin resmi Facebook hesabı üzerinde van Dijk’in söylem çözümlemesi yöntemi 
arayüzde uygulanmış, BDP’nin ideolojisini konumlandırdığı bağlam, ardyöre ve ilişkiler 
söylemsel pratikler üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. BDP’nin nasıl bir siyasal ortam-
da seçime girdiğinin kavranması, sosyal medyanın, özellikle Facebook kullanım pratiği-
nin incelenmesi için gereklidir. Bu nedenle genel seçimler öncesi Kürt siyasi hareketinin 
görünümü ve temel tartışma konularına da kısaca değinilmiştir ve daha sonra Kürt siya-
si hareketi açısından önemli olan günler söylem çözümlemesine tabi tutulmuştur. Bu 
temelde, partinin Facebook sayfasındaki tartışma konuları listelenerek, bu metinlerde 
başvurulan alıntılar, referanslar ve bunların siyasi partinin ideolojik görüşüyle ilişkisi ve 
tutarlılığı ile yurttaşla etkileşimi incelenmiştir. Bu çalışmada söz konusu çözümleme 12 
Haziran 2011 seçim günü örneği kapsamında sunulacaktır. Sonuç olarak, Kürt siyasi ha-
reketinin ve parti olarak BDP’nin sosyal medyayı çoğunlukla ana akım medyaya alterna-
tif mecralar olarak kullandığını ve bu anlamda da başarılı olduğunu söylemek müm-
kündür. Özellikle kimi haberleri ve/veya olayları duyurmak ve yaygınlaştırmak konu-
sunda partinin ve bu çerçevede siyaset yapan Kürt siyasi hareketinin diğer üyelerinin 
özellikle mecra olarak Facebook’u etkili kullandıkları ve kimi kez de Türkiye’de siyasi 
partiler kapsamında çok rastlanmayacak biçimde bu mecralar üzerinden kendi gündem-
lerini de yaratabildiklerini söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), Web 1.0, Web 2.0, Facebook, 
2011 Genel Seçimleri, Siyasal Kampanyalar, Alternatif Medya  

  
WEB 1.0’DAN WEB 2.0’A BARIŞ 
 ve DEMOKRASI PARTİSİ: 
 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE 

                FACEBOOK KULLANIMINDAN  
                               BİR KESİT 

  

 
 

 
Doç. Dr. Günseli BAYRAKTUTAN 
Prof. Dr. Mutlu BİNARK 
Tuğrul ÇOMU 
Gözde İSLAMOĞLU 
Burak DOĞU 
Yard. Doç. Dr. Aslı Telli AYDEMİR 
 



İletişim ve Diplomasi / Yeni Medya 
 

 
 
 

32 

GİRİŞ 

Geleneksel siyasal iletişim yöntem ve teknikleriyle kıyaslandığında, sosyal 
medya ortamları hem örgütsel olarak siyasi partilere ve hem de bireysel düzeyde 
liderlere, partililere, parti sempatizanlarına ve henüz “oy verme” kanaatini 
oluşturmamış seçmenlere oluşturdukları siyasal iletiler ile (duyuru, açıklama, 
basın bülteni, siyasal reklâm, afiş, müzik ve ses dosyası gibi) etkileşime girme, 
katılma/dâhil olma, yayma ve kendi içeriğini üreterek paylaşma açısından birçok 
olanak sağlamaktadır. Bu olanakların büyük oranda yeni medyanın sahip olduğu 
dijitallik, etkileşimsellik, kullanıcı türevli içerik yaratımı, hipermetinsellik, yayılım 
ve sanallık gibi özelliklerden kaynaklandığını söylenebilir (Binark, Löker, 2011: 9-
12). Bu çalışmada1 Türkiye’de 2011 Genel Seçimleri’nde Barış ve Demokrasi 
Partisi’nin (BDP) web 1.0 uygulaması olan resmi parti web sayfası ile web 2.0 
uygulamalarından birisi olan Facebook’u hangi amaçlarla, ne şekilde kullandığı 
ele alınacaktır. Seçimin gerçekleştiği siyasi atmosferde BDP için özellikle Facebook 
hesabının alternatif bir mecra rolü oynadığı 12 Haziran 20112 seçim gününden 
örnek verilerek ortaya konacaktır.  

                                                 
1 Bu çalışma TÜBİTAK SOBAG tarafından desteklenen 111K263 no’lu “Sosyal Medya Ortamlarının Si-
yasal İletişim Uygulamaları Açısından İncelenmesi: Türkiye’de 2011 Genel Seçimleri’nde Facebook ve 
Twitter’ın Siyasi Partiler ve Liderler Tarafından Kullanılması” adlı sosyal bilim projesinden üretilmiştir. 
Söz konusu araştırma projesi Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde siyasi partilerin ve siyasi parti liderle-
rinin siyasal iletişim uzamı olarak Facebook ve Twitter özelinde sosyal medya kullanım pratiklerinin ni-
cel-nitel içerik çözümlemesi ve söylem çözümlemesi çoklu yöntem uygulamasıyla birlikte incelenmesi 
üzerinedir. Burada yayınlanan kısım ise sadece BDP’nin web 1.0 ortamı ve Facebook ortamı kullanım 
örüntüsünde bir görüntüyü tartışmaya açmaktadır. Projede tüm partilerin Facebook hesapları nicel-nitel 
içerik çözümlemesi ile incelenmiştir. Çalışma süresince görülmüştür ki, BDP’nin Facebook hesabı kulla-
nımının diğer partilere kıyasla özgül bir yanı vardır. Bu nedenle bu kullanım üzerine ayrıca söylem çö-
zümlemesi uygulanmıştır. BDP dışındaki diğer partilerin Facebook hesapları seçim sürecinde özellikle 
Twitter ortamıyla bütünleşik çalıştığından, belirli bir tarihten itibaren Twitter gönderilerinin bir tekra-
rından öteye geçmemiştir. Hem yüklenen içerik hem de nicel göstergeler kullanılarak veriye bakıldı-
ğında BDP’nin bu mecrayı daha belirgin ve amaca yönelik daha etkin kullandığı görülmüştür. Sosyal 
medya ortamlarının anaakım medyada yer alma konusunda sorunu olan tüm partiler ve siyasi olu-
şumlar için bu bağlamda etkili ve işlevsel kullanılması olanaklıdır. Bu çalışmada da BDP’nin Facebook 
kullanım pratiği üzerinde bu gerekçeyle durulmaktadır.  
2 12 Haziran 2011 Türkiye Genel Seçimleri, 34 yıldan sonra Türkiye'nin "erken" yapılmayan ilk genel 
seçimleridir. 2011 Genel Seçimleri’ne “parti olarak” girmeyen Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)’nin 
öncülüğünde kurulan, 18 siyasi parti ve hareketin oluşturduğu Emek Özgürlük ve Demokrasi Bloğu 
büyük bir başarıya imza atarak 36 milletvekilini parlamentoya göndermiştir. Geçen dönem TBMM’de 
21 milletvekili ile temsil edilen BDP, 2011’de yapılan seçimin sonuçlarına göre vekil sayısını yüzde 
50’nin üzerinde artırmıştır. Tunceli’de milletvekili çıkartamayan Blok, 2011 Seçimleri’nde Kars, Ağrı, 
Adana, Bingöl, Mersin gibi daha önce milletvekili çıkartamadığı illerden birer milletvekili çıkarmıştır. 
BDP’nin geçen seçimlerde 1 milletvekili çıkardığı Hakkari’den bu kez 3 milletvekili çıkmış, Diyarba-
kır, Mardin, Şırnak, Batman, Muş, Siirt, Van gibi illerde ise aday gösterilen tüm isimler seçilme başa-
rısı göstermiştir. A. Levent Tüzel, Ahmet Türk, Altan Tan, Aysel Tuğluk, Ertuğrul Kürkçü, Faysal Sa-
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2011 Genel Seçimleri ve BDP  

2011 Genel Seçimleri süresince sosyal medyada siyasal iletişim süreci kapsamında 
BDP’nin performansı üzerine bir değerlendirme yapmadan önce, BDP’nin 2011 
Genel Seçimlerine hangi koşullarda katıldığına ilişkin durumun altının çizilmesi 
gereklidir. Bu türden bir değerlendirme bu çalışmanın da savı olan sosyal medya 
araç ve ortamlarının kimi süreçlerde tıpkı bir alternatif medya ortamı olarak 
kullanılması durumunu da bir ölçüde açıklayabilir. 

BDP tıpkı Kürt sorununun siyasi aktörü olarak ortaya çıkan kendisinden 
önceki diğer siyasi partiler ve oluşumlar gibi mevcut seçim sistemindeki % 10 
barajı nedeniyle, 2011 Genel Seçimleri’ne bağımsız adaylar ile bir grup siyasi parti 
ve sivil toplum örgütünün katıldığı Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku (EDÖB) 
oluşumuyla girmiş, daha sonra Mecliste bir grup oluşturmuştur. BDP, Kürt siyasi 
hareketine bakıldığında bu yolu izleyen ilk siyasi parti değildir3. Kürt siyasi 
hareketinin parti olarak siyasetinin temelinde , Cengiz Güneş’e göre, “Kürtlerin 
Türkiye’de karşı karşıya kaldığı ve marjinelleştirmelerinin temel nedeni olarak 
görülen mevcut siyasal eşitsizlik ve eşitsiz iktidar ilişkisine karşı koyma ve onu 
dönüştürme girişimi bulunur” (2013: 284). Bu izlekte geliştirilen demokratik 
söylem, “Türkiye’de eşitlik ve demokrasi için Kürtlerin taleplerini işçiler, 
kadınlar, dinsel azınlıklar ve diğer etnik azınlıkların çeşitli demokratik ve eşitlik 
taleplerinin eşdeğer şekilde dillendirilmesi üzerinden evrenselleştirmeye çalışır” 
(2013: 286). 2011 Genel Seçimleri’nde BDP’nin sosyal medya dolayımlı siyasal 
iletişim stratejisini değerlendirmek için, Kürt sorunu temelinde partinin ideolojik 
konumlanışını kısaca açıklamak gerekir.  

Fuat Keyman, terör sorunu, bölgesel sorun ve diğer tanımlamalar yerine Kürt 
Sorunu adlandırmasının sosyolojik olarak daha doğru ve kapsayıcı olduğunu 
belirtmektedir (2013: 131). Keyman’ı izleyerek, BDP’in parti olarak varoluşunu 
Kürt sorunu temeline yerleştirebiliriz. Keyman Kürt sorunu adlandırmasının 
gerekçesini açıkladığında, hem soruna yönelik hem de mevcut duruma yönelik 
bir özetleme de yapmaktadır: “Etnik kimliğe dayalı kültürel farklılıkların 
tanınması talebi ve bu talebin siyasallaşması sürecinde oluşan ve giderek 
güçlenen etnomilliyetçi tanınma siyaseti ve bu milliyetçilik içinde oluşan şiddete 
dayalı örgütsel mücadele, sorunun kapsayıcı ve açıklayıcı öğesini kimlik 
yapmakta, bu da Kürt sorunu adlandırmasını sosyolojik ve kuramsal temelde, 

                                                                                                                                 
rıyıldız, Gülseren Yıldırım, Gültan Kışanak, Hatip Dicle, Hasip Kaplan, İbrahim Ayhan, Kemal Ak-
taş, Leyla Zana, Sebahat Tuncel, Selahattin Demirtaş, Selma Irmak, Sırrı Süreyya Önder gibi isimler 
Blok’un meclise taşıdığı 36 milletvekilinden bazılarıdır. Mardin’den milletvekili seçilen Erol Dora ise 
Türkiye’de milletvekili seçilen ilk Süryani olmuştur.: http://secim2011.hurriyet.com.tr/ partide-
tay.aspx?pid=1 Erişim tarihi: 22 Mayıs 2013. 
3 Türkiye’de siyasi parti yapısı içinde Kürt hareketi ve temsili için Cengiz Güneş’in Türkiye’de Kürt 
Ulusal Hareketi : Direnişin Söylemi (2013) adlı çalışmasının 8.bölümüne bakılabilir.  

http://secim2011.hurriyet.com.tr/%20partidetay.aspx?pid=1
http://secim2011.hurriyet.com.tr/%20partidetay.aspx?pid=1
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yukarıda bahsettiğimiz diğer adlandırmalardan daha anlamlı kılmaktadır” (2013: 
131). Bu bağlamda bir tanımlamayla, Keyman, Kürt sorununun tarihsel ve 
söylemsel düzeyde kurulmuş olduğunu belirtir ve bu sorun içerisinde kültürel hak 
ve özgürlükleri dile getiren üç temel aktör olduğunu vurgular; bu üç aktör; “(a) Bu 
sorundan en fazla acıyı çeken ve kültürel hak ve özgürlük, ekonomik olarak daha 
iyi yaşam talebinde bulunan Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; (b) bu 
sorunun siyasallaşmasını ağırlıklı olarak etnomilliyetçilik temelinde kuran ve 
yürüten siyasi aktörler; ve (c) bu sorun temelinde şiddet ve terör yöntemini yaşama 
geçiren, etnomilliyetçi örgütsel yapı” (2013: 132). BDP bir siyasal parti olarak 
Keyman’ın sınıflandırmasındaki siyasi aktörler grubuna dâhildir.  

Yakın dönemde Kürt siyasi hareketine yönelik yapılmış bir başka çözümlemede M. 
Zeki Duman, BDP’nin bu hareketteki paradigmatik değişimin temsilcisi olarak, örneğin 
sivil itaatsizlik4 eylemleriyle “… yeni bir dil” geliştirmeye çalıştığını belirtmektedir 
(2012: 93). Duman’ın vurgusu (2012: 103) bugüne de yansıyan biçimde BDP’nin “yeni 
bir siyaset” biçimi benimsediğini ve bu şekilde sosyal, ekonomik, politik ve bürokratik 
hedeflere yöneldiğini göstermektedir. Duman’a göre, sivil itaatsizlik eylemleri ve 
özellikle yerel yönetimlere ilişkin pratik uygulamalar bu hedeflerin somut 
görünümleridir. Bu eylemlere örnek olarak gerçekleştirilen etkinliklerden bazıları şöyle 
sıralanabilir, “demokratik çözüm çadırları” ve Kürtçe hutbe okunması. Duman, 
BDP’nin sivil itaatsizlik eylemleriyle dikkat çekmeyi amaçladığı sorunları şu şekilde 
sıralamaktadır: “(a) anadilde eğitim, (b) siyasi tutukluların, özellikle KCK davasından 
tutuklu veya hükümlü bulunan mahkûmların serbest bırakılması, (c) silahlı kuvvetlerin 
bölgede sürdürdüğü operasyonları bitirmesi ve (d) seçim barajının kaldırılması” (2012: 
105). Duman, Kürtçe’nin hem eğitim hem de resmi dil olarak kullanılması yönündeki 
BDP’nin talebinin Kürt siyasi hareketinin en önemli belirleyenlerinden biri olduğunu 
bu noktada belirtmektedir (2012: 105). Duman, 2011 Genel Seçimleri’nde partinin geniş 
bir seçmen kitlesini hedeflediğini, bu nedenle de birbirinden farklı siyasal kimlik, 
geçmiş ve geleneğe bağlı, farklı etnik kimliklerden adayların seçilebilecek konumlarda 
aday gösterildiğini belirtmektedir (2012: 109). Böylece partinin çok kimlikli ve 
demokratik bir Türkiye partisi olma iddiasını vurguladığı söylenebilir (2012: 109).  

Bu noktada Ruşen Çakır’ın 2011 yılında SETA için hazırladığı 12 Eylül’den 12 
Haziran’a Siyasi Partiler: Barış ve Demokrasi Partisi isimli rapora değinmekte ve 
bu raporda özetlenen tarihsel sürecin temel dinamiklerine göz atmakta da yarar 
vardır. Çakır’ı izleyerek, BDP’nin 12 Haziran Genel Seçimleri’ne nasıl bir ortamda 
girdiğini anlamak için öne çıkan bazı gelişme ve olayları şu şekilde sıralayabiliriz 
(2011: 10-14): demokratik açılım, KCK operasyonları ve tasfiye endişesi, İmralı’da 
                                                 
4 Sivil itaatsizlik, sivil yönetim tarafından uygulanan yasaların özüne uyarak yasalara riayet etmeme, 
karşı koyma anlamına gelmektedir. Yasaların ya da hükümet politikasının değiştirilmesini hedefle-
yen, kamuoyu önünde icra edilen (aleni), şiddete dayanmayan, vicdani ancak yasal olmayan politik 
bir eylemdir (Rawls, 2001: 56). 
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süren görüşmeler, sivil itaatsizlik eylemleri ve din olgusu. Özellikle AKP 
hükümetinin önce “Kürt açılımı” daha sonra da “demokratik açılım” olarak 
nitelendirdiği süreç Çakır’ın da vurguladığı üzere, temel politik argümanını Kürt 
sorunu olarak ortaya koyma ve bu eksende oluşturma biçiminde formüle eden 
BDP için refleks göstermesi gereken ve Çakır’ın tanımlamasıyla “ellerindeki en 
büyük kozu kaybetme kaygısına” sevk eden gelişmeler olmuştur (2011: 11). Yine 
bu dönemde seçim kampanyasına etki eden önemli en önemli gelişme KCK 
(Koma Ciwaken Kürdistan, Kürdistan Topluluklar Birliği) operasyonlarıdır. 2009 
yerel seçimlerini müteakip başlayan bu operasyonlar kapsamında çok sayıda 
BDP’li parti yöneticisi, sivil toplum kuruluşu üye ve yöneticisi ve en önemlisi 
belediye başkanı tutuklandı (Çakır, 2011: 11-12). Güneş de 23 Mart 2011’de BDP 
tarafından desteklendiği açıklanan sivil itaatsizlik eylemlerinin (örneğin 
demokratik çözüm çadırlarının vd.) Kürt sorunu konusunda siyasal çözüm 
üretme gereksinimini gündeme getirme amacı taşıdığını, Kürtlerin anadilde 
eğitim hakkını, seçim barajının kaldırılmasını, askeri operasyonların 
durdurulmasını ve siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep ettiğini 
belirtmektedir (2013: 324). Ancak 25 Nisan 2011 tarihinde demokratik çözüm 
çadırları polis tarafından “kamu güvenliğine tehdit oluşturduğu” gerekçesiyle 
sökülerek, Kürt siyasi hareketinin destekçileri tutuklanmıştır. EDÖP ittifakı ile 
seçime giren ve bağımsız adayları destekleyen BDP, seçim stratejinde cinsiyet 
eşitliğinden, daha iyi iş koşulları, kapsamlı anayasal reform ve siyasal uzlaşma 
gibi konuları seçim kampanyasında gündeme taşımıştır (Güneş, 2013: 325).  

Burada yinelemek gerekir ki, BDP’nin nasıl bir siyasal ortamda seçime 
girdiğinin ve ana akım medyanın BDP’ye yönelik tutumunun kavranması, 
partinin sosyal medya, özellikle Facebook kullanım pratiğinin öneminin 
anlaşılması için gereklidir. 

Ali Çarkoğlu’nun “2002, 2007 ve 2011 Genel Seçim Kampanyaları Süresince 
Ulusal Basında Yer Alan Siyasi haberlerin Karşılaştırmalı Analizi” başlıklı 
TÜBİTAK projesi (2012) Türkiye’de genel seçimlerde seçimleri ilgilendiren tüm 
haberlere ilişkin geniş bir nicel ve nitel veri tabanı oluşturmuştur. Özellikle 2011 
genel seçimlerinde gazete haberleri ve televizyon haberlerinin sistematik 
karşılaştırılması yapılmış ve partilere ve liderlerine yönelik haberlerdeki 
tutum/tavır alış ortaya konmuştur. 2011 Genel Seçimlerinde bu araştırma 
kapsamında incelenen gazetelerde yer alan siyasi haberlerde en çok çerçevelenen 
konular sırasıyla %13,2 Kürt Sorunu, %4.0 İslam-Laiklik Çatışması, %3,7 
Kadınların Temsili, %2,9 AB üyelik konusu ve %1,6 Alevilik konusu olmuştur 
(2012: 26). Yine araştırmaya göre, 2011 Genel Seçimlerinde parti liderlerine 
yönelik pozitif tutum Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında görülürken, 
sırasıyla Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak ile Devlet 
Bahçeli hakkında negatif tutum sergileyen haberler üretilmiştir (2012: 35). 
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Çarkoğlu’nun araştırması, 2002, 2007 ve 2011 Genel Seçimleri’nde sırayla 
DEHAP/DTP ve BDP’ye karşı her üç seçim yılında da olumsuz haber olduğunu 
ve bu olumsuz tutumun düzenli olarak arttığını saptamaktadır. Çarkoğlu’na göre 
özellikle 2011 Genel Seçimlerinde BDP hakkında olumsuz haber sayısında ciddi 
bir artış yaşanmış bulunmaktadır (2012: 36). Bu araştırmaya göre 2011 Genel 
Seçimleri’nde BDP’den bahsedilme oranı çok düşüktür ve olumlu haber oranı 
%2’nin üzerinde değildir (2012: 45, 104). Seçim döneminde TV haberlerinde de 
BDP ve liderlerine ilişkin olumlu haber oranının olumsuzdan yüksek olduğu bir 
TV kanalı örneği araştırmada saptanamamıştır. Araştırma kapsamında TV 
haberleri incelenen oniki TV kanalının hepsinde BDP’ye ilişkin sunum ve 
çerçevelemedeki olumsuzluk oranının, olumludan daha yüksek olduğu 
görülmüştür (2012: 105). Şekil 1’de gazetelerin seçimden önceki üç ay boyunca 
BDP’ye ilişkin sunduğu çerçevedeki tutum net bir şekilde görülmektedir:  

 

Şekil 1. Gazetelerde BDP’ye ilişkin sunulan çerçeve (Çarkoğlu, 2012, s.45) 

 
Bu bulgular ışığında 2011 Genel Seçimlerinde BDP için hem web 1.0 hem de 

web 2.0 ortamlarının bir alternatif mecra olarak önem taşıdığı söylenebilir.  
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BDP’nin Web 1.0 Temsili 

BDP’nin “http://www.bdp.org.tr” alan adı altında faaliyet gösteren mevcut web 
sitesi,5 partinin kurulduğu 2008 yılında yayın hayatına başlamıştır. Daha önce 
1990’ların sonunda bir sivil toplum inisiyatifi olan Barış ve Demokrasi Platformu 
tarafından kullanılan alan adının düzenlemesiyle oluşturulan site, ilk 
zamanlarında bu alanı kullanan ancak içerik olarak kayda değer malzeme 
sunmayan bir görünüm arz etmiştir. Takip eden yıllarda gerek alan adının 
duraklatılması gerekse yapım aşamasına girmesi nedeniyle sitenin devamlılığı 
sekteye uğramıştır. Sitenin sunduğu içeriğin nicel ve nitel özellikleriyle bütünlük 
kazanması ise ancak 2010 yılında gerçekleşmiştir. BDP, sonraki yıl yapılan genel 
seçimlerde anılan siteyi kullanmıştır. İçeriği itibariyle dolu görünen ancak tasarım 
estetiği açısından eksikleri olan bu site, seçim sonrasında askıya alınmış ve bu 
sırada mevcut site için çalışmalara başlanmıştır. Ortaya çıkan site, hem tasarım 
hem de içerik olarak öncekine kıyasla oldukça farklıdır. Görsel olarak öncekine 
göre daha iyi yapılandırılmış olmakla birlikte, sitenin içeriğinde değişikliklere 
gidildiği görülmektedir. Daha önemlisi, mevcut sitede önceki versiyondaki Kürtçe 
ve İngilizce dil seçenekleri bulunmamaktadır. Burada mevcut sitenin teknik 
özellikleri değerlendirilecektir. 

Ekran görüntüsü Şekil 1’de yer alan mevcut site iki ana bölümden oluşmak-
tadır. İlk bölüm, kullanıcının siteyi ziyaret ettiği ilk anda karşılaştığı alandır. Bu 
alanda yer alan ögeler şu şekilde sıralanabilir: Üstte parti adı, logosu ve sosyal 
medya butonlarını içeren banner alanı, altında aşağı açılan menü yapısını takiben 
içerik kaydırıcı ve öne çıkan paylaşımlar. Kullanıcının kaydırma çubuğunu 
aşağıya çekmek suretiyle eriştiği ikinci bölümde ise haberlerin yer aldığı modüler 
bir yapı sunulmuştur. Bu bölüm, aynı zamanda “İnteraktif Menü” ile “Twitter” 
akışını içeren bir arayüz ile onun altında duyuruları aktarması planlanan ancak 
henüz aktif olmayan bir modülü içermektedir. 

Sitenin en üstündeki banner alanı içinde Facebook, Twitter ve Google+ 
bağlantıları yer almaktadır. Söz konusu sosyal medya ikonlarının tümü dışarıya 
bağlantı vermektedir. Ne var ki, Google+ bağlantısı kurulmadığından, yeni bir 
pencerede BDP ana sayfasına yeniden yönlendirmektedir. Kullanıcı, Facebook 
bağlantısına tıklayarak “BDP Barış ve Demokrasi Partisi Resmi Sayfası”na ulaşa-
bilmekte, Twitter bağlantısıyla “@BDPgenelmerkez” hesabına erişebilmektedir. 
Bu arada söz konusu bağlantıların mevcut siteye geçilirken kurulduğunu, genel 
seçim sırasında kullanılan sitede sosyal medyaya herhangi bir yönlendirmenin 
bulunmadığını belirtmek gerekir. 

 
                                                 
5 Sitenin popülaritesi, Türkiye’deki diğer siyasi parti sitelerine oranla düşüktür. Alexa verilerine göre, 
12.02.2013 tarihi itibariyle sitenin Türkiye trafik sıralamasındaki yeri 39.476’dır. 
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Şekil 2. BDP Resmi Web Sitesinin Ekran Görüntüsü6  

 

 
 

Şekil 3. BDP Resmi Web Sitesinin Katmanları, 12.02.2013 

 

 
                                                 
6 http://www.bdp.org.tr, Erişim tarihi: 12 Şubat 2013. 
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Sitede banner alanının hemen altında menü yapısı sunulmaktadır. Aşağı açılan 
menü içeriğinde yer alan opsiyonlar şu şekilde kategorize edilebilir: 

 

Tablo 1. bdp.org.tr Menü İçerikleri 

• Ana sayfa 

• Parti 

o Tüzük, Program, Kurucu Üyeler, Parti Tarihi, Şehitlerimiz 

•  Yönetim 

o Eş Genel Başkanlar, Parti Meclisi, MYK, Disiplin Kurulu 

• Örgüt 

o Kadın Meclisi, Komisyonlar, Yurtdışı Temsilcilikler, Danışma Kurulu,  

 Gençlik Merkezi, İl Örgütleri 

• TBMM Grubu 

o Grup Başkan Vekilleri, Grup Yönetim Kurulu, Blok-BDP Milletvekilleri 

• Belediyeler 

• Seçimler 

o 2011 Seçimler 

• İletişim 

 

Menüde sunulan başlıkların büyük kısmında eksikler görülmektedir. Örneğin; 
Kurucu Üyeler, Parti Tarihi, Şehitlerimiz, Disiplin Kurulu, Kadın Meclisi, 
Komisyonlar, Yurtdışı Temsilcilikler, Gençlik Merkezi, TBMM Grubu içeriğinin 
tümü ile 2011 Seçimler içeriğine henüz giriş yapılmamıştır. Yine menüde yer alan 
iletişim bağlantısı cevap vermemektedir. Web sitesinin ikinci bölümü olarak tasvir 
edilen alanda çoğunlukla BDP içinden haberler ile basın açıklamaları 
sunulmaktadır. Her biri görsel eşliğinde ve ayrı kutular içinde verilen bu metinler 
arasında öne çıkanlar, yukarıdaki alanda içerik kaydırıcıda verilmiştir. Üzerine 
tıklandığında detaylarına ulaşılabilen haberler paylaşıma açık gibi 
görünmektedir. Ancak kutuların sağ alt köşesinde yer alan paylaşım ikonları 
tıklanabilir özellikte değildir. Bir alt bölümde yer alan İnteraktif Menü içeriğinde 
videolar, foto galeri ve siyaset akademisi ve dosyalar olmak üzere üç ayrı başlık 
gözlenmektedir. Bunların arasında yalnızca videolar kısmına yükleme yapılmış, 
diğer başlıklar boş bırakılmıştır. Dolayısıyla, söz konusu menü içeriğinde 
halihazırda herhangi bir etkileşimli ögeye rastlanmamıştır. Beş yıl önceki sitede 
etkileşimli bir uygulama olarak gösterilebilecek anket seçeneği yer alırken, 
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mevcut sitede bu alanın hazırlıksız hâliyle görücüye çıkarılması geriye atılan bir 
adım olarak değerlendirilebilir. İnteraktif menünün sağ tarafında Twitter bileşeni 
görülmektedir. @BDPgenelmerkez hesabına bağlı akışın izlenebildiği alanın 
Twitter özelinde düzenlenmiş olması, BDP’nin bu sosyal ağa atfettiği önemin bir 
göstergesi olarak yorumlanabilir. 

Yukarıda sayılan tamamlanmamış menülerin yanı sıra dil seçeneği ve site haritası 
da sitenin halihazırdaki temel noksanları arasında gösterilebilir. Dil seçeneği, partinin 
hitap ettiği kitleler açısından düşünüldüğünde, gereksinim olmaktan öte zorunlu-
luktur. Site haritası ise, arama motorlarının verdiği sonuçları doğrudan etkileme-
mekle birlikte, arama motoru optimizasyonu için önem arz eder. Ayrıca, sitenin 
bağlantılarını ortaya koyması ve kullanıcıyı yönlendirmesi bakımından da gereklidir. 
Özellikle, bdp.org.tr gibi arama kutusunun bulunmadığı bir sitede, site haritası 
zamanla miktarı artan içeriğe ulaşmada yol gösterici olabilir. 

Öte yandan, iletişim kanalının kapalı olması da sitenin başlıca noksanlarından 
biridir. Menüdeki iletişim butonu aktif değildir. Sitede seçmenin doğrudan 
iletişim kurabilmesi için halihazırda verilen tek seçenek sayfa altında yer alan 
adres, telefon ve faks bilgisidir. Bu alanda bir de “basın yayın” adıyla gmail 
hesabından bir e-posta yer almaktadır. 

Özetlersek, BDP web sitesinin tasarımı işlevsellik ve görsel estetik açısından 
önemli eksiklere sahiptir. Etkileşim konusundaki yeterliliği de ayrıca 
sorgulanabilir. Bu anlamda revize edilen yapının, öncekilere göre daha güçlü 
olmakla birlikte, yeni nesil web ortamına uygun olmadığı henüz ilk bakışta 
anlaşılmaktadır. İçi boş bırakılan menü yapılarında bu alanların gelecekte 
tamamlanacağına dair herhangi bir ibare yoktur. Zaten günümüz web ortamında 
hazırlığı tamamlanmayan içerik için alan yaratmak profesyonel olarak 
addedilmemektedir. Ayrıca, İnteraktif Menü’de kullanılan görsellerin oransal 
ölçülerinin deformasyona uğratıldığını ve bunun da profesyonel bir uygulamanın 
sonucu olmadığını belirtmek gerekir. Yine görseller konusunda bunların arama 
motorlarına göre optimize edilmediğine değinmek gerekir. Diğer taraftan sitenin 
omurgasını oluşturan bağlantı adreslerinde bu husus dikkate alınmıştır. Kelimeler 
arası boşluk ve Türkçe karakter kullanımına dikkat edilmiştir. Farklı tarayıcılara 
cevap veren sitenin mobil versiyonunun bulunmaması da içinde bulunduğumuz 
dönem itibariyle yetersizlik teşkil etmektedir. BDP’nin web 1.0 ortamındaki bu 
temsiliyeti sonuç olarak durağan bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır.  

BDP ve Sosyal Medya 

BDP’nin sosyal medya kullanımın amaçlarını ve biçimlerini anlamak adına BDP 
milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü ve Hasip Kaplan ile yapılan yüzyüze ve e-posta 
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görüşmeleri7 oldukça yararlı olmuştur. Bu bağlamda, her iki siyasetçinin farklı 
görünümler ve kullanım pratikleri sergilediğini belirtmek gerekmektedir. Kürkçü, 
gazetecilik formasyonuna sahip biri olarak mecranın etkisini önemsemekte ve 
mecrayı daha kişisel bir kullanım alanı olmaktan öte kendi ifadesiyle “genel ilgiye 
değecek” aktarımların yapılabileceği bir araç olarak görmektedir: 

“…burada eğer 140 keli- byte içinde derdinizi ifade etmeniz gerekince, bu 
aslında bizim gazetecilikte genel olarak spot yaratma/ kurma için kullandığımız 
gibi dili kullanmadığımız zaman etkin olarak kullanan bir format. O yüzden buna 
uymak tabii daha kolay oluyor. Fakat ben şöyle diyebilirim, ben ilk başta aslında 
bu twitterı daha çok bir size bakanlarla sizin aranızdaki bir şahsi temas olarak 
değerlendiriyordum. Öyle bir dönem oldu, fakat hem bununla başa 
çıkılamayacağını, hem de twitter kullanıcılarının aslında twitter hesaplarını böyle 
izlemediklerini gördüm. Hatta ben aslında Twitter’ın tersine çevrilmesi olarak da 
düşünüyorum genel olarak, Türkiye’deki çok kişinin kullanımını. Burası bir özlü 
sözler listesi gibi değerlendirildi. Her gün bir vecize yumurtlamak ve her gün 
vecize yumurtlamayan, yani burayı telefon gibi veya e-mail mesajı gibi 
kullananlara da yani şeyler... Yani tuhaf, yani Twitter’ı kirletiyor. Battıklarını 
görüyorum ben, ikisinin arasında bir yol izlemeye çalışıyorum. Birincisi bu şahsi 
temas kuranların çoğu iyi niyetli değiller, yani önce bir laf atmak, ondan sonra 
bunun arkasından size küfretmek için bunu kullanıyorlar. İlk önce onlarla ağız 
dalaşına giriyordum, fakat artık onları blok ediyorum. Onlarla görüşmeme 
yolunu seçiyorum. Mümkün mertebe, bana sorulan doğru sorulara cevap 
vermeyi, ya da yaptığımız etkinliklerden ki herkes seçmen, seçmenleri haberdar 
etmeyi ama burayı bir ne diyelim, bir şahsi propaganda alanına çevirmeden, 
aslında genel ilgiye değecek olan şeyleri buradan aktarmayı seçiyorum. Benim 
şimdilik yapabildiğim o.” (Ertuğrul Kürkçü, 22 Kasım 2012 tarihli yüz yüze 
görüşme) 

Mecranın bir tür haber yayma özelliğinin sıklıkla vurgulanması, özellikle BDP 
gibi ana akım medyayı bu anlamda etkili kullanma olanağı ol(a)mayan siyasi 
partiler için de haber yayma özelliğinin önemli ve etkili bir araç olduğunun altını 
çizmektedir.  

“Anında haber verilemeyecek pek çok etkinliğe hem fotoğraf çekiyorum, veya 
hem de bir iki söz aktarıyorum burda, ama bunlar şeyler işte, şu an herhalde 72 
000 izleyici var, bunların ne kadarı aktif onu da bilmiyorum, yarısı o kadar aktiftir 
herhalde, 30-35 000 kişi anında haber geçince onlar da başka 5-10 000 kişilere 
geçerlerse neredeyse bir yaygın gazete kadar çok haber hızlı ulaşıyor. Yani bu 
açıdan da diyebilirim ki bir yandan da gazetecilik yapıyorum aslında.” (Ertuğrul 
Kürkçü, 22 Kasım 2012 tarihli yüz yüze görüşme) 

                                                 
7 Ertuğrul Kürkçü ile 22 Kasım 2012 tarihinde TBMM’de yüz yüze, Hasip Kaplan ile ise 16 Ocak 2013 
tarihinde e-posta dolayımlı görüşme yapılmıştır.  
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Kürkçü BDP çatısı altında siyaset yapan milletvekillerinin kurumsal hesapla 
karşılaştırıldığında, Twitter’i daha etkili kullandıklarını belirtmektedir. Ayrıca 
takipçi sayısı çok olan milletvekilleri BDP’nin kurumsal hesabını retweet yaparak 
bu hesabı da görünür kılmaktadır. Burada sosyal medya ortamlarının yapısal 
özelliklerinin ve kullanım amacının iyi analiz edilmesi gerektiğini vurgulamak 
gerekir. Twitter daha kişisel bir mecra olarak kurumsal bir hesaptan daha ziyade 
milletvekillerinin bireysel kullanımlarına daha uygun bir mecradır. Oysa BDP’nin 
kurumsal Facebook hesabı bu anlamda daha güçlü bir kullanım 
görüntüsü/izlenimi vermektedir. Bu anlamda kurumsal kullanımlar ve hesaplar 
açısından Facebook’un platform ve arayüzey bağlamında (örneğin grupların 
kurulması, sayfaların oluşturulması vb., moderatör uygulaması gibi seçenekler) 
daha etkili ve elverişli olduğunu ifade edebiliriz. Kürkçü’yle yapılan görüşmeden 
de partinin Facebook sayfasının tamamen parti inisiyatifince yönetildiğini 
öğrenilmiştir. 

 

Şekil 4. BDP Resmi Facebook Sayfası 

 

 
 

BDP özelinde vurgulanması gereken bir diğer husus da, BDP hesaplarının ve 
BDP milletvekillerinin sosyal medya kullanımlarının sadece yurttaş ve siyasetçi 
etkileşimini içermediğini ayrıca Kürt siyasi hareketinin diğer önemli aktörleriyle 
de iletişim ve etkileşimi mümkün kıldığıdır. Sadece diğer aktörlerle değil parti içi 
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örgütsel iletişimin de önemli bir aracı olarak sosyal medya görece ucuz, etkili, 
zaman ve mekân kısıtı olmadan kullanılabilecek önemli bir araçtır.  

 

Tablo 2. Beğenen Sayıları 

 

Görüşmemizde hem Kürkçü hem de Kaplan sosyal medyanın gündem 
oluşturmaya yönelik etkisini vurgulamışlardır. Sosyal medya hem geçmişe 
yönelik olarak bir tür yeniden canlandırma (reanimasyon) işlevi görmekte hem de 
anlık görünür olmayan önemli başlıkları siyasi aktörlerin gündemine hızla 
getirebilme olanağı sağlamaktadır. Her iki siyasetçi de bu konuda 
Uludere/Roboski olayını8 örnek göstermektedirler. 

“Ana akım medyada siyaset dışında gündemi belirleme imkanı veriyor. 
Örneğin Roboski katliamını gece 02.00’de paylaşmıştım.” (Hasip Kaplan, 16 Ocak 
2013 tarihli e-posta görüşmesi)  

Dağhan Irak ve Onur Yazıcıoğlu da sosyal medyanın politik gündeme etkisi 
konusunda en belirgin olayın Uludere olayı olduğunu ifade etmektedirler: 
“Sosyal medyanın politik gündemini incelediğimiz zaman dilimi içerisinde, 
gündemin tamamen sosyal medya tarafından oluşturulduğu ve medyanın buna 
zamanla uyum göstermek zorunda kaldığı en önemli (belki de tek) olay, Uludere 
Olayı’ydı” (2012: 84). Araştırmacılara göre, bu olayın gösterdiği bir başka 
görünüm de şu şekildedir: “anaakım siyasetin içindeki partileri destekleyen 
sosyal medya kullanıcıları kendi taraflarının tepki vermekte gecikmesi halinde 
ilgili konuda ülkenin hâkim kodlarına göre yorum yapıyorlar” (2012: 87). 
Dolayısıyla, sosyal medya hesaplarında anaakım siyaset ve anaakım medya 
gündeminden farklı bir gündem yaratmak ve bu gündemi yaymak olasıdır, ancak 
bu olanak tepkiselliğin kanalize edilmesi ve hızın kullanımıyla doğru orantılıdır.  

                                                 
8 Konuyla ilgili detaylı bilgi için bakınız: https://tr.wikipedia.org/wiki/Uludere_olay%C4%B1 Erişim 
tarihi: 22 Mayıs 2013. 

Parti Hesap  Hesap Yönetimi Beğenen Sayısı 

BDP BDP BARIŞ VE DEMOK-
RASİ PARTİSİ 

Sosyal medya uzmanı 
113.707 

Bağımsız A. Levent Tüzel Kendisi 8.375 

Bağımsız Ertuğrul Kürkçü Sosyal medya uzmanı 25.006 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Uludere_olay%C4%B1
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12 Haziran 2011 Tarihinde BDP’nin Facebook Hesabindaki Söylemsel 
Pratikler 

Proje kapsamında incelenen partilerin tüm hesaplarının incelenen dönemde (1 
Nisan 2011-30 Haziran 2011) paylaşılan gönderilerin sayısı ve dağılımı aşağıdaki 
gibidir (Şekil 5): 

 

Şekil 5. İncelenen hesapların 1 Nisan 2011-30 Haziran 2011 tarihleri arasındaki 
gönderi sayısı 

 

 
Örneklemde yer alan hesaplar arasında, BDP 1842 gönderi ile Facebook’u en 

yoğun kullanan parti olmuştur. Diğer hesaplardan gönderilen örneklem 
dönemindeki gönderi sayıları Recep Tayyip Erdoğan için 293, AK Parti’yi 
Seviyoruz için 236, Cumhuriyet Halk Partisi için 508, Kemal Kılıçdaroğlu için 311, 
Sakin Güç için 176, Ses Ver Türkiye için 530, A. Levent Tüzel için 101 ve Ertuğrul 
Kürkçü için 355’tir. CHP hesapları arasında en yoğun kullanımı gerçekleştirmiş 
hesap, “Cumhuriyet Halk Partisi” isimli resmi hesaptır. Bu hesaptan yapılan 
gönderiler, diğer CHP hesaplarına kıyasla çok daha fazladır. Seçim günü tüm 
partilerin hesaplarındaki gönderi sayısı ise Şekil 6’da görülebilir. 
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Şekil 6. İncelenen hesapların 12 Haziran 2011 günü gönderi sayıları dağılımı 

 
Görüldüğü üzere, resmi Facebook hesabında BDP, diğer partilere kıyasla en 

fazla gönderi paylaşan parti olmuştur. Burada yalnızca 1 Nisan-12 Haziran 2011 
tarihleri arasında kayıtlanan BDP kurumsal Facebook hesabından 12 Haziran 
tarihli gönderilerin söylem çözümlemesine yer verilecektir. van Dijk’a göre de 
söylem, konuşmaya dayalı etkileşim, yazılı metin, işaretler, kaplamalar, tipografik 
düzen, imgeler ve anlamlandırmanın diğer semiyotik veya multimedya 
boyutlarını içeren bir iletişim etkinliğidir (akt. Meyer, 2001: 20) olarak tanımlanır. 

Söylem çözümlemesini daha çok haberler üzerine gerçekleştiren van Dijk, 
haberleri bir tür (genre) olarak değil, bir söylem olarak ele alır ve toplumdaki 
egemen söylemlerin bir ürünü olarak görür (İnal, 1996: 67). Bu nedenle iktidar ve 
tahakküm ilişkilerini çözümlemek amacıyla van Dijk, söylem çözümlemesini 
makro ve mikro olmak üzere iki yapı üzerinden gerçekleştirir (Durna, Kubilay, 
2010: 68). Makro yapılar, tematik ve şematik analiz olmak üzere iki boyutta ele 
alınır. Tematik analiz, haber başlıkları (üst başlık, başlık, alt başlık), haber girişi ve 
spotlar üzerine uygulanır. Haberin tematik yapısı, içeriğin anlamıyla ilgili bilgileri 
ortaya koyar. Bu noktada, başlıkların birbirleriyle ve haber metniyle olan ilişkisi 
sorgulanır (İnceoğlu, Çomak, 2009: 31). Tematik analiz, bir söylemin birden fazla 
temadan oluşabilmesiyle bağlantılı bir biçimde yapılır. Tematik analiz 
kapsamındaki alanlarda enformasyon eksiltimi, genelleştirme ve kurgulamaya 
bakılabilir. Enformasyon eksiltimi, özellikle başlıklarda, yer, dönem ya da zaman 
gibi bilgilerin verilmemesidir. Genelleştirme, özne veya nesnelerin kategorilerine 
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indirgenmesi olarak tanımlanabilmektedir. Kurgulama ise, genelleştirmeye 
benzemekle birlikte özne veya nesnelerden ziyade eylemlere yöneliktir (Özer, 
2009: 93-94). Şematik analiz ise durum ve yorumlarla ilgilenir. Şematik analiz 
kapsamında incelenen unsurlar, arka plan bilgisi, bağlamsal bilgi, olayın 
gerçekleştiği ve haberin verildiği tarihler, sonuçlar ve haber kaynaklarıdır. Durum 
bölümünde, incelenen hikâye örgüsüdür. Durumla ilgili verilen bilginin eksiksiz 
olup olmadığına bakılarak ortaya çıkmış olayın işleniş biçimi ve sonuçları 
incelenir. Arka plan bilgisinin verilmesiyle, olayın toplumsal ve politik yönü 
ortaya konulabilir. Şematik yapının diğer alanı olan yorum bölümündeyse, haber 
kaynakları ile haberdeki olayın taraflarının sözlü tepkileri incelenir (van Dijk, 
1988a; 1988b; akt. Durna, Kubilay, 2010: 68). Mikro yapılar kapsamında cümle ve 
kelimeler incelenmektedir. Cümlelerde, basit ya da karmaşık olma durumu, aktif 
ya da pasif olarak kurulmuş olması, zamansal fiil çekimi gibi unsurlara 
bakılmaktadır (İnceoğlu, Çomak, 2009: 31-32). Ardışık cümlelerin birbirleriyle 
olan ilişkileri bölgesel uyum olarak değerlendirilmektedir. “Nedensel ilişkide 
cümle içinde nedensel bağlar aranmaktadır; işlevsel ilişkide genel ifadeli bir 
cümlenin açılımının bir sonraki cümlede yer alıp almadığı kontrol edilmektedir. 
Bunlarda uygun anlatım, özetleme, zıtlık ve örnekleme yapılıp yapılmadığına 
bakılmaktadır… Kavramsal/referansal ilişkilerde ise, bir cümlede yer alan bir 
kavramla sonraki cümle arasındaki ‘kayıp bağlar’ın kurulup kurulmadığına 
bakılmaktadır” (Özer, 2009: 91). Sözcük ve kalıp seçimleri toplumsal aktörler 
hakkındaki inanç ve ideolojileri yanısıtabildikleri için ideolojik yapılanmayı 
göstermeleri bakımından önem taşımaktadır (van Dijk’tan akt. Özer, 2009: 92). 
Mikro yapı çözümlemesinde ayrıca haber retoriği incelenir. Retorik kapsamında 
fotoğraf, resim, rakamsal veriler ve uzman veya tanıklardan yapılan alıntılar ile 
haber inandırıcılığı incelenmektedir. Belirtmek gerekir ki fotoğraf, hem retorik 
analiz arasında yer almaktadır, hem de tematik analizde ele alınabilmektedir 
(Özer, 2009: 91-97). 

Çalışmada van Dijk’in söylem çözümlemesi yöntemi Facebook arayüzeyine 
uygulanmış, BDP’nin ideolojisini konumlandırdığı bağlam, ardyöre ve ilişkiler 
söylemsel pratikler üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. BDP’nin Facebook resmi 
parti sayfasında yapılan uygulamada ise şu hususlara dikkat edilmiştir: Partinin 
Facebook sayfasındaki tartışma konuları listelenerek, bu metinlerde başvurulan 
alıntılar, referanslar ve bunların siyasi partinin ideolojik görüşüyle ilişkisi ve 
tutarlılığı ile yurttaşla etkileşimi incelenmiştir. Bu çerçevede Eser Aygül’ün Yeni 
Medyada Nefret Söyleminin Üretimi: Bir Toplumsal Paylaşım Ağı Olarak 
Facebook Örneği (2013) adlı yüksek lisans tezinde geliştirdiği Facebook ortamında 
söylem çözümlemesi şablonundan faydalanılmıştır (Tablo 3). Burada, partinin 12 
Haziran 2011 tarihli Facebook kullanımından bir kesit değerlendirilecektir.  
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Tablo 3. Facebook Ortamında Söylem Analizi Uygulama Modeli (Aygül, 2013: 116) 

 

 A. Makro Yapı 

 

  1. Tematik Yapı 

   a. Grup sayfasının adı 

   b. Grup sayfası tanımı (description) 

   c. Grup sayfasının profil görseli (fotoğraf) 

  2. Şematik Yapı 

   a. Durum tanımı 

    1. Gönderinin anlatım dili 

    2. Ardalan Bilgisi (Önceki olay da dahil) 

    3. Bağlam Bilgisi 

     

 B. Mikro Yapı 

  1. Sentaktik Çözümleme 

   a. Cümle yapılarının aktif ya da pasif olması 

   b. Cümle yapılarının basit ya da karmaşık olması 

 

  2. Bölgesel Uyum 

   a. Nedensel ilişki 

   b İşlevsel İlişki 

   c. Referansal ilişki 

 

  3. Kelime Seçimleri 

   (metafor, metonimi, yan anlam, düz değişmece, vb.) 

 

  4. Retorik 

   a. Görsel/ler (grup tarafından paylaşılan fotoğraflar). 

   b. İnandırıcı bilgiler 

İlk olarak makro yapı temelinde, BDP’nin Facebook sayfasından 12 Haziran 
2011 itibariyle gönderilen tüm tweetlerin kayıtlarından tematik bir gruplandırma 
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yapılmıştır. Bu gruplandırma şu şekildedir: bağımsız adaylar için oy çağrısı, 
EDÖB vurgulu içerik, sandık bazında seçim sonuçları, milletvekili seçilenler ve 
oranları, seçim zaferi, kutlamalar ve olaylar, seçim yolsuzlukları, seçim hayal 
kırıklıkları. 12 Haziran’da genel seçimler gerçekleştiğinden, sandık başında yer 
alan destekçilerin bildirimleri aracılığıyla sandık bazlı anında paylaşılan 
sonuçlarla ilgili gönderilerin en fazla olduğu saptanmıştır. Seçim günü yapılan 
toplam 134 gönderinin 67’si sandık bazında alınan oyları ve kazanılan milletvekili 
sayılarını, 10’u isim bazında seçilen milletvekillerini, biriyse isim-il bazında oy 
oranlarını içeren gayriresmi sonuçları içermektedir. Bunun dışında bağımsız 
adaylar için oy çağrısında bulunan 24 gönderi, seçim zaferi, kutlamaları ve çıkan 
olayları içeren 9 gönderi, EDÖB vurgulu 8 gönderi, seçim yolsuzluklarını işleyen 5 
gönderi ve seçim hayal kırıklıklarını yansıtan 2 gönderi bulunmaktadır. Bu 
gönderilerde Kürtlere yönelik her türlü baskı ve ötekileştirilmeden uzak eşit 
yurttaşlık, insan haklarına saygılı bir toplum kurgusu talep edilmektedir. Bu 
taleplerin seçim günü potansiyel seçmene hatırlatılması oyların yönlendirilmesi 
açısından önemlidir.  

EDÖB vurgulu bir içerik şu şekildedir:  

Yukarıdaki gönderinin mikro yapısı ele alındığında, gönderilere sentaktik 
açıdan bakıldığında, gönderilerdeki cümleler çatı bakımından aktif ve etkin bir 
yapıya sahiptir. Gönderilerdeki bölgesel uyum Bloka oy vermeye çağrı niteliğinde 
yapılan gönderilerle uyum içindedir. Beğeni sayısı bunun kanıtıdır. Eşitlikçi, 
barışçıl, insan haklarına saygılı toplum vurgusu ancak baskı ve ötekileştirilmeden 
uzaklaştıkça gerçekleşeceğinden, bu bağlamda diğer gönderilerle de referansal 
ilişki kurulmuştur. Kelime seçimlerinde ise, baskı ve ötekileştirilme, Kürt kökenli 
yurttaşların süregelen sorunları olarak EDÖB’ün gündeminde yer aldığından, 
seçim gününde bu soruna gönderme yapan kelimeler tercih edilmiştir. 
Gönderilerin retoriği ele alındığında ise, gönderilerde bütünlüklü bir neden-sonuç 
ilişkisi kurularak ve birinci tekil şahıs kullanılarak, baskı ve ötekileştirmeye 
maruz kalmak istemeyen eşitlik, barış ve hakları talep eden yurttaşlara vurgu 
yapılarak, inandırıcılık arttırılmaktadır. Birinci tekil şahıs kişisel deneyim 

Gönderi 
Tarih  

ve Saati 
Gönderi Beğeni Sayısı Yorum Sayısı 

12.06.2011 
00:04 

Baskıya maruz kalmadan, 
ötekileştirilmeden yaşamak, 

her insanın hakkı olduğu için, 
eşit bir toplum için, barış için 

oyum blok adaylarına! 

112 13 
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paylaşımına işaret ettiğinden, Facebook takipçileri tarafından tercih edilen ve 
özdeşlik kurulabilen, daha çok beğeni alıp paylaşılan özelliğe sahiptir. Örneğin:  

12 Haziran 2011 saat 00:04’teki gönderiden yola çıkarak saat 00:08-00:28 
arasındaki gönderilerin de EDÖB’e seçim gününde son oy çağrısı niteliğinde 
olduğu görülmektedir. Kürt kökenli yurttaşların hakları temelinde oluşturulan 
politik hedefler ve bu hedeflerde yansıtılan kavramlar gönderilerin temelini 
oluşturmaktadır. Ancak saat 00:11’deki gönderide ülkedeki Kürt sorununa ek 
olarak başörtüsü sorunu ile Alevilere yönelik ayrımcılık sorununa da gönderme 
yapılmaktadır. Bu bağlamda, EDÖB kendini toplumun baskı gören ve insan 
olmaktan kaynaklanan temel haklarından yararlanamayan kesimlerine hitap eden 
bir şemsiye oluşum olarak konumlandırmaktadır. Birbirini izleyen bu 

Gönderi 
Tarih ve 
Saati 

Gönderi Beğeni Sayısı Yorum Sayısı 

12.06.2011 
00:08 

Kırılan kolun, dökülen dişin, küçük 
düşürülen onurun hesabını sormak 

için oyum blok 
adaylarına! 

164 17 

12.06.2011 
00:09 

Taş atan küçücük çocukların 
özgürlüğü için, cumartesi 

annelerinin acılarına 
tercüman olmak için, Şerzan Kurt 

için oyum blok adaylarına! 

177 13 

12.06.2011 
00:11 

Bu ülkede kürt sorunu var,bu 
ülkede bir baş örtüsü sorunu 

var,bu ülkede bir alevi 
sorunu var çözümü için oyum blok 

adaylarına!(aryan) 

175 46 

12.06.2011 
00:14 

Secimden başarıyla çıkıp 
,secimden sonra çatı partisiyle daha 

kitlesel yarınlar için 
oyum blok adayların! 

142 25 

12.06.2011 
00:18 

Demirtaş: Bağımsız adayın 
olmadığı yerde oylar Emek 

Partisi'ne 
173 61 

12.06.2011 
00:28 

Endişeli bakışları yok etmek ve 
gülümsetmek için oylar bağımsız 

blog adaylarına 
141 31 
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gönderilerde ayrıca Urfa’da 2009’da yapılan gösteriler sırasında taş atan çocuklar9 
ve onların özgürlükleri konusuna da işaret edilmektedir.  

Kelime seçimlerine bakıldığında “Kırılan kol, dökülen diş, düşürülen onur”, 
“Cumartesi annelerinin acılarına tercüman olmak”, “endişeli bakışları yok etmek” 
gibi daha olumsuz olaylara vurgu yapılarak, bu olumsuzlukların giderilmesi için 
çatı partisinin, şemsiye oluşumun EDÖB olduğu üzerinde durulmaktadır. Ayrıca 
gönderiler arasında Demirtaş’ın, bağımsız aday olmayan bölgelerde Emek 
Partisi’ne oy çağrısı da oldukça yüksek beğeni toplamıştır (173 beğeni). Birinci 
tekil şahıs kullanılan, aktif yapıda, basit cümleler yanında dolaylı ve kitlelere 
seslenen ünlem cümleleri de gönderiler arasında yer almaktadır. Facebook 
hesabındaki gönderilerde genel olarak net bir üslup kullanılmış, ancak 
inandırıcılığı artıran herhangi bir veri ya da bağlantıdan yararlanılmamıştır. Hiç 
kuşkusuz, sosyal medya ortamlarının gerek BDP gerekse bağımsız adaylar10 
tarafından kendi siyasetlerini duyurma, seçmenleriyle ve sempatizanlarla 
etkileşime girme alanları olarak giderek daha etkili ve yoğun kullanacağı 
söylemek yanlış olmayacaktır.  

GENEL DEĞERLENDİRME 

Her Mirov Mîmarê Dîvarê Xwe’ye... 
Herkes Kendi Duvarı’nın Mimarıdır... 

Ahmedê Xanê 

BDP Barış ve Demokrasi Partisi Facebook Hesabı, 8 Haziran 2011, 18;4211 

 

Sonuç olarak, Kürt siyasi hareketinin ve parti olarak BDP’nin sosyal medya 
ortamlarını çoğunlukla ana akım medyaya alternatif mecralar olarak kullandığını 
ve bu anlamda da başarılı olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle kimi 
haberleri ve/veya olayları duyurmak ve yaygınlaştırmak konusunda partinin ve 
bu çerçevede siyaset yapan Kürt siyasi hareketinin üyelerinin özellikle mecra 
olarak Facebook’u etkili kullandıkları ve kimi kez de Türkiye’de siyasi partiler 
kapsamında çok rastlanmayacak biçimde kendi gündemlerini de yaratabildikle-
rini söyleyebiliriz.  

BDP ve EDÖB için siyasi gündemin kilit noktaları olan anayasal haklar, 
anadilde eğitim hakkı, sivil itaatsizlik, KCK tutuklamaları ve demokratik çözüm 

                                                 
9 http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetaV3&ArticleID=981947&CategoryID=77 
10 111K263 no’lu TÜBİTAK SOBAG araştırma projesi kapsamında 2011 Genel Seçimlerinde bağımsız 
adayların Twitter kullanım pratikleri de incelenmiş olup, bağımsız adayların bu mecrayı seçmenlerle 
daha fazla diyalog içinde kullandıkları saptanmıştır.  
11 Bu gönderi, Facebook duvarından doğrudan alıntılanmıştır; kayıtlanma tarihinde 105 beğeni, 6 yo-
rum almıştır. 

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetaV3&ArticleID=981947&CategoryID=77
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çadırları, Facebook arayüzünde hesabı yönetenlerin yönlendirmesi ve ideolojik 
tabanın beklentileri nedeniyle en fazla paylaşılan ve yorum alan temalardır.  

D.C.W. Murti (2013) “Klavye Aktivizminin Siyasi Partiye Dönüşümü: 
Endonezya’da Sosyal Medya Aktivizmi, Yurttaşlık ve Demokrasi Dinamiklerini 
Anlamak” başlıklı makalesinde, Facebook bağlantısının bir grubun siyasi parti 
kurması sürecinde ve özellikle başkanlık adaylarının desteklenmesi konusunda 
destek sağladığını vurgulamaktadır. Facebook üyelerinin gönderi arşivlerinin 
analizi sonucunda demokrasiyi kolaylaştırmada arayüzün 5 işlevi üzerinde 
durulmuştur: kamuoyu tarafından savunma, siyasi destek, lidere sadakat, yaratıcı 
üretim ve karşı şüphe uyandırma. E.B.Breese’in kamusal alanlar bütünündeki 
çalışmasını (2011) kullanan araştırma, toplumsal hareketlerin kliktivizmden 
‘gerçek’ aktivizme evrildiğini ve sivil alandan siyasi alana yöneldiğini göster-
mektedir. Araştırma, aynı zamanda, sohbet havasında geçen siyasi alandaki 
yurttaş katılımının gelişmekte olan ülke bağlamında ve güvenlik sözkonusu 
olduğunda değişim potansiyeli taşıdığını önermektedir. BDP resmi Facebook 
sayfası özelindeki Nisan-Haziran 2011 tarihlerindeki kullanım pratikleri 
düşünüldüğünde, yukarıda sözü edilen kategorik işlevlerden “lidere sadakat” 
dışındaki işlevlerin geçerli olduğu söylenebilir. Bu işlev, BDP, lider hegemon-
yasının hüküm sürdüğü bir parti olmadığından, kuruluş ve siyasi mobilizasyon 
sürecinde rol oynamamıştır. Kürt sorunlarına ilişkin, özellikle anadilde eğitim 
hakkı ve anayasal haklar temelinde arayüzün kamuoyu tarafından savunma 
rolüyle öne çıktığı görülmektedir. Siyasi destek rolü ise özellikle sivil itaatsizlik 
alanında ve sandığa çağrı, oy desteği temalarında öne çıkmaktadır. Yaratıcı üre-
tim sınırlı olmakla birlikte, gönüllüler tarafından hazırlanan bazı video klipler ya 
da şiirler/özdeyişler bu kategoriye girebilir. Bu üretimlerin paylaşım sayısı ve 
yapılan yorumların, parti etkinliklerine (miting, söyleşiler, geziler vs.) yapılan 
yorumlardan ve paylaşımlardan daha etkili siyasi mobilizasyon etkisi yarattığı 
söylenebilir. Karşı şüphe yaratımı da sivil itaatsizlik ve KCK tutuklamaları 
düşünüldüğünde AKP’nin icraatlarını sorgulama gerekliliği ve yurttaşlara siyasi 
iradelerini hatırlatma ekseninde belli bir ölçüde etkili olmuştur. BDP’nin sosyal 
medya uygulamalarında, özellikle Facebook’ta seçmenle daha karşılıklı bir 
ilişkinin kurulduğunu, parti-seçmen/yurttaş arasında oluşan bir dinamizmi 
görmek kısmen mümkündür. BDP’nin sosyal medya hesaplarında genel olarak 
samimi bir üslup ve konuşma dilinin kullanılması tercih edilmektedir.  

Genel seçimin yapıldığı 12 Haziran 2011 tarihinde tüm partilerin incelenen 
hesaplardan attığı tweet sayıları Şekil 4’de yer almaktadır. 12 Haziran’da Twitter’ı 
en yoğun kullanan parti, 130 tweet ile AKP olmuştur. Bu sonuçta, AKP’nin 
seçimleri kazanan parti olmasının da etkisi bulunmaktadır. AKP’yi 119 tweet ile 
bağımsız adaylar izlemiştir. Diğer grupların seçim günü gönderdikleri tweet 
sayıları ise MHP’de 26, EDÖB’de 21, CHP’de 12’dir. EDÖB’ün seçim günü bu 
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mecrayı özellikle açılan sandıklardan haber verme işlevi için kullandığını, oysa 
AKP’li partililerin hesaplarında genel olarak tebrik, kutlama veya partinin genel 
sloganlarının paylaşıldığını bu noktada belirtelim.  

 

Şekil 7. 12 Haziran 2011 günü incelenen parti hesaplarına ait Tweet Sayıları 

 

 
Örneğin, Ertuğrul Kürkçü ise sandık başından attığı tweetlerle seçmenle etkileşimini 

sıcak tutmuş, adeta sandıkların açılması sırasında gazetecilik yaparak gelişmeleri 
duyurmuştur. Kürkçü seçim zaferini de ilk olarak Twitter arayüzünde duyurmuştur.  

 

Şekil 8. Ertuğrul Kürkçü’nün 12 Haziran Tarihli Tweeti 

 

 
Özetle, BDP sosyal medya ortamlarını özellikle kendi gündemini yaratmak ve 

yaymak için kullanmaktadır denilebilir. Sosyal medya ortamları özelikle ana akım 
medya endüstrisi ve yapılanması içerisinde kendine yeterince ve eksiltilmemiş bir 
temsil olanağı bulamayan BDP için önemli bir kamusal duyuru, yayılım ve 
etkileşim olanağı sunmaktadır. Yeni medya ortamları BDP için çeşitli olanakları 
beraberinde getirmekte ve geleneksel kanalların sınırlılıklarını ortadan kaldırmak-
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tadır. BDP’nin sosyal medya kullanım pratikleri açısından üç temel saptama 
yapabiliriz: Twitter hesapları daha bireyselleşmiş bir kullanım olanağı sunarken, 
Facebook partinin kendi ideolojisini yaymak, örgütlenmek ve kitleyi mobilize 
etmek için diğer partilere göre daha etkileşimli bir şekilde kullanılmaktadır. 
BDP’nin Facebook sayfası, partililerin Twitter hesaplarına göre daha fazla 
kurumsal nitelik taşımaktadır. Ancak, her halükarda her iki sosyal medya aracı 
da, BDP için alternatif medya özelliği ve işlevi taşımaktadır. Bu noktada sorun 
“herkesin kendi duvarının olması” durumudur. Çünkü, demokrasinin gelişmesi 
ve sağlıklı bir şekilde tecrübe edilmesi duvarların ayırıcılığı ve benzerleri biraraya 
getiriciliği ile değil, farklı ideolojik görüşlere ve siyasal söylemlere sahip 
yurttaşların birbirlerinin duvarında tartışma etiğine uygun müzakere 
edebilmeleri ile olanaklıdır. Bu nedenle BDP’nin ve Kürt siyasi hareketinin sosyal 
medya ortamları kullanımında bundan sonraki stratejisi “duvarın” sınırlarını 
aşmak ve Kürt siyasi hareketini, ülkenin demokratikleşmesi zemininde “Türk-
Sünni tikelliği” temeline kurgulanan hegemonya projesine karşı her türlü eşitlik, 
evrensel insan hakları talebi ve katılımcı yurttaşlık talebiyle buluşturmak 
olmalıdır. Ancak hiç kuşkusuz, sosyal medya ortamlarında farklı ideolojilerin ve 
aidiyetlerin karşılaşması tüm siyasi söylemler ve partiler için elzemdir. Herkesin 
sadece kendi duvarında kendisiyle sınırlı kalması veyahut kendinden farklı 
kimliklere yönelik kızgınlık, küçümseme, kin ve hakaret içeren nefret söylemi 
üretmesi müzakereci bir anlayışa ve çoğulculuğa temellenen demokrasi inşaası ile 
katılımcı yurttaş olanağı için kaygı verici bir durumdur.  
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ÖZET 

Bâb-ı Âli’de başlayan basın işletmeciliği iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler saye-
sinde elektronik ortamlara taşınmıştır. Yeni medya ile beraber önce bilgisayar ekranlarına 
daha sonra da cep telefonu ve tabletlere giren gazeteler basın işletmeciliğinin yapısında da 
değişiklikler yaratmıştır. Geleneksel basın işletmeciliğinde gazeteler sadece kâğıt olarak 
okura sunulurken yeni medya sayesinde bilgisayarlardan, cep telefonlarına kadar farklı bi-
çimlerde sunulmaya başlamıştır. Bu çeşitlilik basın işletmelerinin yapısını değiştirerek ye-
ni medyaya adapte olması gerektiğini göstermiştir. Bu çalışmada yeni medyanın gele-
neksel basın işletmeciliğine olan etkileri ve bu etkilerin basın işletmeciliğinin yapısında 
yarattığı dönüşümün sonuçları araştırılmıştır. Yeni medya ile basın işletmeciliğinin tanım 
ve kapsamında yaşanan değişim üzerine vurgu yapılmış, bu dönüşümün yarattığı yeni iş 
modelleri üzerinde durulmuş ve basın işletmelerinin gelecekte bu iş modellerini uygulama 
mecburiyetinin altı çizilmiştir. 

Anahtar Kelime: Basın İşletmeciliği, Yeni Medya, İletişim Ekonomisi, İnternet Gazeteciliği. 

                     BÂB-I ÂLİ’DEN TABLET GAZETELERE                                                                                                

BASIN İŞLETMECİLİĞİ 

 
Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU 
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GİRİŞ 

Gazetecilik ve haberleşme, kronolojik açıdan incelendiğinde önce telgrafla baş-
lamış olduğu, daha sonra telefon,  teleks,  telefoto,  telefaks,  bilgisayar, bilgisayar 
ağları, ofset basım tekniği, bilgisayar kontrollü baskı makineleri ile gelişim gös-
terdiği gözlemlenmektedir. Her yeni eklenen teknoloji, gazeteciliğin daha geniş kit-
lelere ulaşmasına katkıda bulunmuştur. Teknolojik olarak iletişim ve bilgisayarların 
gelişmesi sonucu basın işletmelerinin yapılarında da önemli değişiklikler olmuştur.  

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin geleneksel gazeteciliğe ilk etkisi elekt-
ronik gazete kavramı ile ortaya çıkmıştır.  Elektronik gazete kavramının ilk örneği, tele-
vizyonda teletext yayını olarak adlandırılan yayın türünde görülmüştür. Teletex, 1971 
yılında İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından geliştirilmiştir. Televizyon, yayın yapar-
ken, diğer taraftan teletex’e girerek güncel haberler takip edilebiliyordu. Bu haberler, 
spor, hava-yol, gibi merak edilen konuları kapsıyordu. Toplanan haberler geleneksel 
gazetelerden farklı olarak, bilgisayar teknolojisi olarak ekrana yansıtılıp okunabiliyordu 
(Gürcan, 1999: 18). Dijital çağın başlattığı bu gelişme yeni gelişme ve yöntemlerin doğ-
masına neden olmuştur.  İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler yeni medya olgu-
sunu ortaya çıkartmıştır. Yeni medya gazeteciliğin farklı biçimlerde sunulmasının önü-
nü açmış ve basın işletmeciliğinin kapsamını genişletmiştir. 

Çalışmanın ilk iki bölümünde, basın işletmeciliği kavramı ve yeni medyanın gele-
neksel basın işletmeciliğinin tanım ve kapsamını nasıl etkilediği ele alınmaktadır. 
Üçüncü bölümde yeni medya ile gazeteciliğin etkileşimi üzerinde durulmuştur. Dör-
düncü bölümde, yeni medya ile farklı bir boyut kazanan internet gazeteciliğinin, ge-
leneksel gazeteciliğe olan etkileri araştırılmıştır. Yeni medyanın basın işletmelerine kat-
tığı son yayın biçimi olan tablet gazeteciliği kavramının incelendiği beşinci bölümün 
ardından, yeni medyanın geleneksel basın işletmelerine getirdiği yeni iş modelleri ve 
bu iş modellerinin basın işletmeciliğine ekonomik katkısı üzerinde durulmuştur.  

1. Basın İşletmesi Kavramı  

Basın işletmesi kitle haberleşmesinin işletme fonksiyonları ile bütünleşerek oluştur-
duğu işletme türüdür. Basın işletmeleri de diğer bütün işletmeler gibi kâr elde etmek 
amacıyla kurulmuşlardır. Bu işletmeler, kendine özgü bir takım farklar gösterse de 
temel noktalarda diğer işletmelerle aynı özellikleri taşımaktadır (Atılgan, 1999: 16). 

Basın, haberleri ve fikirleri toplama, değerlendirme, işleme ve bunları başkala-
rına ileterek kamuoyu oluşturma sanatını mümkün hale getiren yazılı kitle ha-
berleşme aracı olarak tanımlanır. Günlük basın ürünlerine ‘gazete’; haftalık, on 
beş günlük ve aylık basın ürünlerine de ‘dergi’ adı verilmektedir. Basın, haber-
leşme araçlarının en eskisi ve en etkinidir En geniş anlamıyla basın; haftalık ya da 
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günlük gibi sürekli olarak belirli zamanlarda basılıp, çeşitli fikir ya da haberleri 
okuyucularına ulaştıran yayın ürünleridir. (İnuğur, 1993: 19). 

Basın sektörü, diğer sektörler gibi ekonomik yapıyı oluşturan birimlerden mey-
dana gelmiştir. Ekonomik etkinlik alanı olarak medya sektörünün, teknik donanımı, 
alt yapısı, istihdam potansiyeli, tüm üretim ve tüketim süreçleriyle ekonominin 
başka sektörlerini de yönlendiren bir mantıkla işlediği söylenebilir (Kaya, 1999: 23). 
Bu bağlamda Evliyagil (1972) basın işletmelerini iki gruba ayırmıştır (1972: 22): 

-Yazılı Basın işletmeleri: Gazete işletmeleri ve dergi işletmeleri, 

- Sözlü ve Görsel Basın işletmeleri: Radyo işletmeleri ve Televizyon işletmeleri. 

Gazetecilik faaliyetinin klasik anlamı ve kapsamı ile günümüzdeki anlam ve 
kapsamı arasında bazı önemli farklar dikkati çekmektedir. Yüzyıllar boyu gaze-
teler ve dergiler tarafından yürütülen gazeteciliğe radyo ve televizyon da katıl-
mıştır (Kayıhan,1990: 89).  

Oktay (1996), gazete ve dergilerden oluşan yazılı basına, genelde ‘basın’ kap-
samı dışında tutulan kitap, broşür, ilan, resim vb gibi basılı eserleri de dâhil edi-
lirse kavramın daha çok gazete ve dergileri kapsadığını  (1996: 369) belirtmiştir.   

Evliyagil (1972) ve Kayıhan’ın (1990) ‘da yaptığı basın işletmesi tanımına ileti-
şim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni medyayı da 
eklemek ve bu çerçevede yeni bir basın işletmesi tanımı yapmak gerekli görül-
mektedir. Bu basın işletmeleri, yeni medyanın çeşitlendirdiği yeni iletişim biçim-
lerini de kapsamaktadır. Dolayısıyla internet tabanlı bir basın işletmeciliği kavra-
mından da bahsedilmesi gerekmektedir. İnternet teknolojilerinde yaşanan geliş-
meler ışığında ortaya çıkan yeni medya 1990’lara kadar yapılan basın işletmecili-
ğinin boyutlarını genişletmiştir. Bu yeni oluşumda, yeni medya ile yapısı değişen 
basın işletmeleri, sadece gazete ve dergi gibi basılı yayınları değil aynı zamanda 
çevrim içi ortamlarda yayınlanan internet tabanlı yayınları da kapsamına almıştır. 

 



İletişim ve Diplomasi / Yeni Medya 
 

 
 
 

60 

 

2. Basın İşletmelerinin Özellikleri 

Basının, işletme olarak tanımlanmasına imkân sunan üç olgudan söz edilmekte-
dir. İlki basın işletmelerinin diğer işletmeler gibi kâr amacı gütmesi, ikincisi basın 
işletmelerinin, çalışanlar, okuyucular ve reklamcılar arasındaki üretim ve tüketim 
süreci içinde yer alması, üçüncü önemli olgu ise üretim aşamasında, hangi ürü-
nün kim için ve ne kadar üretileceğinin planlanmasıdır (Sayılgan, 2005: 68). 

Basın işletmelerinde iki farklı müşteri grubu mevcuttur. Bunlardan biri haber 
ve bilginin yer aldığı en son ürün olan gazeteyi satın alan okuyucular, diğeri bu son 
üründe yer satın alan reklam sahipleridir. Bu nedenle basın işletmeleri bir yandan 
büyüme ve kaliteli ürün için reklam satabilmeli, diğer yandan reklam sahiplerine çe-
kici görünüp daha çok gelir elde etmek için iyi ürün ortaya koyarak çok sayıda oku-
yucuya ulaşabilmelidir. Basın işletmelerinin kârlılığını sağlayan temel faktör, reklam 
gelirleridir. İlan ve reklamlara olan bu zorunlu bağımlılık, hizmet ettiği iki müşteri 
grubu arasında denge sağlamayı güçleştirmektedir (Berberoğlu, 1991: 23). 

Basın işletmeleri bir yandan ekonomik ve ticari bir birim, bir yandan da sosyal 
yönü olan işletmeler olarak tanımlanabilir. Bu açıdan basın işletmeleri, ticari iş-
letme hüviyetine sahip olmakla beraber, aynı zamanda düşünce üreten ve kamu 
hizmeti gören ekonomik birimlerdir (Özkan, 1989: 2). 

Basın işletmelerinin bir başka özelliği de insan faktörüdür. Basın işletmelerinin 
başarısındaki temel ölçü, ürün olarak ortaya çıkarılan yayın ya da yayınların ka-
muoyundaki olumlu imajıdır. Basın işletmeleri verilen hizmetin en son ve en yeni 
şeklini alabilmesinde iş gücü ve beyin gücüne bağımlılığın çok fazla olduğu orga-
nizasyonlardır. Basın işletmeleri de her işletme gibi tek başlı bir yönetime bağlıdır. 
Ancak uygulamada bu farklı bir görünüm sergilemektedir. En iyi işleyen basın 
kuruluşu dahi iki başlıdır. Bir yandan gazeteciler ve gazetecilerden sorumlu yayın 
müdürü, öte yandan bütün teknik idari ve mali personel ve bu fonksiyonları yük-
lenen müessese müdürü (Dalbudak, 2011). Bu yönü ile ele alındığında basın iş-
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letmeleri ekip çalışmasının önemli hatta zorunlu olduğu organizasyonlardır. Ba-
sın işletmelerinde gerek ürünün ve gerekse sağlanan hizmetin etkinliği, dışarıda 
toplanan verilerin (– haber ve bilgilerin – ) içeride çok iyi işlenmesi ve kitlelere en 
iyi yoldan ulaştırılmasıyla mümkündür ( Berberoğlu, 1991: 32). 

3. Yeni Medya ve Gazetecilik  

Medya teknolojisindeki gelişmeler, özellikle dünyanın internet adı verilen büyük bir 
ağ ile örülmesi, dijital teknolojinin iletişim araçlarında sağladığı hız, zenginlik, çok 
boyutluluk iletişimin içeriğini, niteliğini, amacını ve işlevlerini değiştirmektedir (Du-
ran, 2001: 63). Bu süreçte internet ve yeni iletişim teknolojilerinde yaşanan büyük dö-
nüşümler gazetelerin niteliğinde olduğu kadar gazetecilik mesleği üzerinde de önem-
li bir etkiye sahiptir. Tarım ve sanayi devrimlerinden daha önemli olduğu öne sürü-
len internetin kısa zamanda hem bilgi kaynağı hem de haber mecrası haline gelmesi 
ile gazetecilik de kabuk değiştirmeye başlamıştır. Tanyol’a göre (2002: 204), matbaa 
nasıl ki bir iki yüzyıl içinde bir bilimsel devrimler çağını ve aydınlanmayı yarattı ise; 
internet de insanlığı, bunun çok daha büyük boyutunda bir bilgi dönüşümüne hazır-
lamaktadır. Çünkü matbaa, bilgiyi azınlığın elinden alıp onu kitlelere sunmuştur, in-
ternet ise bilginin akıl almaz boyutlarda yaygınlaşmasını sağlamıştır.  

Teknoloji denildiğinde şüphesiz bilgisayar teknolojisinde yaşanan gelişmeler 
ve kitle iletişim teknolojileri akla gelmektedir. Bu iki kavram bilginin artık kütüp-
hane, arşivler gibi yerlerden çıkarak elektronik ortamlarda depolanmasına neden 
olmuştur. Bunun yanında yeni bilgiler anlık değişerek, basılmaya ve saklanmaya 
zaman kalmadan güncellenmektedir. Bu nedenle bilgisayar teknolojileri, bilginin 
niteliği ve sayısını arttırmıştır. Bu gelişmeler ise, bilgi toplumuna geçiş için de itici 
görev üstlenmişlerdir. (Erkan, 1998: 74).   

İnternet ve yeni iletişim teknolojilerinin gazetecilik mesleği üzerindeki etkileri 
küçümsenmeyecek boyutlardadır. İnternet gazetecilik mesleğini özellikle üç açı-
dan etkilemiştir. İlk olarak gazeteciye demokraside gereğinden fazla aracı güç ola-
rak değerlendirme potansiyeli yaratmıştır. İkinci olarak internet medya profesyo-
nellerine sınırsız teknolojik olanakları kullanma ve kaynaklardan geniş bir bi-
çimde yararlanma olanağı sunmuştur. Son olarak internet dijital ya da online ga-
zetecilik olarak adlandırılan, internet tabanlı gazetecilik türünü ortaya çıkartmıştır 
(Bardoel ve Deuze, 2001: 91).  

4. İnternet Gazeteciliği 

İnternet gazeteciliği kısaca, gazeteciliğin çeşitli yöntemlerini kullanarak insanların 
internet aracılığı ile bilgilendirilmesi şeklinde tanımlanabilir. İnternet gazeteleri, 
1994 yılından sonra internet mecrasında gelişen ve dünya çapında yaygınlaşan bir 
iletişim aracıdır (Yüksek, 1996: 18). İnternet, geleneksel gazetecilik alanına yeni ve 
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farklı boyutların gelmesini sağlamıştır (Özgen, 2000: 60). Gürcan (2005) internet ga-
zetelerini, geleneksel gazetenin haber toplama ve yazılı içeriğini oluşturma sürecin-
den yararlanan, ancak basım işlemi yerine yazılı içeriğini internet aracılığı ile ya-
yınlayan yayın organı olarak nitelendirmektedir. Öyle ki internet neredeyse herkesin 
tüm dünyaya kendi dijital yayınını yapma olanağı getirmiştir (Pavlik, 2001: 201). Bu 
durum internette yayın kavramını ortaya çıkarmış, geleneksel gazetecilik alanına, ye-
ni ve farklı boyutlarının eklenmesini sağlamıştır. (Yüksel ve Gürcan, 2004: 19).  

İnternet gazeteciliği farklı kişilerde farklı anlamlara gelmesi dolayısıyla ta-
nımlanması zor kavramlardan birisidir. Yeni ve eski kavramlar, terimde yan yana 
bulunmaktadır (Kawamoto, 2003: 3). Genel olarak radyo, TV ve basılı gazeteci-
likten sonra gelen 4. gazetecilik türü internet gazeteciliği (dijital gazetecilik) olarak 
değerlendirilmekte ve orijinal haberlerin internette toplanması ve dağıtılması ola-
rak tanımlanmaktadır (Bardoel ve Deuze, 2001: 92).   

İnternet gazeteciliği kısaca, gazeteciliğin çeşitli yöntemlerinin kullanılarak in-
sanların internet aracılığıyla bilgilendirilmesini ifade etmektedir. Bir başka anla-
tımla internet ortamında açılan haber servisi ve sayfaları çevrim içi (online) gaze-
tecilik ya da haberciliği, sanal gazetecilik ya da online habercilik gibi adlarla anıl-
maktadır (Yüksel ve Gürcan, 2004: 18).  

Hem teknolojinin getirdiği yeni olanaklarla, hem tüm kitle iletişim araçlarının 
özelliklerini bünyesinde barındıran yapısıyla, hem de okurla ilişkinin yeniden ta-
nımlanması ve okura sunduğu yeni açılımlarla internet gazeteciliği, bugün bilişim 
dünyasında önemli bir konuma ve işleve sahiptir. 

Gerek yazılı basının ve gerekse görsel medyanın pahalı yatırımlarına gerek duy-
mayan, diğer habercilik sektörlerine göre çok küçük maliyetlerle, hem yazılı basının 
hem de görsel medyanın fonksiyonlarını da içeren yapısıyla internet gazeteciliği,  kit-
le iletişimi alanında yeni bir olgu olarak yerini almıştır (Çakır, 2007: 123).  

Tokgöz (2000: 69) internet gazeteciliğinin üç dönem içerisinde geliştiğini sa-
vunmaktadır. Buna göre:  

- Birinci dönem: Gazetecilerin haber içeriğini internet gazeteciliği için üret-
medikleri, kendi geleneksel gazetecileri için ürettikleri haber içeriğini internet say-
falarına aktardıkları dönemdir.  

- İkinci dönem: Gazeteciler internet için özgün haber içerikleri üretmişlerdir.  

- Üçüncü dönem: İnternet gazeteciliği için düşünülen haber yapma ve kulla-
nıcıya içeriği denetleme olanağı veren, tek yönlü iletişim yerine interaktif iletişi-
min sağlandığı dönem olmuştur.  
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Tablo 1. İnternet Gazeteciliği Türleri (Palacios, 2009: 26) 

 
İnternet gazetelerinin gruplandırmasında kabul gören kategorileştirmelerden 

birini de Deuze yapmıştır. Deuze, Şekil 3.’den de izlenebileceği gibi ana akım ha-
ber siteleri, dizin ve kategori siteleri, eleştiri ve yorum siteleri ve son olarak payla-
şım ve tartışma siteleri olarak 4 farklı tip internet gazeteciliği mecrası olduğunu 
belirtmiştir (Aydoğan, 2012: 26):                                                                                                                          

 

Şekil 3. Deuze’nin İnternet Gazeteciliği Tipolojisi (Aydoğan, 2012: 26) 

                                          

4.1. Dünyada ve Türkiye’de İnternet Gazeteciliği  

Dünyada ilk internet gazeteleri ABD’de ortaya çıkmıştır. 1995 yılında sekiz büyük 
gazete (The Washington Post, Times, Mirror, Tribüne gibi) baskıya hazır gazete 
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sayfalarını internete anında aktarmak için Yeni Yüzyıl Yayım Ağı şirketini kur-
muştur. Böylece haber yayıncılığında sanal medya dönemi, örgütsel bir biçimde 
başlamıştır. Bu süreç sonrasında diğer ülkelerdeki gazeteler de (Der Spiegel, USA 
Today, China Business Journal gibi) internete girerek sanal formatta yayınlan-
maya başlamışlardır (Gürcan, 1999: 32).   

Türkiye'deki internet gazeteciliği uygulamaları da dünyadaki örneklerle eşza-
manlı olarak başlamış ve geleneksel medya kuruluşlarından bağımsız internet ga-
zeteciliği uygulamalarıyla geleneksel medya kuruluşlarının internet gazeteciliği 
yatırımları aynı tarihlerde hayata geçirilmiştir.  

Türkiye’de internet gazeteciliği, medya sektöründe faaliyet gösteren büyük 
grupların gazetelerinin içeriklerini internete taşımalarıyla başlamıştır. Büyük 
grupların bu yönelimlerinin arkasında internetteki Türkçe içeriği genişleterek in-
ternet bağlantısı satma amacının yanı sıra internetin giderek yazılı basının ve tele-
vizyonun yerini alabileceği endişesi yer almıştır (Çevikel, 2004: 152). 

İnternette Türk basının ilk temsilcisi Zaman gazetesi olmuştur. İlk defa 2 Ara-
lık 1995’te yayına başlayan bu gazeteyi, 26 Kasım 1996’da yayına başlayan Milli-
yet izlemiştir. Hürriyet, Sabah ve Akşam da kısa bir süre sonra internet üzerinden 
yayınlanmaya başlamıştır. NX herhangi bir gazeteye bağlı olmaksızın ilk bağımsız 
haber sitesi olarak 25 Ocak 1996’da yayınlanmıştır. Nette yayınlanan ilk dergi ise 
Aktüel olmuştur (Birsen, 2010: 3).  
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4.2. İnternet Gazetelerinin Basın İşletmelerine Getirdiği Avantajlar 

İnternet, haber-gazeteci- okur bağlamında ortaya koyduğu değişimlerin yanı sıra 
yazılı basına bir takım avantajlar sağlamıştır. Örneğin tüm dünyanın haberleri, 
sandalyesinden kalkmadan haber yapmak isteyen gazeteciler için müthiş bir kay-
nak haline gelmiştir. 1970’li yıllarda yanına fotoğraf makinası alıp yollara düşmek 
zorunda kalan, 80’lerde birinin telefon konuşmasını bitirmesini bekleyip haber 
kaynağını aramak için sıraya giren, 90’larda ajansların haberlerinin toplandığı bil-
gisayar sistemleri önünde haber arayan gazetecilerin yerini internet kullanabilen-
ler almıştır. Bu kişiler haber kaynaklarına tek bir elektronik postayla ulaşabil-
mekte, resimlerini dâhi internet kanalıyla toplayabilmektedir (Çakır, 2007: 142). 

Temel amacı kitlelere haber ulaştırmak olsa da basılı gazeteler ve internet ga-
zeteleri birçok bakımdan farklı özelliklere sahiptir. Bu özelliklerin basın işletmele-
rine olan etkileri ise aşağıdaki gibi derlenebilir: 

4.2.1. İnternet Gazetelerinin Sermaye Yapısı:  Dünyanın en pahalı işlerinden 
biri haberdir. Çünkü önemli olan içeriktir. İnternet gazeteleri haberlerin görsel, 
yazılı ve sesli bir biçimde, gazete radyo ve televizyonun bir bileşimi olarak dün-
yanın her yerinde çok daha az maliyetlerle ulaşmasını mümkün kılmaktadır. Ge-
leneksel basın işletmelerinin kâğıt, baskı ve dağıtım giderleri ile televizyon ve 
radyo işletmelerinin donanım, yazılım ve frekans giderleri değerlendirildiğinde 
internet gazeteleri daha düşük maliyetli işletmelerdir. 

Yeni medya geleneksel medyanın gerektirdiği yüksek sermayeyi bir kenara ite-
rek daha düşük maliyetlerle gazetecilik yapmanın önünü açmış ve internet aracılığı 
ile de gazetecilerin yüksek sermaye gereksinimi duymadan gazetecilik yapmasının 
önünü açmıştır. İnternet gazeteciliği gider olarak geleneksel basın işletmelerinden 
daha masrafsız ve istihdam açısından daha avantajlı bir pazar yaratmıştır. 
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Geleneksel yayıncılıkta, gazetelerin toplam giderleri içerisinde maliyetin sadece 
% 40’ı haberin toplanması, yazımı ve kurgulanmasına ayrılırken; geriye kalan % 60 
maliyet basım, pazarlama ve dağıtıma ayrılmaktadır. Dolayısıyla internet gazeteci-
liğinde % 60 maliyet azalışı söz konusudur (Kırçıl ve Karagüler, 2003: 128). 

4.2.2. Dağıtım: İnternet gazetesi işleten basın işletmelerinin en büyük avantaj-
larından biri de dağıtım alanında yaşanmaktadır. İnternet gazetesinde ürünün da-
ğıtımı sadece bir bilgisayar tuşuna dokunmak kadar zahmetli ve maliyetli bir iştir. 
İnternet gazetesi sadece bir tek komutla bilgisayar ve internet ağı bulunan dünya-
nın en ücra köşesine bile aynı anda ulaştırılabilmektedir. Dağıtımda şu ya da bu 
nedenle bir gecikme söz konusu değildir. Basılı gazete dağıtıcılığı ise hem zah-
metli hem de maliyeti yüksek bir iştir. Her şeyden önce hazırlanan gazetelerin 
bölgelere, illere, ilçelere ve mahallelere kadar dağıtımının zamanında ulaştırılma-
sının planlaması gerekmektedir. İstanbul’da baskısı yapılan bir gazetenin 
Hakkâri’ye zamanında (gününde) ulaşması kolay bir iş değildir (Bulut, 2006: 43). 

4.2.3. Çeşitlilik:  Yayıncılık alanındaki tekelleşme olgusu, haberlerin çarpıtıl-
ması, haber kaynağının bilinçli olarak bilgi vermekten kaçınmasıyla oluşturulan 
gündem belirlemeler, magazin ve popüler ağırlıklı haber içerikleri gibi sonuçlar 
doğurmuştur. Bu nedenle de medyaya yönelik alternatif arayışlar ortaya çıkmıştır 
(Dağtaş, Derelioğlu, 1999: 67). İnternet gazeteleri bu alternatif arayışlardan biri 
olmuştur. Basında çeşitlilik yaratarak tekelci haber kaynaklarının gündemi belir-
leme gücünü etkilemiştir. İnternet gazetelerinin bu çeşitliliği farklı bilgilerin farklı 
kaynaklardan okuyucuya ulaştırılmasına ve farklı düşüncelerin de ifade edilme-
sine olanak sağlamıştır. 

4.2.4. Ölçümlenebilme:  Geleneksel basın işletmeleri kaç adet gazete satıldığını 
bilmektedir, ancak gazetelerinde hangi sayfanın kaç kez okunduğu, hangi haberin 
daha fazla okunduğunu bilemezler. Bu bilgiyi ancak göreceli anketlerle ölçebilir-
ler, elde edilen veriler ise örneklemin büyüklüğüne ve güvenilirliğine göre deği-
şir. İnternet gazetelerinde ise herhangi bir zaman diliminde bir haberin kaç kişi ta-
rafından kaç kez okunduğunun bilgisi hiçbir sapma olmadan ölçülebilir. Ölçüm-
lenerek elde edilen bu bilgi internet gazetesi sahibinin haber yaparken hangi ha-
berlerin daha fazla talep aldığını görerek gazetesinin arz – talep dengesine göre 
üretilmesine katkıda bulunmaktadır. 

4.2.5. Güncellik ve Hız: Duyurulmamış her haber yeni haberdir. Gazetelerin 
görevi de bu haberleri en kısa sürede okuyucularına duyurmaktır. Konuya bu 
açıdan bakıldığında geleneksel basın işletmelerinin yayınladığı gazetelerin bir ta-
kım sorunlarının ortaya çıktığı görülmektedir. Basılı gazetelerde bir haber okuyu-
cuya en erken bir gün sonra ulaşmaktadır. İnternet gazeteciliğinde ise haber de-
ğeri taşıyan bir olay, olayın hemen ardından ulaştırılmaktadır. Basılı gazetelerdeki 
bu temel olumsuzluğun yanı sıra, aynı haber ile ilgili gelişmelerin de verilebilmesi 
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yine en az 24 saatlik bir sürenin geçmesi anlamına gelmektedir. Halbuki internet 
gazeteciliğinde haberle ilgili her türlü gelişme anında okuyucuya iletilebilir (Bu-
lut, 2006: 48-49). İnternet gazetelerinin bu özelliği yeni medyaya yatırım yapan 
basın işletmelerinin haberi anında daha hızlı sunmasını sağlamaktadır. Geleneksel 
biçimde yapılan gazetecilikte tüketici konumunda olan okur, haberi almak için 
haberin bulunduğu gazeteyi satın almak için harekete geçerken, yeni medyada 
haber kendisine gelmektedir. Yeni medya, haberciliğin sadece güncelliğini değil 
aynı zamanda hızını da etkilemektedir. 

4.2.6. Multimedia İçerik:  Geleneksel yöntemlerle gazete veya dergi yayımla-
yan basın işletmeleri haberi sadece metin ve fotoğraf ile sunmaktadır. Yeni medya 
aracılığı ile yayımlanan internet gazete ve dergilerinin multimedya özelliği saye-
sinde bir haberi metin ve fotoğraf ile sunmanın dışında görsel ve işitsel öğeler kul-
lanarak da sunabilmektedir.  

İnternet ortamında yayınlanan gazeteler geleneksel yöntemlerle yayınlanan 
gazetelerden farklı olarak aynı kanal üzerinde ses, grafik, tablo, sabit görüntüler 
ve farklı web sitelerine ya da aynı site içerisinde farklı sayfalara bağlantılar vere-
rek çeşitlendirilmiş bir medya içeriğini, kullanıcılarına sunabilme imkânına sa-
hiptir. İnternetin bu özelliği, çevrim içi ortamda yayınlanan gazetelerde içeriğin 
derinliğinin ve genişliğinin artmasına sebep olabilmektedir. Geleneksel yöntem-
lerle yayınlanan gazetelerde içerik sadece resim ile zenginleştirilirken, çevrim içi 
ortamda yayınlanan medya içeriği ise resim, ses ve hareketli görüntü ile zengin-
leştirilerek içeriğin sunum gücü önemli oranda arttırılmaktadır. Geleneksel med-
ya olarak kabul edilen televizyon, yazılı basın ve radyo ise kullanıcılarına sahip 
oldukları teknolojik özellikler ve organizasyon yapıları nedeniyle ancak sınırlı 
medya içeriği iletebilmektedirler (Aktaş, 2007: 34). Örneğin televizyon, izleyicisine 
hem ses hem de görüntüyü sınırlı bir zaman aralığında (Webster, 1986: 77-91) su-
nabilme imkânına sahipken, radyo sadece sesi (William, 2003: 395) programlanan 
zaman aralığında dinleyicisine ulaştırabilmektedir. Yazılı basın olarak kabul edi-
len gazeteler ve dergiler ise yalnızca basılabilir materyalleri, sayfa sınırlamaları 
içerisinde okuyucularına sunabilmektedir (Carlson, 2005: 68). 

4.2.7. Etkileşim: İnternet gazeteciliğinin önemli özelliklerinden biri de etkile-
şimdir. Etkileşim genel olarak çevrim içi çevrenin temel karakteristiği olarak de-
ğerlendirilmektedir. Etkileşimin birçok yolu vardır ve etkileşim düzeyi, üretici ye-
rine kullanıcının kontrol düzeyini arttırmaktadır (Bardoel, 2002: 504).  

Geleneksel kitle iletişim araçlarında iletişim tek yönlüdür. Başka bir ifadeyle 
geri bildirim çok zayıftır. Bireyler televizyon, gazete ve radyoda yer alan herhangi 
bir enformasyona tepki gösterebilmek için telefon gibi başka bir kanala ihtiyaç 
duymaktadırlar. Oysaki internet alıcı ile vericiyi aynı kanal üzerinde eşzamanlı 
olarak buluşturabilmektedir. 
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        İnternet gazeteleri, okurlarına geri bildirim olanakları veren farklı etkile-
şim yolları kullanmaktadır (Murzakulova, 2008: 21-22): 

•  E-posta: Okuyucu yazara, çevrim içi yayıncılığı yürütenlere e-posta aracılığı 
ile ulaşır; dilek, görüş ve önerilerini aktarabilir.  

•  Formlar yanıtlama, değerlendirme: “ Bu haberi değerlendirin” tarzı kısa an-
ketlerle kullanıcıdan görüş istenebilmektedir.  

• Canlı sohbetler: Okur başka okurlarla ya da site yöneticileriyle yazıyla eşza-
manlı sohbet edebilmektedir.  

• Forum: Genel ya da özel bir başlık altında açılan tartışma alanlarıdır. Kulla-
nıcılar yazılarıyla tartışmaya katılır. Forum yöneticisi onaylarsa yazı forum say-
falarında yer alır. 

• Konuk defteri: Kullanıcılar dilek, görüş ve önerilerini mesaj panosunu andı-
ran yazılıma aktarır.   

• “ Yorum yaz” butonları:  İnternet gazetelerinde her haber metninin alt kıs-
mında “yorum yaz”, “ yorum oku” gibi butonlar bulunmaktadır. Okur “yorum 
yaz” butonunu tıklayıp okuduğu haberle ilgili görüşünü yazabilir ve hemen ken-
di yazdıklarını diğer okurların yorumları arasında görebilir. 

4.2.8. Geniş Bilgi İçeriği: İnternet ortamında haberin sunumunda da değişik-
likler olmuştur. Linkler ile bir haber zenginleştirilmektedir. Örneğin bir trafik ka-
zası ile ilgili bir haberin yanında Türkiye'de o yıl yaşanan trafik kazaları ile ilgili 
istatistikler, tablolar ve raporların bulunduğu sayfalara bağlantılar vermektedir. 
Bu linkleri verebilmek için derin bir araştırma ve arşiv gerekmektedir. Bu sebeple 
yeni dönemde gazetecilerin de kendilerini yeniden tanımlamaları, yeni teknoloji-
leri kullanarak araştırmaya ağırlık vermeleri gerekmektedir (Erdoğan ve Alem-
dar, 19–21). 

4.2.9. İleri Metinsellik: Doğrusal olmayan hiyerarşik yapı itibariyle dijital bil-
ginin sıralanması. İleri metinsellik (hypertextuality) çevrim içi gazeteciliğin doğa-
sına işaret etmektedir. Bu noktada çevrim içi gazetecilik, okura orijinal haber ka-
dar, onun geçmişi hakkında arşiv bilgisi de sunabilmektedir. Dünya ölçeğinde 
bilginin artışı, bilgi hakkında bilgi sunmanın gerekliliğini de ortaya koymaktadır 
(Bardoel ve Deuze, 2001: 95–96). İleri metinsellik, internet ortamında dokümanları 
biçimlendirmek, bağlantılar sayesinde bir sayfadan başka bir sayfanın çağrılma-
sına olanak sağlayarak onları birbirine bağlamak için kullanılan bir yöntemdir. 
İleri metinselliğin temel kullanımı, web'in icadıyla beraber, html yazılımı ve tü-
revleri sayesinde olanaklı hale gelmiştir (Çevikel, 2010: 29). 

4.2.10. Küresel Erişim: İnternet doğası gereği sahip olduğu özgürlük özelliği 
internet gazeteciliğine de sınırsız bir yayın alanı imkânı tanımıştır. Geleneksel ga-
zetelerin en büyük sorunlarından biri ulaşabildikleri yayın alanının sınırlı olması-
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dır. Özellikle ulaşılması gereken yer yurtdışı olduğunda geleneksel basın işlet-
meleri yetersiz kalmaktadır. Bazen sorun ulaşamamak değil ‘geç ulaşmaktır’. Bu-
nun en büyük nedeni gazetelerin uluslararası dağıtımlarda genellikle uçak veya 
karayolunu kullanmasıdır. Bu sorunun giderilmesi için 1960’lı yıllardan itibaren 
pek çok gazete büyük yatırımlar yaparak belirli illerde baskı merkezleri kurmaya 
başlamıştır (Güreli, 2001: 49). Uluslararası erişimler için Almanya başta olmak 
üzere değişik ülkelerde baskı tesisleri kuran basın işletmeleri ancak bu büyük ya-
tırımlar sayesinde gazetelerini ülkelerin sınırlarının dışına taşıyabilmişlerdir. İn-
ternet gazeteleri ise bu tarz yatırımlara gerek duymadan internet mecrasının genel 
yapısı sayesinde küresel bir erişimle bütün dünyaya yayın yapabilmektedir. 

4.2.11. Tiraj Etkileri: İnternette web sayfalarının her gün artması, internet ara-
cılığı ile yayınlanan tematik internet gazetelerinin sayısının artması ve verilen 
hizmetin ücretsiz olması sebebiyle hızla yaygınlaşması, yazılı basına olan talebi 
azaltmaktadır. Başka bir ifadeyle, internet günümüzdeki kitle iletişim araçlarına 
alternatif olarak sınırsız bilgiyi bedava sağlamaktadır. İnternet gazeteciliği ala-
nında da rekabet edebilmek için ulusal basında faaliyet gösteren tüm gazetelerin 
birer internet portalı kurulmuştur. Böylece gazetelerin tiraj savaşları ‘hit’ rekabe-
tine dönüşmüştür (Seden, 2002: 45). 

 
Tablo 4’den de anlaşılabileceği gibi internet gazeteciliği, bireysel niteliğe uy-

gun bir şekilde kullanıcılar için kişiselleştirilmiş, farklı isteklere hitap eden bir ya-
pıya sahiptir. Geleneksel gazetelerin fiziki, mekân ve zamansal kısıtlamaları karşı-
sında zamansal olarak bir sınırlandırmaya sahip olmayan internet gazeteleri kul-
lanıcılarına metin ve görüntünün yanında video ve ses ile de ulaşabilmektedir. Bu 
çoklu ortamın da verdiği olanaklar ile internet gazeteciliği dinamik bir yapıya sa-
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hiptir. Günümüzde basın işletmeleri bu dinamik yapıya ayak uydurabilmek için 
7x24 haberi takip etme ve bu haberi anında okurlarına sunmak zorundadır. Bu 
nedenle yeni medya ortamında yapılan gazetecilikte basın işletmelerinin günün 
24 saatinde aktif olması gerekmektedir. 

Çakır internet ortamının geleneksel gazeteciliğe getirdiği değişim ve olumlu 
katkılarının yanı sıra olumsuz etkilerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vur-
gulamaktadır. Çakır’ın Türk basınında gözlemlediği olumsuz etkiler genel hatla-
rıyla aşağıdaki gibi sıralanabilir (Çakır, 2007: 143): 

• Gazeteye para veren kesimin büyük bir kısmı internetten haber takip edebi-
leceği için para vermeyi bırakarak internetten haber talebine başlamıştır.  

• Gazete editör ve onay kadrosu, internet üstünden oluşturulmuş haberleri kontrol 
edememiştir. Bu yüzden de gazetenin onay kadrosundan normal şartlarda asla geçe-
meyecek yanlışlıkta haberler kendilerine hak etmedikleri kadar geniş yer bulmuştur. 

Geleneksel gazeteciliğin internet gazeteciliğine karşı olan en önemli üstünlüğü 
güven duygusudur. Çok hızlı güncellenme imkânına sahip olan internet gazeteci-
liğinin bu avantajı ‘okuyucu güvensizliği’ olarak dezavantaja dönüşebilmektedir. 
Bir internet gazetesi yayınlandığı bir haberi tepkiler sonucu saniyeler içinde ya-
yından kaldırabilirken geleneksel gazetede basılmış bir haberi, bir daha değiştir-
mek mümkün değildir. Bu yönü ile ele alındığında geleneksel gazete, bir haberi 
yazmadan önce güvenilir kaynaklardan o haberin doğruluğunu teyit etmektedir. 
Buna karşılık internet gazeteleri, haberleri derinlemesine araştırmadan yazabil-
mekte ve genellikle asparagas gazete haberciliği yapmaktadırlar. 

5. Yeni Medyanın Yarattığı Yeni Gazetecilik Biçimi: Tablet Gazeteler 

Yeni medya internet gazetelerinin farklı biçimlerde yayılarak okura farklı for-
matlarda ulaşmasının da yolunu açmıştır. Önceleri sadece internet aracılığı ile ya-
yınlanan ve internet gazetesi olarak adlandırılan çevrim içi gazetelere ek olarak, 
yeni medyada yaşanan gelişmeler sonucunda tablet gazeteler ortaya çıkmıştır. 

Kamuoyuna ilk olarak 2010 yılında tanıtılmasının ardından iPad, 18 ay gibi kı-
sa bir süre içinde ABD nüfusunun % 11’ine ulaşmıştır. The Economist ve Pew Re-
search Center ortak araştırması sonuçlarına göre ABD’de kullanıcılar tabletlerini 
en fazla (%54) haber okumak ve maillerin kontrol etmek için kullanmaktadır. Ay-
nı araştırma sonuçları on tablet kullanıcısından üçünün tabletlerinde yeni haber 
kaynaklarını açtıkları, haber okumak ve haber analizleri için televizyon ya da di-
züstü bilgisayar yerine tabletlerini tercih ettiklerini göstermiştir. Ayrıca kullanı-
cıların yüzde otuzu tablet sahibi olduktan sonra, haberleri takip etmek için daha 
fazla zaman harcadıklarını belirtmişlerdir. (How People Uses Tablets and What It 
Means For the Future of News, 2011). 
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Gazetelerin internet sitelerinden daha farklı olarak, gazetelerin klasik baskısına 
benzer bir şekilde dijital olarak yayınlanan tablet gazeteler, yazılı basının gelece-
ğinin sorgulanmasına neden olmaktadır.  

 

Şekil 4.  Tabletlerinden Dergi ve Süreli Yayın Takip Eden Kullanıcılar-Türkiye 
(Eryazar, http://www.farklibirbakis.com/tablet-medya-ve-dijital-gazetecilik/, Eri-
şim. 11.04.2013) 

 
SMG & Global Web Index Türkiye Araştırması sonuçlarına göre tableti olan kişilerin 

büyük bölümü, dergi ve süreli yayın takibi yapmaktadır. Aynı araştırma sonuçlarına 
göre Türkiye’de tablet kullanım amaçlarının başında yüzde 64 ile haber okuma gelmek-
tedir. Sosyal ağlardaki profillere erişmek (yüzde 61), satın almak için ürün veya hizmet 
aramak (yüzde 57), video izlemek (yüzde 57), harita hizmeti kullanmak (yüzde 47), 
bankacılık işlemlerini kullanmak (yüzde 41) ve bir web sitesine fotoğraf yüklemek  
(yüzde 39) için de tabletlerin kullanıldığı görülmektedir (Eryazar, 2013).  

Türkiye’de tablet kullanıcıların tabletleri üzerinden takip ettikleri gazete ve 
dergi sayısı ciddiye alınması gereken bir seviyeye ulaşmıştır. Kullanıcıların sadece 
% 20’lik bir kesimi, tablet üzerinden bir yayını takip etmediklerini belirtmiştir. 
Ancak iki ve üzerinde yayın takip edenlerin oranı % 72’ye ulaşmış durumdadır.  

Yazılı medyanın geleceğine dair yapılan yorumların artışı ve tablet teknolojisi-
nin yaygınlaşması arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. 2010 yılında ha-
yatımıza girmesi sonrasında tabletlerin kısa sürede yaygınlaşması gazete ve der-
gilerin de tablete uygun teknolojide ve yeni bir formatla kullanıcıların karşısına 
geçmesi sonucunu doğurmuştur.  

 

 

 

http://www.farklibirbakis.com/tablet-medya-ve-dijital-gazetecilik/
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Şekil 5.Türkiye’de Tablet Kullanıcıların Düzenli Takip Ettiği Dergi ve Süreli Ya-
yın Sayısı- (Eryazar, http://www.farklibirbakis.com/tablet-medya-ve-dijital-gaze 
tecilik/, Erişim. 11.04.2013 ) 

 

 
 

2011 yılında tablet gazeteciliğe geçen Hürriyet gazetesi bir yıl içinde yeni medya 
ile kurduğu sinerji sonucunda 5 milyon kişiye ulaştığını açıklamıştır. Hürriyet gaze-
tesi yönetim kurulu başkanı Vuslat Doğan Sabancı 2012 yılında Hürriyet gazetesi-
nin günde 2 milyon kişiye ulaştığını açıklamıştır (Hürriyet Gazetesi, 2012). Hürriyet 
gazetesi bu iki milyon kişiye geleneksel yöntemlerle yayınlanan gazete aracılığı ile 
ulaşırken ‘hurriyet.com.tr’ adlı internet gazete platformu ile 2,2 milyonluk bir kitle-
ye ulaştığını belirtmiştir. Yeni medyaya yapılan yatırımlar sonucunda Hürriyet ga-
zetesi geleneksel medya aracılığı ile olan erişimini iki katına çıkartmıştır.  

 

http://www.farklibirbakis.com/tablet-medya-ve-dijital-gaze%20tecilik/
http://www.farklibirbakis.com/tablet-medya-ve-dijital-gaze%20tecilik/
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Önümüzdeki yıllarda yaşanacak yenilikler gazeteciliğin ve haberciliğin dönü-

şümünde de yeniliklerin devam edeceğini göstermektedir. Reuters Medya tele-
vizyon Bölümü genel Müdür Tony Donovan, geleceğin haberciliğinde Mojo ola-
rak adlandırılan mobil gazetecilerin etkili olacağını savunmuştur. Bu kapsamda 
gelişmiş cep telefonları sayesinde Mojo’ların bulundukları yerden haber geçebile-
ceklerine ve Nokia’nın geliştirdiği "temel gazetecilik kiti" olarak adlandırılan özel 
donanımlar, DVD kalitesinde video çeken cep telefonu, bluetooth klavye ve güneş 
enerjisiyle şarj olan piller ön plana çıkacaktır (Öncel, 2010: 21).  

Bazı uzmanlar, elektronik tabletlere alternatif olarak elektronik kâğıtları gös-
termektedir.  Elektronik kâğıtlar esnek,  taşınabilir, hafif, gazete nüshalarının rad-
yo dalgaları aracılığıyla güncellendiği elektronik levhalardır. Kullanıcı, bir parça 
elektronik kâğıdı mikrodalga fırına benzer bir cihazın içine koymak ve bir tuşa 
basmak suretiyle, yeni konular, resimler ve reklamlar içeren tamamen yenilenmiş 
bir gazetenin sahibi olabilecektir (Öncel, 2010: 25).  

Geleneksel gazete, internet gazete ve tablet gazetelerinin birbirinden ayıran 
farkları tablo 7.’de ki derleyebiliriz:  

Aralık 2012’de, ABD’nin en önemli ve en çok satan ikinci dergisi durumunda 
olan Newsweek’in artık basılmayacağı ve sadece dijital ortamda faaliyet göstere-
ceği duyurulmuştur. Newsweek yöneticileri yaptıkları açıklamalarda dijital paza-
rın büyümesi ve baskı maliyetleri sebebiyle bu kararın alındığını açıklamışlardır 
(http://www.sabah.com.tr).  

Sadece bu haber bile tablet teknolojisinin yazılı basın üzerindeki etkilerini gös-
termesi açısından büyük öneme sahiptir. Newsweek örneğinden hareket edecek 
olursak yeni medyanın ve tablet gazetelerin geleneksel basın işletmeciliğinin eko-
nomik yapısını tehdit edeceğini söyleyebiliriz. Basın işletmelerinin bu tehdit-
lerden korunması için bir dizi önlemler alması ve yeni medyaya yönelik yeni iş-
letme stratejileri geliştirmesi gerekmektedir. 



İletişim ve Diplomasi / Yeni Medya 
 

 
 
 

74 

6. Yeni Medyanın Basın İşletmelerine Getirdiği Yeni İş Modelleri: 

Geleneksel basın işletmeciliğinde gazeteler gazete satış gelirinin dışında rek-
lam/ilan gelirleri ile ayakta kalmaktadır. Gazete satış gelirleri abonelik hizmetleri-
nin fazla gelişmemesi, kâğıt maliyetlerinin yüksekliği gibi faktörler yüzünden ga-
zete satışları basın işletmelerine fazla bir gelir getirmemektedir. Basın işletmeleri 
asıl gelirlerini reklam ve ilanlardan elde etmek için tiraj mücadelesine girerler. 

 Yeni medya geleneksel yollarla satılan gazetelerin tirajını tehdit etmiş ve okur-
ların geleneksel gazeteden yeni medya aracılığı ile yayınlanan internet ve tablet 
gazetelere talep göstermesine sebep olmuştur. Yeni medya ile çeşitlenen ga-
zetecilik biçimleri ile okur artık gazeteyi farklı yollardan okumaya başlamıştır. Bu 
eğilim basın işletmeleri için yeni iş modellerinin de önünü açmıştır.  
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Yeni medya ile beraber basın işletmeleri ekonomik kalkınmalarını internet üze-
rinden elde edilen işlem gelirleri, kullanıcı gelirleri ve reklam gelirleri aracılığı ile 
gerçekleştirmektedir.  

Alternatif gelir modelleri geliştirerek yeni medyaya yönelik yatırımlarının geri 
dönüşünü almak isteyen basın işletmeleri bundan sonraki bölümde detaylandırılan 
iş modellerini uygulamak ve gelirlerini bu modellere göre elde etmek zorundadır. 

6.1. Kullanıcı Gelirlerine Dayalı Model: Bu modelde basın işletmesi kullanıcı-
sına sunduğu hizmet karşılığında bir bedel talep etmektedir. Gazetelerde yaşanan 
tiraj düşüşüne karşı kullanılan bu yöntemde internet aracılığı ile yayınlanan ga-
zeteye abone olmak isteyen okurların aylık veya yıllık bir ücret ödemesi istenir. 
Bu modelde internet gazetelerinin yanı sıra android veya apple store aracılığı su-
nulan tablet gazetelerin uygulamaları da belirli ücret karşılığında satılır. 

Bu modelde farklı satış yöntemleri uygulanarak yeni medya aracılığı ile gazete 
okurlarına alternatifler sunulur. Günümüzde İngiltere merkezli ‘The Financial Times’ 
okurlarına bir tane haberi ücretsiz sunarken, ücretsiz üye olanlara on adet haberi be-
dava okuma olanağı tanımaktadır. Bir yıllık abone ücretini ödeyen okurlara ise inter-
net aracılığı ile sınırsız haber okuma fırsatı sunmaktadır. ‘Daily Telegraph’, çevrim içi 
haber sitesinde İngiltere’de ilk kez  ‘okudukça öde’ sistemini uygulayacağını açıkla-
mıştır. Bu uygulamaya göre, bir ay içinde yirmi habere bedava erişim verilirken, yir-
minin üzerinde okunan haberler için aylık toplam 1,99 Sterlin veya yıllık 20 Sterlin 
ücret talep edilmektedir  (www.dunya.milliyet.com.tr). 

2013 yılında internet içeriğini paralı hale getirmeyi hedefleyen bir diğer çevrim 
içi gazete İngiltere’nin en çok satan tabloid gazetesi ‘Sun’ olmuştur. ‘Sun’ın bağlı 
bulunduğu medya grubu News International tarafından yapılan açıklamada, 
2013’ün ikinci yarısından itibaren gazetenin çevrim içi sitesinin ücrete tabi olacağı 
bildirilmiştir. Amerika’nın en çok okunan gazetelerinden biri olan ‘Washington 
Post’ 2013 yılının yazından itibaren internet yayınlarından bir ayda sadece 20 baş-
lığın ücretsiz olarak okunabileceğini bildirmiştir (www.denizergurel.net). 

Dünyada uygulanan ve adı ‘metered paywall’ olan bu yöntem yeni medya ile 
bütünleşen basın işletmeleri için çevrim içi aboneliğin önünü açmıştır. 

Türkiye’de yayınlanan internet gazetelerinin büyük bir bölümü ücretsiz ya-
yınlanmaktadır. Kullanıcı gelirlerine dayanan modeli uygulayan ilk gazete Cum-
huriyet gazetesi olmuştur. Gazete 2001 yılında internet içeriğini ücretli çevrim içi 
abonelik ile okurlarına sunmuştur. Cumhuriyet gazetesinin 2001 yılında internet 
abone sayısı 1200 kişi ve elde ettiği gelir 5000 dolar olmuştur (Aydoğan, 2005: 
278). Cumhuriyet gazetesi çevrim içi abonelik hizmetini günümüzde de devam et-
tirmektedir. Gazete ve eklerine çevrim içi yollarla ulaşmak isteyenler 1 yıl için 150 
TL, 6 Ay için 81 TL ödemektedir (http://abone.cumhuriyet.com.tr/  ,Erişim Tarihi: 
01.03.2013) . İki binli yıllarda yayın hayatına başlayan Taraf gazetesi de 2010 yı-

http://www.dunya.milli/
http://www.denizergurel.net/
http://abone.cumhuriyet.com.tr/
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lında çevrim için abonelik yöntemini denemiş ama gazete 2012 yılında bu yöntemi 
uygulamaktan vazgeçmiştir. Referans gazetesi 2009 yılında internet aracılığı ile 
paylaştığı içeriği için abonelik sistemini başlattığını duyurmuştur. Bir yıllık abo-
nelik için 180 TL, altı aylık abonelik için 90 TL, üç aylık abonelik için 70 TL isteyen 
gazetenin bu uygulaması istenen sonucu vermemiş ve gazete daha sonra çevrim 
için abonelik sisteminden vazgeçmiştir. 

 

Tablo 8.  Kullanıcı Gelirlerine Dayanan İş Modeli 

 

                  
 

6.2. Reklam Gelirlerine Dayanan Model: İletişim teknolojilerinde yaşanan tek-
nolojik gelişmeler ile şekillenen yeni medya her geçen gün reklam verenin ilgisini çek-
mektedir. Reklam veren reklam harcamalarını geleneksel medya yerine yeni medyaya 
yapmayı tercih etmektedir. Bu modelde yeni medyaya yatırım yapan basın işletmeleri 
internet aracılığı ile yayınladıkları gazetelere internet tabanlı reklamlar almaktadır. 

 

Tablo 9. Geleneksel Basın İle Dijital Medyanın Reklam Harcamalarından Aldığı Pay 

 

 

 

 

 

                                 (Kaynak: Reklamcılar Derneği) 

Dijital medyanın reklam harcamalarından aldığı payı arttırması ile daha da 
önemli hale gelen internet reklamcılığı, basın işletmelerinin internet gazeteleri için 
yeni bir gelir kaynağı olmuştur. Bu modelde internet gazetesi ve tablet gazete 
okuyucuya ücretsiz sunulmakta, gelir internet reklamlarından elde edilmektedir. 

Yıl Basın İnternet 

2010 26,08 6,97 

2011 24,25 7,97 

2012 23,92 9,05 
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Okuyucu habere bedava erişmekte basın işletmesi ise gelirini haberle beraber 
okura sunduğu çevrim içi reklamlardan elde etmektedir. 

6.3. Satışa Dayalı Model: Yeni medya internet aracılığı ile ürün satışını kolay-
laştırmıştır. İnternet aracılığı ile alışveriş oranları her geçen gün artmakta ve tü-
ketici satın almak istediği ürün ve hizmeti internet aracılığı ile ayağına kadar geti-
rebilmektedir. Satışa dayalı modelde internet gazetesi aynı zamanda bir çevrim içi 
mağaza gibi çalışmakta ve okura satış yapmaktadır. Okur internet gazetesi veya 
tablet gazeteden okuduğu bir haber ile ilgili bir ürünü bir tık ile satın alma fırsatı 
bulmakta, basın işletmesi ise bu satıştan belirli bir komisyon gelir elde etmektedir. 
Daha çok tematik içerik sunan internet gazeteleri ve tablet gazetelerin uygulaya-
bileceği bu modelde basın işletmesi satışını yapmak istediği ürünü direkt kendisi 
de satabilirken, bu ürünün satışını yapan kuruma da yönlendirme yaparak bir 
aracı kurum gibi davranabilmektedir. Spor ürünleri, bayan güzellik ürün ve hiz-
metleri, müzik ürünleri çevrim içi yollarla rahat pazarlanan ürünlerdir. Çevrim içi 
advertorial haberler ile kullanılmaya uygun olan bu model ile özellikle bayan ve 
gençlere yönelik ürün satışı gerçekleştirebilir. 

6.4. İşlem Gelirine Dayanan Model: Bu modelde GSM operatörleri başta ol-
mak üzere teknoloji tabanlı şirketler ve basın işletmeleri özel anlaşmalar yaparak 
okurların ilgi alanlarına yönelik özel bir içerik hizmeti sunmaktadır. Spor, müzik, 
magazin ve benzeri tematik içeriklerin pazarlandığı bu hizmet paketleri belirli üc-
retler karşılığında satılmaktadır. Ölçek ekonomisi uygulayan ve haber bölümünde 
ürettiği haberleri farklı biçimlere taşıyarak pazarlamak isteyen basın işletmeleri 
bu içerik paketlerinden ek gelir elde edebilmektedir. Örnek olarak bir spor gaze-
tesi bir futbol takımının taraftarlarına yönelik hazırlayacağı sms veya çevrim içi 
bilgi paketini okurlarına satabilmektedir. Pakete abone olan taraftar cep telefonu, 
bilgisayar, tablet gibi yeni medya araçlarıyla bu paket içeriğine ulaşabilmektedir. 

SONUÇ 

İnternet teknolojilerinde yaşanan değişim medyanın tüm mecraları gibi yazılı ba-
sını da değişime zorlamıştır. Geleneksel gazetelerde önce içeriklerinin bir kısmı-
nın, sonra tamamının internete aktarmasıyla başlayan değişim süreci, sadece in-
ternette yer alan internet gazetelerinin yayınlanmasıyla devam etmiştir.  

Bugün, dünyada binlerce yayın internet üzerinden okura ulaşmaktadır. Basılı 
gazeteler karşısında özelleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş tematik bir formatta haber 
sunan; mekân, fiziki sınırları karşısında sınırsız bir yapıya sahip internet gazete-
leri, dünyanın en önemli kitle iletişim araçlarından biri haline gelmiştir.  

Basılı gazetelerin internet üzerinden yayınlaması ile başlayan internet gazete-
ciliği; gazetecilerin internet için özgün haber içerikleri üretmeleri ile gelişmiş ve 
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kullanıcıya içeriği denetleme olanağı veren interaktif iletişimin sağlandığı döneme 
doğru bir evrim geçirmiştir.  

Bu evrim basın işletmelerinin ekonomik yapısını doğrudan geliştirmiş ve basın 
işletmelerinin yeni medya tabanlı yatırımlar yaparak internet aracılığı ile gazete-
cilik yapması ile sonuçlanmıştır. Yeni medya ile çeşitlenen mecralar geleneksel 
basın işletmesi kavramının tanımını değiştirmiş ve basın işletmelerinin yapısında 
yer alan gazete ve dergilere çevrim içi yollarla yayınlanan internet gazetelerinin 
de eklenmesine neden olmuştur.  

Türkiye’de geleneksel gazetecilikten internet gazeteciliğine geçiş dünyadakiyle 
aynı zamanda gerçekleştirilmiştir. Bugün ülkemizden sayısı binin üzerinde olan 
internet gazete ve tematik içerikli internet dergisi çevrim içi yollarla yayınlan-
maktadır. Bu yayınlar ücretsiz olarak tüketiciye sunulmaktadır. Türkiye’de dün-
yadakinin aksine çevrim içi abonelik sistemi fazla gelişmemiştir. Bu alanda en 
uzun süreli çalışmayı Cumhuriyet gazetesi gerçekleştirmiş, Taraf ve Radikal gibi 
farklı gazetelerin çevrim içi abonelik girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

Yeni medya, basın işletmelerine maliyet, küreselleşme, hız, dağıtım, haber 
sunma biçimi gibi pek çok alanda avantajlar getirmiştir. İletişim teknolojilerinde 
yaşanan gelişmelerin bir diğer sonucu da yeni bir gazete türü olan tablet gazeteler 
olmuştur. Basın işletmeleri özellikle son iki yılda internet gazetelerinin yanında 
tablet gazeteleri ile de okurlarına seslenmeye başlamış, bunun sonucunda multi-
medya tabanlı interaktif bir gazetecilik türünün önü açılmıştır.  

Yayın biçimlerini çeşitlendiren basın işletmeleri yeni medyanın yarattığı e-iş 
modellerine geçiş sağlamaya başlamışlardır. Yeni e-iş modelleri basın işletmeleri-
nin ekonomik faaliyetlerine yeni gelir kalemleri getirmiştir. Günümüzde yeni 
medya aracılığı ile gerçekleştirilen basın işletmeciliğinde ‘kullanıcı gelirlerine’ da-
yanan iş modelinin yanında, reklam gelirlerine, satışa ve işlem gelirlerine daya-
nan iş modelleri de kullanılmaktadır.  

Dünyada ‘kullanıcı gelirlerine’ dayalı işletme modeline yönelik çalışmaların 
sayısında artış yaşanırken, Türkiye’deki basın işletmelerinde yeni medyanın ge-
tirdiği iş modellerine yönelik fazla bir uygulama yapılmamaktadır. Bu durum ül-
kemizdeki basın işletmelerinin ekonomik bağımsızlığını tehdit etmekte ve ulusal 
basının küreselleşmesine olumsuz etki etmektedir. 

 

Son Not: 

Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi. 
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ÖZET 

Yeni Medya artık Türkiye’de de gündelik ve mesleki hayatların parçası olmuştur. Bu ya-
zıda vatandaşları somut olarak ilgilendiren gazetecilikte güvenilirlik meselesi daha teo-
rik bir düzeyde ele alınacaktır. Buradaki güven meselesi ise, genel olarak gazetecilik oto-
ritesine olan güven değil, haber yapımında yeni medyanın etkisiyle ortaya çıkan haber-
lere ve gazeteciliğe güvenme meselesidir. Bu güven meselesinin son zamanlarda en so-
mut olarak ortaya çıktığı durum ise, Nisan 2013’te yaşanan ABD’deki Boston Maratonu 
patlamaları olmuştur. Patlamaların sonrasında, özellikle sosyal medya üzerinden haber 
yayılımı ya da yapımı yoğun eleştiriye maruz kalmıştı. Yazıdaki teorik tartışma bu eleşti-
rel sürecin somut bir analiziyle sonuçlandırılmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Yeni Medya, Gazetecilik, Haber Yapımı, Blog, Yurttaş Gazeteciliği, 
Boston Maratonu Patlamaları, Güvenirlik. 
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GİRİŞ 

Bu çalışmada “yeni medya” ve ‘gazetecilik’ arasındaki bağlantının sorgulanması 
amaçlanmıştır. Bu bağlamda, yeni medyanın temel özelliklerinden biri bizi fazlasıyla 
ilgilendirmektedir:  İnternetin Web 2.0 (OReilly, 2007) olarak adlandırılan dö-
neminden itibaren, yeni medya artık her medya tüketicisini aynı zamanda üretici ha-
line getiren bir özellik kazanmıştır. Vatandaşların profesyonel gazetecilerin haber üre-
tim sürecine kayda değer şekilde müdahale edebilmeleri bundan sonra mümkün ol-
muştur. Aktif müdahale olmadan da geleneksel medya ve özellikle gazeteler, yeni 
medya üzerinden vatandaşların ürettiği veriye bir bakıma muhtaç durumdadırlar 
(Ayan, 2012). Web’den beslenen görseller uzun süredir geleneksel gazetelerin internet 
sitelerinde foto galeriler olarak belirlemekte, Ekşi Sözlük’ ten alıntılar, Twitter ya da 
Instagram’ dan alınan görseller haber malzemesi olabilmektedir. Haberin nesnesi 
olan kişilerle ilgili profil resimleri Facebook sayfalarından toparlanabilmektedir. Ha-
ber kaynaklarına katkıda bulunmasıyla, yeni medya bir bakıma geleneksel medyanın 
ve özelde gazeteciliğin zamanla kaybettiği kamusal alana müdahale rolünü yeniden 
ortaya çıkaran mühim bir rol oynamaktadır (Saka, 2012a: 10).  

İlerleyen paragraflarda ise, aktif olarak habercilik sürecine katkı biçimi olarak 
bloglara ve “yurttaş gazeteciliği” ne değinilecektir.  Erken dönem iddialarının ak-
sine, yeni medya gazeteciliği öldürmedi, akıllı ödeme sistemlerini ve benzeri hiz-
metleri entegre edebilmeleri halinde gazetecilerin yeni medya ile bütünleşebil-
meleri hız kazandı ve halen kazanmaktadır (Phillips, 2012). Yine de, her halü-
karda bir gazetecinin günlük profesyonel rutinlerinin yeni medya ile dönüşmekte 
olduğunu unutmamak gerekir. Örneğin Terzis (2008), Avrupa Birliği üzerine çalı-
şan gazetecilerin rutinin nasıl değiştiğini makalesinde detaylı bir şekilde göster-
mektedir. Yeni medyanın gazeteciliğe etkisi hem genel olarak (Allen, 2004), hem 
de spesifik alanlarda görülebilmektedir (örneğin Afrika’da ekonomik ve siyasi sı-
nırlamalar altında) (Atton, Mabweazara, 2011).  

Aslı Tunç’un Zeynep Atikkan ile bloglar üzerine yaptığı çalışma (2011) bu 
alandaki literatürü büyük ölçüde taramış ve konunun özellikle ABD özelinde ha-
ber yapım sürecinde oynadığı role dikkat çekmiştir. Bloglamanın geleneksel ga-
zetecilik otoritesini sarstığı kesindir, fakat vatandaşlarla gazeteciler arasında or-
taya çıkan daha diyalojik (Bakhtin ve Holquist, 1981) bir üretim sürecini tetikledi-
ğini ve bu durumun da profesyonel gazeteciliğin kaybettiği düşünülen kamusal 
alana destek olucu özelliğini pekiştirdiğini unutmamak gerekir. Zira blog’lar çok 
sesliliği ve bazı durumlarda çok yazarlılığı içermenin yanında bir “toplumsal an-
latı” yaratımına da hizmet etmektedirler (Lawson-Borders, Kirk, 2005). Bloglar 
diğer bloglarla ve okuyucularla diyalojik bir temas içindeyken bir kolektif anlatı 
üretmekte ve özellikle demokratik bir konumlama olarak kendini ifade etme ve ağ 
kurma faaliyetini (Kahn, Kellner, 2004) zenginleştirmektedirler. Bloglar, anında 
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geri besleme olanakları, sınırsız bir izleyici/okuyucu kitlesine ulaşabilme ihtimali, ya-
zarı düzenli aralıklarla yazmaya teşvik etmesi gibi daha birçok özelliğiyle hem vatan-
daşlar hem de gazeteciler için yeni olanaklar sunmaktadır (Saka, 2008).  Blogların ha-
bercilik sürecine katkısı ABD’de büyük bir önem taşımaktayken, aynı katkı düzeyi 
Türkiye’de henüz görülmemiştir. Ancak özellikle mikroblog olarak da adlandırılan 
Twitter ve Facebook gibi araçlar sayesinde “yurttaş gazeteciliği” olanaklarının, Tür-
kiye’de de haber yapım sürecine daha çok katkıda bulunduğu görülmektedir.  

 “Zamanında izleyici olarak bilinen insanlar” ın haberci olduğu bu dönemde 
(Rosen, 2006), yurttaş gazeteciliği kavramını kuramsallaştıran ve yaygınlaştıran 
isimlerden biri olan Mark Glaser, kavramın arka planında yurttaşların modern 
teknoloji araçlarını kullanarak tek başlarına ya da birlikte haber üretebilmelerinin 
olduğunu belirtmiştir. Yochai Benkler de, aynı minvalde, yüz milyonlarca kişinin 
kendi anlam dünyasını iletebileceği kapasiteye ulaştığı bir dönemde olduğumuzu 
söylemektedir (Benkler, 2006). Seattle’daki Dünya Ticaret Örgütü zirvesi protes-
tolarını haberleştiren Indymedia Hareketi, daha sonra dünyanın farklı bölgele-
rinde yer alan 200’den fazla şehirden haber verir hale gelen bir medya organına 
dönmüş ve yurttaş gazeteciliğinin önemli örneklerinden biri olmuştur. (Kidd, 
2003). Güney Kore merkezli ve “Her yurttaş bir muhabirdir” sloganıyla ortaya çı-
kan OhMyNews (Kim ve Hamilton, 2006) ve Dünya Ticaret Merkezi’ne 11 Eylül 
2001’de yapılan saldırılar sonucunda Amerikalıların kendilerini bloglar üzerinden 
ifade etmeleri de ilk dönem yurttaş gazeteciliği örneklerinden sayılabilmektedir. 
Yine bir diğer örnek olarak, 2009’da yurttaşların Twitter kullanarak İran seçimle-
rine yeni bir boyut kazandırdıkları söylenebilir (Grossman, 2009). Günümüze gel-
dikçe ise, yurttaşların haber süreçlerine müdahalelerinin daha da arttığı görül-
mektedir. Zira bir yanda ‘Arap Baharı’ (Henriksson, Teemu (2011), öte yanda ise 
‘Occupy Wall Street’ hareketleri yurttaş gazeteciliğinin konumunu tartışılamaz 
hale getirmiştir. Bunların dışında, yurttaşların ilk defa sosyal medya üzerinden 
duyduğu büyük haberleri ise şu şekilde sıralamak mümkündür: Mısır’daki İsyan 
(Facebook üzerinden), Hudson nehrine düşen uçak (Twitter), İngiliz Kraliyet dü-
ğününün ilanı (Twitter), Bahreyn’de protestocuların öldürülmesi (YouTube), 
Whitney Houston’un ölümü (Twitter) ve Usame bin Ladin’in saklandığı eve bas-
kın (Twitter) (Morejon, 2012). 

Henry Jenkins, yeni medyanın yaygınlaşmasıyla içine girdiğimiz “katılımcı 
kültür” toplumunun ana hatlarını çizerken (Jenkins, 2006) “uzman paradig-
ması”nın gücünü kaybetmesinden bahseder. Bu kaybedişi daha önce şöyle özet-
lemiştim: “İletişim teknolojilerinin geldiği evreyle birlikte iletişim açık uçlu bir sü-
rece dönüşürken, uzmanlık paradigmasının hak iddia ettiği alanlar ise kapalı, bü-
yük ölçüde çerçeveleri belirlenmiş bilgi bütünlerini kontrol etme iddiasını sür-
dürmüşlerdir. Uzmanlık paradigması bir bilgi bütünü çerçevesinde “içeridelik” 
ve “dışarıdalık” iddiasında bulunur. Uzmanlar bu bağlamda “içeride” olurken, 
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uzman olmayanlar dışarıda kalırlar. Dışarıdakilerin bilgiye erişimi, uzmanların 
hakim olduğu geleneksel disiplinlerin kuralları uyarınca gerçekleşebilir. Çoğun-
lukları kesinleşmiş, kurumsal olarak kayda alınmış kuralların uygulaması tabi ki 
uzmanların kontrolünde gerçekleşir. Uzmanlık paradigması sınır korumasını ni-
hai olarak bir akreditasyon süreciyle güvene almıştır. Dışarıdaki bir bireyin bil-
giye erişimi uzmanların gözetiminde gerçekleşirken, içeriden biri olabilmesi ak-
reditasyon sürecinden geçebilmesiyle mümkün olacak ve böylece uzman haline 
gelecektir. Bu arada yeni medya düzeniyle gerçekleşen iletişim ise kaotik, kural-
ları değişken sınırları sürekli değişken bir alana dönüşmüştür. İçeridelik ve dışa-
rıdalık sınırlamaları anlamını büyük ölçüde yitirmiştir. Bu nedenle, katılımcı kül-
tür, uzmanlık paradigmalarını toplumsal hayatımızın hemen hemen her alanında 
zayıflatmaktadır (Saka, 2012a: 11). Özelde bloglama, genelde yurttaş gazeteciliği 
üzerinden gerçekleşen katılım süreci tam da bu uzmanlık paradigmasındaki kı-
rılmaya bir örnek olarak gösterilebilir.  Bu kırılma sürecinin teorik çerçevesi üze-
rine düşünmeye devam etmeden önce çok yakın zamanda meydana gelen bir ola-
ya yer verilmesi uygun olacağı düşünülmüştür. 

Boston Maratonu Patlamaları 

15 Nisan 2013’te meydana gelen Boston Maratonu patlamalarından (www.en. 
wikipedia.org) hemen sonra sosyal medyanın habere erişmedeki rolü bir kez daha 
övgüyle karşılandı. Ancak bu sefer haberi oluşturacak veri üretimi dışında suçlu-
ların bulunmasına katkıda bulunma yarışı da internet kullanıcıları arasında baş-
lamıştı. Özellikle Reddit (www.reddit.com) adlı sitenin kullanıcıları bu süreçte 
önemli bir yer edindiler. FBI’ın dağıttığı ikinci şüphelinin fotoğrafına çok benze-
yen Brown University öğrencisi Sunil Tripathi, Reddit kullanıcıları tarafından suç-
lu ilan edilmişti. Ancak suçlunun o olmadığı kısa süre sonra ortaya çıktı. Reddit 
yönetimi suçlanan öğrenciden ve ailesinden özür diledi, bu konuda daha da has-
sas olacaklarını vurguladı (Laird, 2013). Böylece özellikle sosyal medya övgüsüyle 
başlayan süreç, yeni medya üzerinden haber yapımının güvenilirliğini sorgula-
maya dönüşmüştür. Bu yazı, yeni medya ve gazetecilik ilişkisini bu süreç üzerin-
den değerlendirmekte ve bu sorgulama sürecinin yeni medyaya güveni artırarak 
sonuçlanacağını iddia etmektedir.  

Patlamalardan hemen sonra güvenlik güçlerinin işine yarayabileceği düşünü-
len çok sayıda amatör video, vine videoları, instagram fotoğrafları vb. materyal 
için yeni medya kaynakları ortaya çıkmıştır. Örneğin YouTube, patlamalar için 
özel bir sayfa açtı (www.youtube.com), Google da insanların yakınları hakkında 
haber alabilmelerine yardımcı olmak amacıyla bir kişi bulucu sayfası açtı 
(www.google.org). Bir seyircinin iPhone’dan çekilmiş panoramik bir fotoğrafı, 
yeni kuşak yüz tanıma teknolojisinin de yardımıyla FBI’ın işine epey yaramıştı 
(Ackerman, 2013). Aslında sosyal medya kullanıcıların bu kadar işin içine girme-

http://www.en/
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sinde bizzat FBI da rol oynamış olabilir. Çünkü patlamalarla ilgili FBI halktan biz-
zat yardım çağrısında bulunmuş ve ipuçları için bir web sayfası açmıştı. Veriler 
için kitle kaynak kullanılacaktı (Spencer, 2013a) bu bir modern insan avıydı (Spen-
cer, 2013b). Bu arada bir kısım Reddit kullanıcı da şu anda kapalı olan bir Reddit 
sayfası açtı: r/Findbostonbombers Bu sayfada patlamayla ilgili fotoğraf ve video-
lar titiz bir incelemeye alındı. Fotoğraflar büyütüldü, şahit ya da saldırgan olabi-
lecek kişiler çerçeve içine alındı, iddialar ortaya atıldı. FBI’ın yayınladığı bir şüp-
heli fotoğrafının daha net olanı bir Reddit kullanıcısı tarafından bulundu, daha 
sonra bu fotoğrafı New York Times’da onaylayacaktı (Pareene, 19 Nisan 2013). 
Ancak şüphelilerle ilgili herhangi bir fiziki tanım verilmemişken, Reddit kullanı-
cıları özellikle sırt çantalı ya da büyük çanta taşıyan kişileri şüpheli olarak listele-
meye başladı. Aslında bu listelemeler sürerken, olgusal hataları işaret eden ya da 
kişisel mahremiyet haklarının ihlal edildiğini söyleyen kullanıcılar da vardı. Hatta 
bir kullanıcı 1996 Atlanta Olimpiyatları bombacısı olarak suçlanan ama sonunda 
ismi aklanan Richard Jewell’i hatırlattı ve bu çalışmalarının olumsuz sonuçları 
olabileceğini vurguladı. Şüpheli olarak tanımlanan kişilerin resimleri viralleşmeye 
başlarken, bu sayfayla ilgili eleştirilerini yükselten çok sayıda Reddit kullanıcısı 
da vardı (Fitzpatrick, 2013). İki gün sonra “Neredeyse bulundu” denen kişinin 
suçlu olmadığı ortaya çıkarken, bir FBI yetkilisi isim vermeden Reddit ve 4Chan 
sitelerindeki suçlu arayışını eleştirdi (Fitzpatrick, 2013). 

Bir bakıma kitle-kaynak (crowdsourcing) yoluyla suçlu bulma denemesi başarısız ol-
muştu (Henry, 2006) ama Ulanoff (2013)’un da vurguladığı gibi Reddit’çiler hem kişisel 
hem de kurumsal bağlamda hatalarını düzeltme yoluna gitmişti.  Reddit’in genel mü-
dürü Erik Martin aslında kişisel bilgi yüklenmesini birkaç yıl önce yasakladıklarını ama 
buna rağmen son durumun gerçekleştiğini dile getirirken (Laird, 2013) daha da dikkatli 
olacaklarının altını çiziyordu. Reddit kendi hatalarını düzeltirken geleneksel medya ku-
ruluşu olan CNN’in ilk haber verme çabasıyla verdiği yanlış gözaltı haberi Twitter ve 
Facebook üzerinden yayılarak daha da büyük kitleleri yanlış yönde yönlendirecekti 
(Ulanoff, 2013). Olayların üzerinden zaman geçtikçe geleneksel medya kanallarının da-
ha kalıcı yanlışlıkları ortaya çıktı. CNN’in yanında Associated Press de ilk olmaya çalı-
şırken yanlış haber yaymıştı. Tabloid New York Post gazetesi ise, ısrarla ölü sayısını 
abarttı ve masum kişilerin fotoğraflarını yayınlayarak onları suçlu olarak lanse etti 

(http://blog.foreignpolicy.com). Geleneksel medya olağan hatalarını burada da tekrar-
lamıştı: Orantısız yayın, etik ihlaller yaparak göstermemesi gereken şeyleri göstermesi 
vb. (Lichfield, 2013). Yine aynı tarihli başka bir yazıda (Bartur, 2013)  geleneksel medya-
nın yetersiz kalması sonucu vatandaşların Reddit ve 4Chan’de kendilerine vazife çıkar-
dıkları belirtiliyor, bu habersizlik ortamında Boston Polisi’nin Twitter’dan haber geç-
mesiyle model oluşturduğu gösteriliyordu. Yani doğru haber elde etme noktasında yi-
ne bir yeni medya aracı devreye girmişti. İnternet üzerinden canlı yayın yapma imkanı 
veren Ustream’ den (www.ustream.tv) 2,5 milyon kişi Boston polisinin telsizlerini din-

http://www.reddit.com/r/findbostonbombers
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lerken (Tate, 2013) polis mesajlarını yanlış yorumlayarak yapılan yanlış haberi de düzel-
ten Boston polisi’nin Twitter hesabı oluyordu.  

Spekülatif haberleştirmeler ve karşılıklı eleştirilerin ötesinde Boston patlamala-
rında sosyal medya üzerine yeniden düşünülmüştü. Mary Joyce’ a göre, 11 Eylül 
saldırılarından sonra George W. Bush hakim toplumsal duyguların yönünü, “iyi-
lik vs. kötülük” doğrultusunda kanalize ederken, Boston patlamalarındaki duy-
gusal tonu komedyen Patton Oswald belirlemişti (Joyce, 2013). Oswald’ın Fa-
cebook hesabından yazdığı insancıl mesaj viralleşmiş ve insanların olayı başka bir 
şekilde anlamlandırabilmelerini sağlamıştı. Yine Mary Joyce’ a (2013) göre Boston 
patlamalarıyla ilgili süren soruşturma süreci sistemik, organizasyonel ve mekan-
sal hibriditelere yol açmıştı: Örneğin sistemik hibridite olarak ağın içindeki va-
tandaşlar resmi medya kuruluşlarıyla işbirliğine girişiyordu. Reddit’te tartışılan 
fotoğrafların New York Post gazetesinde çıkması gibi. Aynı şekilde dijital ile ana-
log arasında gidiş gelişler de mekansal hibriditeye örnek olabilir.  LSE öğretim 
üyelerinden Charlie Beckett (2013) bu süreçle ilgili şu çıkarımlarda bulunuyor: 1- 
Twitter artık merkezi bir roldedir. 2- Aynı haber organizasyonlarında bile olsa 
farklı platformların farklı editoryal değerleri vardır. 3- “Kitle-kaynak” fazlasıyla 
aktiftir ama yanlış yönlendirilmektedir. 4- Sosyal medya “olgunlaşmaktadır”. 5- 
Vatandaşlar her zamankinden daha çok ve daha iyi kaynaklara sahiptir. 6- Artık 
daha çok “gürültü” var. İlerleyen bölümlerde bahsedeceğim yeni medyanın doğa-
sına dair tartışmaların da ışığında yeni medyanın gazetecilikte oynayacağı rol da-
ha da merkezileşecektir. Kitle-kaynağın Boston patlamalarında görüldüğü üzere 
sınırları vardır (Arthur, 2013), ama giderek “olgunlaşan” (Holmes, 2013) sosyal 
medya kullanıcılarının elinde bu sınırlar yeniden tanımlanacaktır.   

Kredibilite Meseleleri 

Bu bölümde yurttaşların katılımıyla gerçekleşen haber süreçlerinin güvenilirliği 
meselesini daha kuramsal açıdan ele alınacak. Başlangıç olarak Meadows (2012)’in 
çalışmasına bakılabilir. Yakın zamanda yapılmış bu çalışmanın odağı internet de-
ğil, Avustralya’daki yerel topluluk radyolarıdır. Meadows, yurttaş gazeteciliği 
kavramsallaştırmasına bile sıcak bakmaz. Bu kavramsallaştırma ile ortaya çıkmış 
pratiklerin ana akım medya pratikleri gibi demokratik açık1 taşıdığını vurgular (s. 
43). Ancak kendisinin kastettiği durum, bu yazıdaki vatandaşların haber yapım sü-
reçlerine katılımlarıyla ilgili durumlara işaret ettiğinden Meadows’ un argümanları 
kullanıma engel değildir. Meadows, özellikle McCallum’un (2007: 27) kullandığı “lo-

                                                 
1 Demokratik açık literatürde daha çok Avrupa Birliği çalışmalarında dile gelir. Burada kavramı de-
mokratik bir kurumun vatandaşlara karşı sorumlu olduğu demokratik pratikleri yerine getirememesi 
olarak kullanıyorum. Anaakım medyada görülen demokratik açıkla ilgili bkz: Carroll, W. K., & Hac-
kett, R. A. (2006). “Democratic media activism through the lens of social movement theory”. Media, 
Culture & Society, 28(1), 83-104. 
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kal sohbet” kavramına dayanarak argümanlarını kuruyor. Ona göre yapılan işin ga-
zetecilik olup olmadığını tartışmaktansa (s. 53), gördüğü işlev daha önemli. 
Meadows’a göre bu tür gazetecilik pratikleri yerel topluluk düzeyinde anlam yarat-
maya yaradığından anaakım gazetecilikteki demokratik açığın kapatılması gibi işlev 
üstleniyor. Vatandaşlar toplumsal tartışmayla ilerleyen anlam yaratma sürecinde 
kamusal alana müdahale edebilmiş oluyorlar. Meadows, bu bağlamda gazetecilik 
akademisyenleri arasında yoğunlukla tartışılan objektiflik meselesini de tartışmaya-
cağını ilan ediyor (s. 53). Anlam yaratma süreçlerini vurgulayarak Turkle’ ın (2011) 
yeni medya ile oluştuğunu iddia ettiği “kalabalıklar içinde yalnızlık” tezine karşı 
yurttaşların yurttaş gazeteciliği üzerinden kamusal tartışmalara katılabilmelerinin 
değerini vurguluyor. Ana akım medyanın çeşitli nedenlerle yurttaşlardan uzaklaş-
masına karşı yerel, topluluk merkezli gazetecilikle “kamusal sohbet” uzun süreden 
beri gündemdeydi (Carey, 1997) ama bunun gerçekleşebilmesi yeni medyanın yayıl-
ması sonrasında yaşanan yurttaş gazeteciliği pratikleriyle gerçekleşebiliyor. 

Sue ve DeShano (2011) ise, yukarıda gerçekleşen lokal sohbet meselesine başka 
bir açıdan bakıyor: Zelizer (1993) gazetecileri bir yorum topluluğu olarak tanım-
lamıştı, yazarlar blogcular ve yurttaş gazetecileriyle yaptıkları görüşmeler sonu-
cunda yerel bağlamda yorum topluluğunun aktörleri listesine bunların da katıl-
masını savunuyorlar. Bir bakıma profesyonel gazeteciler ve diğerleri birbirlerini 
tamamlıyordu: “Gazeteciler objektiflik, kredibilite ve doğruluğu vurgularken, va-
tandaşlar da bağlantıları, tazeliği, miktarı ve şeffaflığı vurguluyorlardı (s. 974). 
Çoğu durumda üretilen verilerin işlenmesi, bir hikaye oluşturulması süreçlerinde 
iki tarafın yaptıkları birbiriyle örtüşüyordu.  

Nah ve Chung’un (2011) çevrimiçi haber okuyanlar arasında yaptığı niceliksel 
bir çalışma da, Meadows’un görüşlerine başka açılardan destek veriyor. Okuyu-
cuların profesyonel gazeteciler ve yurttaş gazetecilerine güvenlerinin ölçümlendiği 
araştırmada çıkan sonuçlar iki haber yapıcı kesimin birbirini tamamladığı yönünde. 
Medya güvenilirliği açısından profesyonel gazeteciler öne çıkarken, sosyal güven 
kategorisinde okuyucular kendilerini yurttaş gazetecilere daha yakın buluyorlar (s. 
726). Nah ve Chung’ un deyişiyle profesyonel gazeteciler haberi kamusallaştırırken, 
yurttaş gazetecileri de anlamlandırma süreçleri sonunda kamusallaştırmayı kamu-
sal alana dönüştürüyorlar. Josephi (2012) de medya sistemlerini kategorize etmek 
yerine (örneğin, Hallin ve Mancini, 2004) gazeteciliği kültürel bir form olarak dü-
şünmeyi öneriyor. Yazara göre, gazetecilik Batı demokrasilerine özgü bir siyasi bi-
çim olmaktan çok enformasyona ulaşma yolunda düşünce özgürlüğü ve görece 
özerklik taşıyan ve dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı pratikler içinde var olan bir 
pratiktir.  Örneğin Katar gibi bir görece demokratik olmayan bir  ülkenin sponsor-
luğunda ortaya çıkan El-Cezire TV’yi sunduğu enformasyonla dünya çağında itibar 
kazanabilir (Josephi, 2012: 486). Bu bağlamda yeni medyanın yeni biçimleriyle gaze-
tecilik kültürüne katkıda bulunduğu söylenebilir.  
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Marchi’nin (2012) ABD’li liseliler arasında yaptığı çalışmada ise, bu yaş grubu-
nun gazete haberlerinin “objektifliği”ne şüpheyle baktığını ama güncel olaylarla 
hala ilgili olduklarını gösteriyor. Gençlerin Facebook iletilerinden ya da blog ya-
zılarından daha fazla şey öğrendiklerini, tek bir objektif açı yerine kendi bulun-
dukları toplumsal konumla etkileşime giren farklı haber verme biçimlerini tercih 
ediyorlar ki (s. 258), Türkiye’de gözlemlediğim kadarıyla benzer bir süreç var.   

Ana akım medyadaki kredibilite sorunu yaşanan alanlardan biri de ekonomi 
haberciliği. Son yıllarda meydana gelen ekonomik krizlerle ilgili gelişmeleri fi-
nansal haberlerle ilgilenen gazeteciler haberleştirememişti. Bu durumu açıklama 
için kanıtların komplike bir nitelikte olması, halkla ilişkiler departmanlarının ma-
nipülatif etkileri ya da araştırmacı gazeteciliğin masraflı oluşu gibi nedenler sıra-
lanmıştı (Manning, 2012). Manning’e göre 2007-2008 ekonomik krizlerinin gelişi-
nin medyaya yeterince yansıtılmaması ekonomi muhabirleri/editörleri ile kay-
nakları arasındaki veri alışverişinin niteliğinde ve bu ilişkilerin içinde bulunduğu 
ideolojik anlayışta saklıdır. Sistemik sorunların irdelenmesinin tahayyül bile 
edilmediği bir veri alışverişiyle haber yapımı gerçekleşmiş, bu da kriz döneminin 
profesyonel gazetecilerin yakalayamamasına yol açmıştır (s. 188).  

Habercilik alanındaki kredibilite sorununun artık geleneksel ve yeni medya 
araçlarıyla karşılıklı olarak beslendiği ve birinin diğerinden daha güvenilir ola-
mayacağına örnek olabilecek bir çalışma Burroughs ve Burroughs (2011)’a ait. On-
ların çıkış noktası ise spor haberciliği. 2008’in ikinci yarısında meydana gelen Ma-
sal Bugduv olayını inceleyen yazarlar kurgu bir karakter olan Bugduv’ın nasıl 
olup da Britanya’nın prestijli gazetelerinden biri olan The Times’da 2009’un yük-
selen yıldız futbolcularından biri olarak tanımlandığını anlatıyorlar. Bugduv ka-
rakterini ortaya atan kişi hala bulunamadı, ama spor haberciliği dilini iyi bildiği, 
bu sayede ürettiği eserin güvenilirlik kazandığı belirtiliyor. Forumlarda kendisini 
sorgulayanların yalnız kalması sonucunda Bugduv üzerine yazılmış kurgu yazı 
fazla itiraz olmadan yayılmaya başlamış. Gazetecilik otoritesini iyi bilen yazar, 
kurgu haberinde Associated Press haberlerine bağlantılar vermiş, uygun uzun-
lukta ve uygun detayda içerik sağlamıştı. Spor gazeteciliğinin kullandığı kurum-
sal kaynakları kullanıldığı ve biçimsel sorunları olmayan metin forumlardan blog-
lara geçerek yaygınlık ve inandırıcılık kazanmıştı (s. 481 ve sonrası).  

Son olarak, Quandt (2012) demokratik modern toplumlarda vatandaşların ge-
nel olarak azalan güveni üzerinden yukarıda işlediğimiz meselelere bakar ve yeni 
bir güven inşasının gerekli olduğunu belirtir. Almanya’daki ana akım medya ve 
okuyucu ilişkilerine bakan Quandt, okuyucuların daha kendinden gördüğü blog-
lara ve benzeri platformlara yönelim olduğunu ama sosyal ağların parçası olan ve 
bu ağlara katkıda bulunan vatandaşların kurumlara olan güveninin sarsılmasının 
demokratik toplumu zayıflatacağını, bu yüzden de iki tür habercilik arasında gü-
ven inşa edici ilişkilerin kurulması gerektiğini söyler. 
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SONUÇ 

Yeni medya teknolojilerinin ve özelde sosyal medyanın haber üretimine katılma 
süreçlerinin kredibilite açısından sorgulanması genellikle konvansiyonel medya 
ile ilgili daha büyük kredibilite sorunlarının ortaya çıkmasıyla sonuçlanıyor. As-
lında ABD merkezli profesyonel gazetecilik ilkeleri uzun süredir sorgulanıyor. 
Schudson (2001) objektiflik iddiasının öncelikle Amerikan gazetecilik geleneğinde 
bulunduğunu söylerken, Pedelty (1995) de Avrupa kökenli gazetecilik gelenekle-
rinde objektiflik iddiasının hiçbir zaman öncelikli bir kriter olmadığını belirtmiş-
tir. Uygulamaya gelince en objektif sayılabilecek Batılı medya kuruluşlarının bile 
sistematik önyargılara sahip olduğuna dair büyüyen bir literatür vardır. Savaş 
muhabirleri arasında yaptığı etnografik çalışmada Pedelty (1995) bu durumu gös-
terirken, Edward Said de (1997) aynı duruma söylemsel analiz sonucu işaret et-
miştir. Bu tartışmalardan çıkan sonuç ise, yeni medya destekli haber yapım sü-
reçlerinin geleneksel haberciliği bitirmediğini, aksine birbirlerinin eksiklerini ta-
mamlayarak vatandaşlar için daha iyi seçenekler sunacakları yönündedir. Böylece 
haber yapım süreci güçlenecek ve aynı zamanda şeffaflaşacaktır.  ABD’de yapılan 
bir araştırmaya göre çevrimiçi haber kaynakları daha çok kullanılıyor ama kulla-
nıcılar bu kaynaklara çok da güvenmiyor (Dube, 2012). Karşılıklı beslenmelerle 
yeni medya çağında yurttaşlar geleneksel medya kaynaklarından gelen haber akı-
şına karşı bir aracı haline gelip, akışı bir süzgeçten geçirebilir hale gelecek (Wi-
esslitz, Ashuri, 2011), aynı şekilde profesyonel gazeteciler de kendi taraflarından 
geliştirdikleri vatandaşlardan gelen materyali süzgeçten geçirebilecekler.  

 

Son Not: 

Yard. Doç. Dr. Erkan SAKA, İstanbul Bilgi Üniversites, İletişim Fakültesi. 
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ÖZET 

İnternet, günümüzde şöhret kültürünün en etkili ve en hızlı yayıldığı kitle iletişim aracı gö-
rünümündedir. Özellikle sosyal medyanın dünya çapında ‘olağanüstü’ yaygınlaşması, şöhret 
kültürü açısından da son derece önem kazanmasını beraberinde getirmiştir. Facebook, Yo-
utube ve Twitter gibi sosyal medya alanları bir taraftan şöhret kültürü ile şekillenirken, diğer 
taraftan da şöhret kültürünü biçimlendirmektedir. Özellikle Reality Show’larla sıradan insa-
nın gücünü keşfeden kitle iletişim araçları, içeriğini kullanıcıların oluşturduğu ve medya yö-
neticilerini aradan çıkaran sosyal medya sayesinde şöhret kültürünü yeni baştan yazmakta-
dır. Pek çok Youtube, Facebook ve Twitter ünlüsü kitleler tarafından mitleştirilerek şöhret 
kültürüne dahil edilmektedir. Özetle, sosyal medya günümüzde pek çok sıradan insana, çok 
kısa sürede şöhret olabilme imkanı sunmakta ve günümüzde en dinamik şöhret üretim alanı 
olarak dikkat çekmektedir. Özellikle Youtube ve Twitter aracılığıyla şöhrete ulaşan pek çok 
sıradan vatandaş, ünlü olmak isteyen diğerleri için de rol model olmaktadır. Günümüzde 
sosyal medya sayesinde şöhret olabilmek geçmişe oranla son derece kolaylaşmış ve sıradan 
insan için her an, her saniye ulaşılabilir olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Şöhret Kültürü, Youtube, Twitter, Facebook. 
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GİRİŞ 

Şöhretin hem kişilikler hem de imge boyutuyla kültür endüstrisinin vazgeçilmez bir 
parçası haline gelmesi şöhret kültürünü doğurmuştur. Şöhret kültürü, şöhretlerin 
özellikle medya dolayımıyla kitlelere aktarılmasını ve endüstriyel bir biçim almasını 
kapsamaktadır. Şöhret kültürü geçmişten günümüze kimi zaman dini, kimi zaman 
siyasi, kimi zaman ekonomik, kimi zaman da eğlence görünümüyle kitleleri etkile-
mektedir. Bu durumda insanlar sürekli olarak birilerini diğerlerinden ayırt etmekte, 
şöhretleri bazı özellikleriyle ön plana çıkararak, farklı bir mertebeye oturtmaktadır. 
Geçmişte daha doğal süreçlerin ardından gelişen bu farklı konumlandırmanın gü-
nümüzdeki başat aktörü ise medyadır. Özellikle 80’li yıllarda etkisini arttıran ekono-
mik, siyasi ve kültürel alanlardaki küreselleşme, teknolojideki gelişmeler ve yeni ileti-
şim teknolojilerinin hızla insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi 
medyanın kitleler üzerindeki tahakkümünü de arttırmıştır. Dolayısıyla medya gü-
nümüzde kültürün en önemli belirleyicisi olduğu gibi, yarattığı temsillerle şöhret kül-
türünün oluşmasında da oldukça etkin bir rol üstlenmektedir.  

Medya, modern dünyada sosyal yaşamın en önemli aktörlerinden biri haline 
gelmiştir. Modern birey yaşamı medya aracılığıyla deneyimlemekte, medya ara-
cılığı ile iletişim kurmakta, medya aracılığı ile elde ettiği bilgilerle karar alma sü-
reçlerine dâhil olmaktadır. Günümüzde şöhret kültürü, medya aracılığıyla üre-
tilmekte ve yayılmakta, pek çok insan şöhretleri yüz yüze iletişim süreçlerinden 
geçerek değil, medyalar aracılığıyla tanımakta ve haklarında bilgi sahibi olmakta-
dır. Televizyon ve internet teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte, geçmişte belli 
değerler üzerinden tanımlanan şöhret kültürü günümüzde medyanın yarattığı 
temsiller üzerinden tanımlanmaktadır. Şöhret kültürünün en önemli toplumsal iş-
levlerinden biri, kitleleri tüketime yönlendirmektir. Bu özelliği ile şöhret kültürü 
günümüzde reklam endüstrisinin baş aktörlerinden biri haline gelmiştir 

Bu çalışmada şöhret kültürünün günümüzün en aktif medyalarının başında 
gelen sosyal medyada nasıl bir görünüm aldığı, Youtube, Twitter ve Facebook 
üzerinden analiz edilecektir. Sıradan insanların, bu mecralar aracılığıyla ünlü ol-
duğu bir medyatik gerçeklik, aynı zamanda şöhret kültürünün nasıl işlediği üze-
rine önemli ipuçları sunmaktadır. Sıradan insanların geleneksel medya ortamla-
rına kıyasla çok daha hızlı bir şekilde yükseldikleri sosyal medya platformları çok 
yoğun bir şekilde takip edilmekte, dolayısıyla gündem belirlemede etkin bir güce 
sahip olmaktadır. Niteliksel analiz yöntemine göre tasarladığımız çalışmamızda 
güncel örnekler üzerinden neden sonuç ilişkileri kurulacak ve yaşadığımız bu 
medyatik gerçekliğin kodları üç başat sosyal medya ortamı üzerinden çözümlen-
meye çalışılacaktır.  
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KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ve ŞÖHRET KÜLTÜRÜ 

Şöhretleri ilk kez kitle iletişiminin dolayımından geçirerek halka ulaştıran gaze-
teler, 19. yüzyıldan itibaren şöhretlere sayfalarında yer vermeye başlamışlar ve bu 
yolla geniş halk kesimlerine ulaşmayı amaçlamışlardır. Özellikle magazin ve san-
sasyonel haberciliğe yönelen gazeteler sıklıkla şöhretlerden yardım almışlar, kar-
şılığında pek çok ismi şöhret mertebesine ulaştırmışlardır. İletişim alanında yaşa-
nan keskin dönüşümle birlikte pek çok ciddi gazete bile, şöhretlere kapılarını so-
nuna kadar açmış, özellikle 80’li yıllarla birlikte yoğunlaşan tüketim toplumu tar-
tışmalarına, gazeteler rengarenk ünlülerle katılmışlardır. Geçmişin önemli fikir 
gazeteleri bile şöhretlerin cazibesine kapılmışlar ve sayfalarını çoğaltarak, renk-
lendirerek daha fazla ünlüye yer açmışlardır. Şöhretlerin tüketimi arttırma potan-
siyeli nedeniyle gazeteler gerek magazin haberleriyle, gerekse de reklamlarla pek 
çok ünlüye ciddi oranda yatırım yapmışlar ve karşılığında hem daha fazla tiraj 
hem de daha fazla reklam geliri kazanmışlardır.  

Radyo, televizyonun yaygınlaşmasına kadar geçen süreçte, siyasi propaganda ha-
ber ve eğlence aracı olarak gündelik hayatta önemli bir rol üstlenmiştir. Radyonun 
popüler olduğu yıllarda, radyoya çıkmak şöhret olmak anlamına gelmektedir. Bu 
yüzden dünyada ve Türkiye’de pek çok şöhret radyo aracılığıyla kitleselleşmiş ve üne 
kavuşmuştur. Radyonun kişiselliğe yatkın yapısı, pek çok sesi bir anda şöhret kültü-
rüne dahil etmiş, toplumsal hafızada önemli yer tutan pek çok şahsiyet radyo aracılı-
ğıyla şöhret olmuşlardır. “Türkiye’de Safiye Ayla, Münir Nurettin Selçuk ya da Ha-
miyet Yüceses gibi ünlü isimlerin yanı sıra, ileride ‘Sanat Güneşi’ olarak nitelendirile-
cek olan Zeki Müren’in rahatsızlanan bir sanatçı yerine apar topar radyoya çağrılmış 
ve program biter bitmez de star haline gelmiştir. Spikerler de en az yorumcular kadar 
halkın sevgisini kazanmışlardır. Emel Gazimihal, Selahattin Küçük, Tarık Gürcan, Ju-
lide Gülizar, Ülkü Giray, Zafer Cilasun, program sunanlardan Baki Süha Edipoğlu, 
Orhan Boran, Eşref Şefik hemen akla gelenlerdir ve bu isimlerin televizyonun ilk yıl-
larında da yer almışlardır (Eryılmaz, 2005: 46).” 

Sinemada şöhret kültürü açısından son derece önemli bir kitle iletişim aracı 
konumundadır. Özellikle kurumsallaştığı Hollywood ürünü ‘yıldız sistemi’ ile 
şöhret odaklı bir yayılım politikası benimsemiş ve uzun yıllar boyunca hem kim-
lerin şöhret olacağı noktasında belirleyici olmuş, hem de halk ile şöhretleri bu-
luşturan en etkili araç konumuna yükselmiştir. Hollywood’da, daha henüz 
1920’lerde filmlere esas parayı sağlayan gişe başarısının yıldızların başarısına bağ-
lı olduğu anlaşılmış ve yıldızlara dayalı bir sistem, yeni bir yapımcı kuşağının 
elinde devreye sokulmuştur. Kısacası ‘yıldız sistemi’ olarak adlandırılan bu yeni 
düzende, yıldızlarla uzun süreli anlaşmalar imzalanmış ve şöhretler sıkı bir şe-
kilde denetlenmiştir. Marry Pickford ve Marilyn Monroe dönemin en şöhretli 
oyuncuları olarak dikkat çekmişler ve kitlelerle kurdukları ‘özel’ bağ sayesinde 
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adeta modern dünyanın tanrıçaları kabul edilmişlerdir. Sinemada, şöhretler öyle-
sine yerleşikleşmiştir ki, Ünlü Fransız yönetmen Jean-Luc Godard, “yıldız filmin 
kendisidir (1991: 269)” demiştir. O yıllarda sinema sanayisi yıldız oyuncular üze-
rinde yükselmiştir ve filmler yönetmen ya da yapımcıdan çok onların adıyla bi-
linmektedir. Tüm dünyada sinema, yıldız üreten ve kahramanlarını mitleştiren 
görünümü ile şöhret kültüründe çok özel bir yere sahip olmuştur. Türkiye’de de 
Ayhan Işık’tan Türkan Şoray’a, Kemal Sunal’dan Cahide Sonku’ya varıncaya de-
ğin pek çok ünlü, sinema sayesinde şöhret olmuştur. 

Şöhret kültürü açısından televizyon son derece ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Kitle-
selleşmeye başladığı ilk zamanlardan günümüze televizyon, en güçlü şöhret üretim 
merkezi olmuştur. Modern insanın en yaygın serbest zaman eğlencesi olan televiz-
yon, aynı zamanda en etkili toplumsallaşma araçlarının da başında gelmektedir. 
Gündelik yaşamın bu denli merkezinde yer alan televizyonun, günümüzde şöhret 
kültürünün de en önemli üretim ve kontrol merkezi olduğu rahatlıkla söylenebilir. 
Bugün televizyondan geçmeden şöhret olmak neredeyse mümkün değildir. Aynı 
şekilde televizyon, şöhret sağlamak için tek başına oldukça yeterli bir kitle iletişim 
aracıdır. Söylemini ‘mesafe’ değil, yakınlık üzerine kuran televizyon, sinemanın ak-
sine şöhretleri daha ulaşabilir düzeyde konumlamaktadır. Televizyon şöhretleri 
adeta aileden biri olarak görülmekte, sevinçleri ve üzüntüleri izleyiciler üzerinde 
etkili olmaktadır. Dolayısıyla Anchormanler ’inden dizi yıldızlarına, Talk Show su-
nucularından diğer program yüzlerine değin pek çok şöhret televizyon ekranını 
doldurmakta ve kitlelerle aralarında kurdukları bağın güçlülüğü televizyon şirket-
lerine rating olarak geri dönmektedir. Şöhret kültürü açısından özel bir paragraf 
açmamız gereken programlar Reality Show’lardır. Son yıllarda gitgide popülerleşen 
Reality Show’larda sıradan insana yatırım yapılmakta ve onun ‘sahiciliği’ sisteme 
entegre edilmektedir. Reality Show’ların esas malzemesi şöhretler değil, şöhretleşti-
rilmeye uygun sıradan insanlardır. Programlar kurmaca olmalarına rağmen, bir 
gerçeklik vaadinin ardına sığınmaktadır. Bir gerçeklik vaadinin ardına sığınan bu 
tarz programların kahramanları da ‘sıradan’, ‘sizin, bizim gibi’ kahramanlardır. 
Özellikle gözetleme duygusunun tatmin edilmesine seslenen bu tarz programlar, 
tüm dünyada ciddi oranda bir popülariteye ulaşmış ve pek çok ünsüz kişiyi de 
‘şöhret’ mertebesine ulaştırmıştır.  

Reality programları gittikçe daha fazla ‘sıradan’ insanın televizyonlarda gö-
rünmesine olanak sağlamaktadır. Bu programlarda sıradan insanlar ve onların 
‘doğal’ duyguları üzerinden televizyon şirketleri kazanç sağlamaktadır. Her biri 
‘arzu nesnesi’ne dönüştürülen sıradan ünlüler, bu programlar aracılığıyla şöhret 
olabilme ihtimaline ulaşmakta ve onların teslim ettikleri ‘doğallıkları’ karşısından 
izleyici ve yapımcılar tatmin olmaktadır. “Birçok ülkede reality TV örneklerinin 
format lisanslarının alınarak uyarlanmalarının tercih nedeni; formatlı programla-
rın zaten “kültürel beden” için en uyumlu elbiseyi sunuyor olmasıdır. Formatlı 
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programlar tıpkı esnek bir elbise gibi kolayca bu bedenin şeklini alır. Format tica-
reti üretici ve kârlı bir etkinlik alanı olduğu müddetçe, lisanslı formatlar da kültü-
rel hayatı kolaylıkla sarabilecek biçimler sunacaktır. Kısacası, format uyarlama-
ları, ağır bir yerellik üretmeye yatkındırlar (Bonner, 2003: 34).”  

Sıradan insanları meşhur eden ve unutulmuş yıldızlara kendini hatırlatma şansı 
veren realite show’lar dünya çapında yaşanan bir fenomendir. Endomol’ün eski sa-
hiplerinden ve “Büyük Birader?” (Big Brother) tarzının yaratıcısı John de Mol’un 1 
milyar dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin edilmektedir. “Büyük Birader” 
dünyanın çeşitli yerlerindeki 30 ülkede yayınlanmaya başlamış ve çok sayıda takli-
di ortaya çıkmıştır. Ayrıca oylama unsuru sayesinde program, şu ana kadar gerçek-
leşen en yüksek izleyici katılımına sahiptir. Ortalama 2 milyon kişi SMS göndere-
rek, e-mektup atarak, ya da telefon ederek evdeki yarışmacıların birinin kovulması 
için oy kullanmıştır. Yarışma televizyon dışı medya için de iş imkanı yaratmıştır. 
Programı yakından takip eden ve evdeki belirli yarışmacıları destekleyen Sun gibi 
tabloid gazeteler satışlarını büyük ölçüde arttırmışlardır. Büyük Biraderler evindeki 
yarışmacılar acımasızca teşhir edildikleri için izleyiciler onları kendi eşlerinden ve 
arkadaşlarından daha yakından tanıdıklarını hissetmektedir. Bu yüzden yarışmacı-
ların neler yapacaklarını, hayatlarındaki iniş çıkışları büyük bir hevesle takip edil-
mektedir. Üstelik bir anda meşhur olan bu kişiler, “benim gibi biri” oldukları için 
izleyiciler risk almadan, başka bir insanın üstünden olayları, değişik yaşama biçim-
lerini tecrübe etmektedir (Pringle, 2008: 33). 

SOSYAL MEDYA ve ŞÖHRET KÜLTÜRÜ 

Etkileşimlilik oranı ve yoğunluğu önceki diğer araçlarla kıyaslanmayacak zengin-
likte bir kitle iletişim aracı olma özelliğiyle öne çıkan internet, kişisel bilgisayar 
kullanımının yaygınlaşmasıyla dev sanal ağları, sanal kitleleri, sanal cemaat örün-
tülerini ortaya çıkarmış; kendi kültürünü yaratmış ve tıpkı öncekiler gibi yeni bir 
yaşam biçimini dayatmıştır. İnternet artık, zaman ve mekânın sıkışması, sıkıştı-
rılması olarak da algılanabilen küreselleşmenin zımni ama aynı zamanda en güçlü 
destekçisi gibi görünmektedir. Bundan böyle internetsiz olunmayacak bir dünya-
nın eşiğinde, rakamlar bir yana, bu kültürün ürünü haline gelen kullanıcı kitlesi 
tüm dünyada önemli boyutlara ulaşmıştır. İnternet aynı zamanda geleneksel ileti-
şim biçimlerinde önemli bir değişimi beraberinde getirmiş, iletişimin boyutlarını 
geriye dönülmezcesine farklılaştırmıştır. “İnterneti geleneksel iletişim araçların-
dan ayıran en önemli özellik, iletişim sürecinde etkileşimin güçlü bir biçimde or-
taya çıkmasıdır. Geleneksel iletişim ortamında iletişimde bulunan bireylerin alıcı 
konumunda bulunması ve iletişim sürecine müdahalesinin sınırlı olmasına karşı-
lık, internet üzerinden etkileşimde kullanıcının iletişim sürecindeki egemenliği 
daha belirgin olmaktadır (Timisi, 2003: 132).” 
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The Language of the New Media” adlı kitabında Lev Manovich yeni medya ile il-
gili herşeyi ve tüm ürünleri yeni medya objeleri olarak isimlendirmektedir. Bu yeni 
medya objeleri aynı zamanda da kültürel objelerdir ve fiziksel olarak gerçek dünyada 
var olan nesneleri referans alarak, onları temsil ve inşa ederek oluşturulmaktadır. 
Manovich yeni medyanın özelliklerini özelliklerini şöyle sıralamaktadır:  

Dijital temsil (numerical representation): İçeriğin matematiksel bir fonksiyon 
olarak tanımlanabilmesi anlamına gelir ve yeni medyanın kodsal altyapısı ta-
mamen matematik odaklıdır.  

Modülerlik (modularity): Yeni medya dünyasındaki objeler modüler özelliğe 
sahiptir. Her öğe hem kendi başına, hem de diğerleri ile birlikte anlamlı bir ya-
pı oluşturur. World Wide Web modüler bir yapıdır. Internet çeşitli web say-
falarından oluşmaktadır. Bu web sayfalarının her biri, bağımsız elementlerden 
oluşmaktadır. Web sitesine bir bütün olarak ulaşıldığı gibi, içindeki element-
lere de ayrı ayrı ulaşılabilir.  

Otomasyon (automation): İçerik oluştururken çoğu zaman şablonlardan ve al-
goritmalardan faydalanılmaktadır. Dolayısıyla insan emeğinin yaratıcılığı kıs-
men geri plana atılmıştır.  

Değişkenlik (variability): Birinci ve ikinci özelliğin bir sonucu olarak ortaya 
çıkar.  

Nesnelerden pek çok kopya çıkarılması ve farklı sürümlerin olması söz konu-
sudur. Dolayısıyla içerik sürekli olarak değişime uğrar.  

Kod çevrimi (transcoding): Metinlerin, görüntülerin ve seslerin bilgisayar or-
tamında Kodlanmakta, dosya yapılarına, listelere, kayıtlara ve dizilere dönüş-
mektedir (Manovich, 2002: 49-65)  

Manuel Castells yeni medyanın kültürel etkisiyle dünyanın bir “ağ top-
lumu”na dönüştüğünü ifade etmiş ve yeni bir toplumsal dönüşümün başladığını 
eserlerinde dile getirmiştir (2004). Castells’e göre enformasyonu ön plana çıkaran 
ağ toplumu bilişim teknolojileri tarafından harekete geçirilen, bilişim ağlarında 
oluşan ve tüm küreye yayılmış yeni bir toplumsal organizasyon yapısıdır. Bu yapı 
insanlar arasında kültür aracılığıyla şekillenen bir etkileşim ortaya koyduğu gibi; 
üretim, tüketim ve güç ilişkilerini de etkilemiştir (2005: 125) Gane ve Beer ise yeni 
medyanın anlaşılmasında, enformasyon, arayüz, arşiv, etkileşim ve dönüşüm gibi 
kavramlar önem kazandığını ve yeni medyanın teknolojik altyapısını oluşturdu-
ğunu vurgulamıştır (2008:1). 

İnternet başlangıçta hızlı veri alışverişi sağlayan bir ortam olarak tanımlanır-
ken, günümüzde adeta sosyal medya olarak tanımlanır hale gelmiştir. Sosyal 
medya gazete, televizyon ve film gibi geleneksel medyadan farklılıklar göster-
mektedir. Sosyal medyada aynen gerçek hayatta olduğu gibi konuşmalar, ilişkiler, 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Gazete
http://tr.wikipedia.org/wiki/Televizyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Film
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karşılıklı alıp vermeler, paylaşılmış düşünceler ve diğer iletişim pratiklerinde yer-
leşip kökleşmiştir. Günümüzde sosyal medya, yöneticilerden danışmanlara, in-
ternet liderlerinden reklamcılara, blog yazarlarından gazetecilere kadar geniş bir 
kitlenin, fikir alışverişinde bulunduğu bir ortam sunmaktadır. Sosyal medya çok 
basitçe interneti kullanarak kişilerarası konuşma ve iletişime olanak sağlayan bir 
ortamdır Breakenridge'e göre, bu yeni medya insanlara kendi düşüncelerini, bilgi-
lerini, tecrübelerini küresel ortamda yayınlamaları için fırsat sunmaktadır. Çoğu 
durumlarda bu kişilerin sesi, bilinen gazeteciler, ünlüler ve uzmanlar kadar etkili 
olabilmektedir (2008: 15). 

Anthony Mayfield’e göre sosyal medya insan olma özellikleriyle yakından iliş-
kilidir. Sosyal medyayı düşünceleri paylaşmak, biraraya gelmek, ticaret yapmak, 
arkadaşlar aramak, tartışmalar yapmak gibi insani özelliklerin internete yansıması 
olarak görmekte ve çok hızlı bir şekilde yayılmasını da bu özelliğine bağlamakta-
dır. Teknolojilerin gelişmesiyle, dijital kameraların, fotoğraf makinelerinin ucuz-
laması, hızlı internet erişiminin artması gibi bu alandaki maliyetlerin azalması ve 
kullanımın basitleştirilmesiyle insanlar kendi fotoğraflarından, videolarından, dü-
şüncelerinden, sözlerinden kendi içeriklerini oluşturarak bunları yayabilme şansı 
elde etmiştir (2008). Sosyal medyanın yayılımı geleneksel medyayla karşılaştırıl-
dığında olağanüstü artmıştır. Sosyal medyada bir fikir, kişi, marka ya da şirket 
hızla gözle görünür bir üne ve şöhrete ulaştırabilmektedir. 

Sosyal medya sayesinde medyada içerik oluşturmak sadece gazeteciler, prog-
ramcılar için değil orta derecede bilgisayar bilgisi olan herkes için mümkün hale 
gelmiştir. Hatta son yıllarda sosyal medya kullanıcılarının ürettikleri içerikler, gele-
neksel medya içeriklerini bile doldurmaktadır. Sosyal medya içerikleri günümüz 
geleneksel medyası için de son derece kullanışlı alanlar görünümündedir. Günü-
müzde birçok gazete, televizyon ve radyo, sosyal medyadan devşirdikleri içerikleri 
yayınlamaktadır. Bu durum aynı zamanda medyanın demokratikleşmesi anlamına 
gelmekte ve pek çok yeni içerik ana akım medyada temsil imkânı bulmaktadır.  

Medyanın demokratikleşmesi ile birlikte sosyal medya kullanıcıları yeni etki-
leyenler tabakası haline gelmişlerdir. Bu yeni tabaka, profesyoneller ve geleneksel 
gazetecilerin varlığını da tamamlamaktadır. Böyle bir ortamda sosyal medya kul-
lanıcıları gazeteciler ile aynı derecede ve hatta bazen onlardan daha fazla medya 
içeriği üretir olmuşlardır. Sosyal medyada kullanıcı içeriğin ta kendisidir. Gele-
neksel medyada içeriği sunanlar profesyonelken, sosyal medyada bunu meslek 
edinmiş çok az insan vardır. Geleneksel medyada kurumlar reklam ve haber yo-
luyla varolma savaşı verirken sosyal medyada bizzat temsil edilmektedir. Zaten 
geleneksel medya ile en önemli ayrıştıkları nokta sosyal medya içeriğinin bir mo-
nologdan ziyade diyalog olmasıdır. Endüstriyel medya içeriklerini üretildikten ve 
yayınlandıktan sonra değiştirmek mümkün değil veya çok zordur ama sosyal 
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medyanın içeriklerini anında hatta yorumlar yardımı ile çok rahatlıkla değiştir-
mek mümkündür (Sertbal, 2012). 

Son yılların en popüler konularından biri olan sosyal medya, insanları ‘sosyal-
leştirirken’ aslında kendine bağımlı kılmakta ve onları doğal ortamlarından kopar-
tarak ‘yeni’ bir sosyal gerçekliği tecrübe etmelerini sağlamaktadır. Özellikle Fa-
cebook, Twitter ve YouTube kullanım yoğunluğu ve etki derecesi açısından diğerle-
rinden ayrılmakta ve insanları sosyalleştirirken aynı zamanda onları yoğun bir şe-
kilde sanal cemaatlere dâhil etmektedir. Siyasetçiler ve reklamcılar tarafından 
önemli bir fırsat olarak görülen Twitter anlık duyguların online diğer takipçilere ile-
tilmesi yoluyla, kişilerin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlarken, onları diğer 
ünlü simalarla başka bir platformda eşitlemektedir. Facebook ise kişisel mah-
remiyetin sınırlarını çok daha genişleterek, tüm dünya tarafından ‘görülebilir’ kıl-
makta ve bu görülebilirliğin sınırlarını kişinin kendi inisiyatifine bırakmaktadır. 
Yani profilinizdeki fotoğraf, artık sizin kimliğinizdir. Yüzünüzü, mesleğinizi, ismi-
nizi, ilişkilerinizi kendiniz kurabilir, içinizdeki ‘olmak istediğiniz kişi’ye ulaşabilir-
siniz. Bu bağlamda internet sosyal medyalar aracılığı ile ‘yeni bir kimlik’ vaad et-
mektedir. Sıradan insanın görünür olma duygusuna karşılık gelen Facebook, yarat-
tığı sanal gerçeklikle, yeni hayatların kurulmasına olanak sağlamaktadır. Facebook 
gerçek kimliklerini kullananlar içinse, bambaşka sosyalleşme olanakları sunar. Aynı 
anda farklı düzlemlerden pek çok kişiyle iletişimde olma şansına sahip olan kulla-
nıcılar, gerçek hayatta olmayacak kadar hızlı ve kontrollü diyalog ortamına dâhil 
olmuşlardır. Dolayısıyla bu sanal dünya insanlara evlerinden sosyalleşme olanağı 
sunmaktadır; fotoğraflar, videolar, görüşler paylaşılmakta ve ‘doğal’ yüz yüze iliş-
kiler ikincil plana itilmektedir. Sosyal medya siteleri uçsuz bucaksız bir evren görü-
nümündedir; insanlar buralarda ‘daldan dala’ gezinerek saatlerce vakit geçirmekte, 
herhangi bir durum, foto, vs. ile ilgili yorum yapmakta ve birbirleriyle haberleş-
mektedir. Dolayısıyla ‘gerçek yaşamı’ ikame eden, alternatif bir yaşama dâhil ol-
makta ve bu medyalar aracılığıyla sosyalleşmektedir (Arık, 2010: 20).  

İnternet günümüzde şöhret kültürünün en etkili ve en hızlı yayıldığı kitle ileti-
şim aracı görünümündedir. Özellikle sosyal medyanın dünya çapında ‘olağa-
nüstü’ yaygınlaşması, şöhret kültürü açısından da son derece önem kazanmasını 
beraberinde getirmiştir. Özellikle Facebook kullanımı dünya ve Türkiye üzerinde 
son derece popülerdir. 2012 yılı itibari ile toplamda 850 milyon kullanıcıya ulaşan 
Facebook; dünyada 7 kişiden birine ulaşma oranına sahiptir. Bu rakam aynı za-
manda Çin ve Hindistan’dan sonra dünyanın en kalabalık ülkesi anlamına da 
gelmektedir. Facebook, Youtube ve Twitter gibi sosyal medya alanları bir taraftan 
şöhret kültürü ile şekillenirken, diğer taraftan da şöhret kültürünü biçimlendir-
mektedir. Özellikle Reality Show’larla sıradan insanın gücünü keşfeden kitle ileti-
şim araçları, içeriğini kullanıcıların oluşturduğu ve medya yöneticilerini aradan 
çıkaran sosyal medya sayesinde şöhret kültürünü yeni baştan yazmaktadır. Pek 
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çok Youtube, Facebook ve Twitter ünlüsü kitleler tarafından mitleştirilerek şöhret 
kültürüne dahil edilmektedir.  

YOUTUBE ve ŞÖHRET KÜLTÜRÜ  

2005 yılında Amerika’da PayPal şirketinin çalışanları olan Chad Hurley, Steve Chen 
ve Jawed Karim tarafından kurulan YouTube, 2006 yılında, Nielsen verilerine göre 
dünyanın en hızlı gelişim gösteren medya sitesi olmuştur. YouTube’a amatör ve pro-
fesyonel her gün 100 milyondan fazla video içeriği yüklenmektedir (Burns, 2009: 16). 
YouTube’a her gün kişiler, kurumlar, organizasyonlar, şirketler ve devletler kendi 
içeriklerini yüklemekte, bu yolla toplumsal yaşamdaki tanıtımlarına katkı sağlamak-
tadır. YouTube günümüzün en etkin kitle iletişim araçlarının başında gelmekte, kitle 
iletişimi biçimlendiren yapısıyla dikkat çekmektedir. Yeni medya YouTube sayesinde 
önemli bir açılım sağlamış ve geleneksel medyadan çok daha farklı bir üretim biçimi 
bu yolla kitleleri etkisi altına almıştır (Castels, 2009: 78). 

2006 yılında Google’un YouTube’u 1.6 milyar dolara alması sosyal medyanın 
gücü açısından önemli bir dönüm noktasıdır. YouTube satın alındığı tarihte dü-
şük bir gelire sahip olmasına rağmen , reklam alanı Google için çok önemli bir ca-
zibe kaynağı olmuştur. Satın almayı takip eden haftalarda şirketler YouTube’a 
akın etmişlerdir. Örneğin Burger King YouTube’da kendi kanalını yayınlamaya 
başlamış, Warner Music kısa süre önce YouTube aracılığıyla yayınlanan reklam-
lara müzik videoları tedariki için bir anlaşma imzalamış ve daha önce YouTube’u 
telif hakkı satın alınmış içerikleri yayından kaldırtmaya zorlamak için dava açan 
NBC geçtiğimiz günlerde YouTube ile büyük bir “cross-promotional” anlaşmaya 
imza atmıştır (Castells, 2007: 30). 

Kaydetme, imajlarını çoğaltma, eve, iş yerine, bilgisayar ekranına yerleştirme, 
kendini, benliğini başkaları ve kendi için görünür hale getirme arzusu, 2000’li yıl-
larından itibaren tüm dünyada eşzamanlı olarak artmaktadır. 150-200 yıllık bir 
süreçte kendini teşhir etmenin teknik altyapısını genişleten insan bugün YouTube 
ve benzeri internet sitelerinde çektikleri videoları tüm dünyaya göstermektedir. 
Bugün YouTube’da toplam “1 trilyon video gösterilmekte ve dakikada toplam 48 
saatlik video yüklenmektedir. Ayda iki buçuk milyar online video görüntüsünün 
gönderilip yayınlandığı bu site, esasında reality televizyonun bir uzantısı olarak 
da değerlendirilebilir (Sanal Medya, 2012).” YouTube’da da reality showlarda ol-
duğu gibi sıradan insanlar kendi hikâyelerini anlatmakta, bunun yanısıra pek çok 
medya içeriği de sisteme yüklenebilmektedir. Geleneksel medyadaki medya yö-
neticilerini, eşik bekçilerini ve yapımcıları devre dışı bırakan YouTube, özünde 
kullanıcılar tarafından oluşturulmuş bir sitedir; dolayısıyla birbirinden habersiz 
pekçok içerik ortamı bütünlemektedir. Yaşamın her anı bu siteye konu olabil-
mekte; dolayısıyla sınırsız bir sergileme imkânı YouTube’a güç vermektedir. Bu 
platformda en çok izlenmek esas amaçlardan biridir; dolayısıyla ‘tıklanabilmek’ 
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için ilginç stratejiler devreye sokulmakta, farklı görünümlerle kendini teşhir etme 
önem kazanmaktadır. 

YouTube şöhret kültürünü geliştiren önemli bir mecra olarak dikkat çekmekte-
dir. Daha çok korsan kopya yayılmasında suçlanan internet aynı zamanda müzis-
yenlerin bağımsızlığını ilan etmesinde de büyük rol oynamaktadır. Bugün hiçbir 
şirketle anlaşmadan sadece internet üstünden çalışarak popüler olan birçok kişi ve 
grup bulunmaktadır. Pek çok amatör müzisyenin şarkıları YouTube gibi içerik pay-
laşım sitelerinde milyonlarca kullanıcıya dağılabilmektedir. Benliğin sunum mer-
kezlerinden birine dönüşen YouTube üstüne kendi şovunu yaratıp şöhret olan bir-
çok kişi bulunmaktadır. Kimi isimler ise profesyonel senaristlerin elinden çıkan me-
tinleri canlandırarak aynı üne kavuşmuştur. Örneğin YouTube'da Lonelygirl15 ko-
duyla dindar bir ailenin evde eğitim gören kızı olarak her gün kamera karşısına ge-
çip sıkıntılı hayatını anlatarak yüz binlerce hayran yaratan üyenin Jessica Rose adlı 
profesyonel bir oyuncu olduğu ortaya çıkmıştır. Benzer örnekler halen bu tip payla-
şım sitelerinde daha da büyük hayran kitleleri toplamaktadır. Shmuel Ten-
nenhaus’un içinde dedesinin de rol aldığı Bubby adlı amatör bir komedi şovu Me-
taCafe ve ManiaTV sitelerinde büyük ilgi toplamaktadır. Tennenhaus şu an 32 bin 
kişilik sadık izleyici kitlesine sahiptir. Benzer şekilde Renetto adlı bir karakteri can-
landıran Paul Robinett ise şimdiden 23 bin aboneye ve 1.19 milyon toplam izleyi-
ciye ulaşmıştır. Bu rakam birçok uluslararası haber kanalının izleyici sayısını geride 
bırakmaktadır. Bu ilginin paraya dönüşmesi televizyondakinden daha farklı işle-
mektedir. Örneğin MetaCafe izlenen her 1000 video için sahibine beş dolar ver-
mektedir. Benzer bir modeli Google ve YouTube da yapacağını açıklamıştır. Böylece 
örneğin 100 bin izleyiciye kavuşan haftalık bir yayın sahibine ayda 2 bin dolar ka-
zandırabilmektedir (Radikal Gazetesi, 2007).  

YouTube’u günümüzde en önemli şöhret üretim merkezlerinden biri olarak ta-
nımlamak mümkündür. Bu platformda herkes şöhret olabilir. Yapılacak tek şey 
oyunun kurallarını doğru oynamaktır. YouTube’da ünlü olmanın yolu bir internet 
sitesinde şöyle tarif edilmektedir: “Sesiniz mi çok güzel? Yoksa iyi bir dublajcı mısı-
nız? Gündemle ilgili iddialı yorumlarınız mı var? Farklı yetenekleriniz mi var? Ye-
tenek Sizsiniz'e seçilmek için beklemeyin, YouTube zaten bu hizmeti çoktandır ve-
riyor. Sizi farklı kılacak olan videoları çekip popüler video siteleri üzerinden ya-
yınlayın. Farklılığınızı gösterin bazen en beklenmedik amatör videolar bile kısa sü-
rede insanların sevgisini kazanabilir. Her ay 6 milyon kişi tarafından izlenen Anno-
ying Orange'ın ilk videolarına bakın, ne kadar da tek düze ve sıradanlar. Oysaki şu 
anda ortalama bir televizyon dizisinden farksız. Unutmayın ki ünlü olmak için en 
büyük adım YouTube'da etkili videolar yayınlamak (Nasıl ünlü olunur, 2012).” 

Türkiye’de de pek çok YouTube şöhreti bulunmaktadır. Kliplerini kendilerini 
çekip ‘Evlerinin önü boyalı direk’ türküsünü söyleyip şöhret olan Öykü ve Berk 
kardeşlerden, ‘Hayalet Sevgilim’ şarkısıyla sanal ortamda popüler olan İrem’e; ilk 
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kez YouTube’da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Grup 84’ten sınıftaki tartışması-
nın internete taşınmasıyla şöhreti yakalayan, talihsiz bir şofben kazasıyla hayatını 
kaybeden minik Gizem Güneş’e değin pek çok kişi modern zamanların önemli 
şöhret makinelerinden birisinin YouTube olduğunu bize göstermektedir. 

TWITTER ve ŞÖHRET KÜLTÜRÜ  

Bir diğer önemli sosyal medya aracı da 2006 yılında kurulan ve son yıllarda hızla po-
pülerleşen Twitter’dır. Twitter’daki temel mantık 140 karakter ile yaşadığını, düşün-
düğünü, hissettiğini takipçileri ile paylaşmak üzerine kuruludur. Yazılanlar (tweetle-
rin gizlenmediği takdirde) kullanıcının sayfasına gelen herkes tarafından görülebilir. 
Twitter’da bahsedilen kelimenin mesajlarda geçiş yoğunluğuna göre listelendiği 
Trend Topics isimli bir sistem bulunmaktadır. O zaman diliminde Twitter’da en çok 
ne konuşuluyor ise, bu konular liste halinde kullanıcıya sunulmaktadır. Twitter aynı 
zamanda fotoğraf ve video paylaşımına imkân sağlamaktadır. “Dünyada 225 milyon 
insan twitter kullanmakta ve her gün 250 milyondan fazla tweet atılmaktadır. Türki-
ye’de ise bu sayı 5 milyon civarındadır. Lady Gaga, toplam 18.3 milyon takipçiyle bu 
alanda lider konumdadır. Onu, 16.6 milyon takipçiyle Justin Bieber ve 14.1 milyon ta-
kipçiyle Katy Parry izlemektedir (Sosyal Medya, 2012).” 

Sosyal medya siteleri oluşturdukları kullanıcı havuzlarının potansiyelini bü-
yük ya da küçük işletmelerin ekonomik kazanımlar sağlaması yönünde de kul-
lanmaktadır. Örneğin Twitter işletmeler ve markalar için bu tür fırsatlar sunmak-
tadır. Firmaların mesajlarını insanların Twitter’da konuştuğu konularla ilişkilen-
direrek tüketicilere ulaşmalarına fırsat sağlamaktadır. Ayrıca markaların hak-
kında konuşulanları da takip edebilmektedir. Markaların kendilerine uygun olan 
müşterilere ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Twitter’ın kendi sitesinde de kü-
çük işletmelerin, markaların Twitter’ı nasıl kullanabileceklerine dair pek çok bilgi 
bulunmaktadır. Ayrıca twitter sahip olduğu kullanıcı ağı aracılığıyla markalar 
için tanıtım hesapları, tweetleri, trendleri hizmeti sunmakta; markaların hedefle-
dikleri profildeki müşterilere en kısa yoldan ulaşmasını sağlamaya çalışmaktadır. 
Bu özelliği sayesinde Twitter’ın yıllık reklam geliri 2010’da 45 milyon dolardan, 
2011’de 139; 2012’de ise 259 milyon dolara çıkmıştır. 2013 için beklenen gelir ise 
399,5 milyon dolar olarak açıklanmıştır (Başlar, 2013). 

Şöhret kültürü açısından analiz ettiğimizde Twitter’ın ‘yeni şöhret kültürü 
araçlarından biri’ olduğu rahatlıkla söylenebilir. Öncelikle pek çok ünlü Twitter’ı 
kullanmakta, gündelik yaşamlarıyla ilgili deneyimlerini paylaşmakta ve fikirlerini 
beyan etmektedir. Pek çok sanatçı, politikacı, gazeteci ve spor insanını merak 
eden kullanıcılar Twitter’a girmekte ve ünlüleri takibe almaktadır. Ünlüler Twit-
ter’da en çok takipçiye sahip olan gruplardır. Sözgelimi Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün 2 milyon 739 bin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 milyon 258 bin ta-

http://weblopedi.net/1215-weblopedi-net-twitter-sayfamiz-httptwitter-comweblopedi.html
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kipçisi bulunmaktadır. Cem Yılmaz’ın ise 3 milyon 400 bin takipçiyle Türkiye’de 
en çok takip edilen ünlü konumundadır.  

Şöhretlerle interaktif iletişim olanağı sunması Twitter’ın en ayrıcalıklı özellik-
lerinden biridir. Bazı kullanıcılar, bu platformdan ünlüler ile tartışmaya girmeye 
çalışmakta ve zaman zaman da bu iletişimi karşılıklı hale getirme imkânına sahip 
olmaktadır. Dolayısıyla ‘ulaşılmaz’ bir görünüme sahip pek çok ünlü, Twitter’a 
dâhil olarak normal hayatta kurulması çok kolay olmayan bir diyalog ortamında, 
sıradan halkla temas eder hale gelmiştir. 

Şöhret kültürü açısından Twitter’ın bir diğer önemli özelliği de zamanla You-
Tube gibi kendi ünlülerini yetiştirmesidir. Gündelik yaşam kültürü ile ilgili pek-
çok konuda ‘ahkam kesen’ Twitter ünlüleri, zamanla popülerleşmişler ve birer 
‘internet şöhreti’ haline gelmişlerdir. Bazı Twitter ünlüleri on binlerce takipçiye 
ulaşmış, medyada kendilerine sağlam yer edinmiş, kitap bile çıkartarak adeta, bi-
rer kanaat önderi haline dönüşmüşlerdir. Sözgelimi Pucca kod adıyla Twitter’da 
yer alan Selen Işık dönemin internet şöhretlerinden biri olmuştur. 310 bin 209 ta-
kipçiye sahip olan Pucca, sanal alemin en popüler yazarlarından biridir. Eski sev-
gilisini anlattığı günlüklerinin bir anda takipçi rekoru kırmasıyla şöhret olan Puc-
ca, uzun bir süre kimliğini gizlemiş, ardından Selen Işık olarak kendini hay-
ranlarına tanıtmıştır. Yoğun bir argoyla, kadın erkek ilişkilerini didikleyen Pucca, 
yazdığı kitabıyla da ciddi bir ilgi görmüş ve şöhret mertebesine ulaşmıştır. Bir di-
ğer twitter ünlüsü de Ceri Lewis kod ismini kullanan Ömür Özdemir’dir. Ameri-
kalı Jery Lewis’in hayranı olduğu için kendine bu ismi seçen Özdemir’in de ta-
kipçi sayısı 116 bin 523’dür. Bir ilaç firmasında çalışırken Twitter’da yorum yap-
maya başlayan Özdemir, güncel meseleler üzerine yaptığı değerlendirmelerle po-
pülerliğini arttırmaktadır. Twitter’daki ünü sayesinde radyo programı yapmaya, 
ünlülerle arkadaş olmaya başlayan Özdemir sanal ortamın önemli şöhret figürle-
rinden biri olmuştur. Pucca ve Ceri Levis kod isimleriyle internette şöhreti yaka-
layan Selen ışık Hürriyet Gazetesi’nde, Ömür Özdemir ise Vatan Gazetesi’nde kö-
şe yazarı olmuş ve Twitter’dan geleneksel medyaya geçiş yapmıştır. 

Twitter da şöhretlerin popülerliliği yeni yeni iş alanlarının ortaya çıkmasını 
sağlamıştır. Sosyal medyada ünlüler ile ünlü markaları birleştirip yeni bir tür rek-
lam pazarı oluşturan “Ad.ly’’, tweet başına para piyasasının önemli aktörlerinden 
biri olmuştur. Old Navy, Toyota, Best Buy ve American Airlines gibi dev firmalar, 
çok sayıda takipçisi olan ünlü isimlere 'tweet’lerinde kendilerinden bahsedip link 
vermesi karşılığında ciddi paralar ödemektedir. Bu firmalar, ünlünün takipçi sa-
yısı ile takipçilerinin ünlü ismin tweetlerini ‘retweet’ yapma ya da paylaşma ora-
nına göre oluşan fiyatları ödemeyi kabul etmektedir. Ad.ly hesabına göre 10.5 
milyon takipçisi olan hip hop şarkıcısı Snoop Dogg, Twit başına 8000 dolar ile lis-
tenin başında, 2.5 milyon takipçisi olan Paula Abdul ise twit başına 5000 dolarlık 
ücretiyle ortalarda yer almaktadır (medyaradar.com, 2012).” 
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FACEBOOK ve ŞÖHRET KÜLTÜRÜ 

Bir diğer sosyal medya aracı Facebook’u en genel tanımıyla sanal bir cemaat ola-
rak tanımlamak olasıdır. Bu cemaatte görüntü esastır ve göstermek istediğimiz 
kadarıyla, istediğimiz şekilde bu platformda kendimize bir kimlik uydurabilmek 
mümkündür. Görüntü üzerinde kontrol imkânı sağlayan Facebook, modern dün-
yanın en önemli paylaşım mekânlarından biri haline gelmiştir. Bir ‘sınırlı sorum-
luluk cemaati’ olarak ele alınan Facebook 19 yaşında bir üniversite öğrencisi olan 
Mark Zuckerberg tarafından 2004 yılında üniversite içi haberleşme amaçlı kurul-
muş ve sonrasında tüm dünyaya yayılmıştır. 2012 yılı itibari ile toplamda 850 
milyon kullanıcıya ulaşan Facebook; dünyada 7 kişiden birine ulaşma oranına sa-
hiptir. Bu rakam aynı zamanda Çin ve Hindistan’dan sonra dünyanın en kalabalık 
ülkesi anlamına da gelmektedir.  

Facebook'un başarısındaki en önemli etken herkesin kullanımına açık olması 
ve verdiği servisler karşısında ödeme beklememesidir. Facebook ortamında sat-
ranç gibi birçok oyun oynanabilmektedir. Ayrıca Facebook’ta çeşitli konularda so-
rulan sorular ile arkadaşlarınızın zevkler ve beğenilerini öğrenmek ve onlara sa-
nal hediyeler göndermek mümkün olmaktadır. Bu alanda etkili araştırmaların al-
tına imza atan Pingdom şirketinin son verilerine göre dünyada toplam internet 
kullanıcı sayısı 2.1 milyara ulaşmıştır. Türkiye’de bu rakam 30 milyona işaret et-
mektedir. Facebook kullanımında ise Türkiye 32 milyon kullanıcıya ulaşmış ve 
toplam 850 milyon Facebook kullanıcı sayısının içinde yüzde 4′lük bir yere otur-
muştur (Sosyal Medya, 2012). 

Facebook ile ilgili yapılan yorumlar, bu platformun bir cemaat oluşturduğu 
noktasında hemfikirdirler. Ancak bu klasik anlamda bir cemaat değil, sorumluluk 
ve bağlılık gerektirmeyen, bilgisayar başından kalkmadan etkileşime geçilebilen, 
gerektiğinde görmezden gelinebilen sanal bir cemaattir. Facebook’un önemli bir 
özelliği de, sadece seçtiğiniz ve muhtemelen tanıdığınız ya da bir şekilde birile-
rinden veya bir gruptan referans alan kişilerle iletişim halinde olmanızdır. Yani 
YouTube’daki gibi herkesin sizi izlemesi söz konusu değildir. Yalnızca ‘arkadaş’ 
olarak atanan, dar bir çevre sizi gözetleyebilir. Ancak bu dar çevre sürekli eklen-
melerle büyür ve sonunda pek de iyi tanınmayan birçok ‘arkadaş’la karşı karşıya 
kalınabilinir. Ancak arkadaşlar birbirlerinin profillerini görebilir, fotoğraflarına ve 
diğer arkadaşlarına bakabilir, yapılan her hareket, yazılan yorumlar, izlenen vi-
deolar, cevaplanan testler, çözülen bulmacalar kişiye ait alanda yayınlanır. Fa-
cebook’da kişiye ayrılmış olan mekân dilenildiği gibi tasarlanabilinir. Sevilen 
filmler, kitaplar, fotoğraflar, çay, kahve ve rakı sofrası gibi yerel öğeler de eklene-
bilinir ve sanal bir ‘ben’ deneyimi yaratılır (Tok, 2007). Bu ben, gerçek benin bir 
taklidi, organize edilmiş, kurulmuş halidir. Facebook, kendi kendinize kurduğu-
nuz hem seyirlik hem de seyreden bir platformdur.  



İletişim ve Diplomasi / Yeni Medya 
 

 
 
 

110 

Facebook bir sosyal etkileşim sitesi olarak şöhret yaratma konusunda YouTube 
kadar etkili olmasa da, şöhret kültürünün önemli bileşenlerini içermektedir. Önemli 
olan yüzün (görünen-ben) ve mahremiyetin (içsel-ben)başkalarına bir iletişim or-
tamı içinde açılmış olmasıdır. Şöhret kültürü günümüzde benliğin her türlü sunu-
munu kapsar hale gelmiştir. Mahremiyetin ve görünen ben’in ifşası kendini ispat-
lamaya çalışan modern bireyin vazgeçemediği bir alışkanlık olmuştur. Yine de Fa-
cebook, YouTube tarzı bir şöhret üretime tamamen kapalı değildir; ‘Yemekteyiz 
Öğrenci Evi’ ve ‘Mukadderat’ tarzı sadece Facebook için hazırlanmış programlar 
olup, geniş izleyici kitlesine ulaşmış, katılımcılarını sanal şöhretle tanıştırmıştır.  

SONUÇ  

Şöhret kültürü günümüzde medya dolayımı ile kitlelere ulaşmakta ve kitlelerle 
ünlüler arasında aracılık yapan medya çoğu zaman kültürün sınırları noktasında 
belirleyici olmaktadır. Günümüzde şöhretler genellikle televizyon ve internet do-
layımından geçerek halka ulaşmakta ve bu araçların yapısal özellikleri şöhretlerin 
oluş biçimini etkilemektedir. Sosyal medyanın internet kullanıcılarının hemen 
hemen hepsi tarafından tercih edilmesi, bu araçların popülerleşmesine imkan sağ-
lamış ve yeni bir kültürün hızla toplumu etkisi altına almasını beraberinde ge-
tirmiştir. Sosyal medyadan yayılan kültür, özellikle gençler arasında hızla yayıl-
makta ve en dinamik ve en katılımcı medya olarak dikkat çekmektedir.  

Toplumdaki tüm kültürel yapılaşmayı etkileyen sosyal medya şöhret kültürünün 
oluşması ve yaygınlaşmasına da önemli açılımlar sağlamıştır. Televizyonun etkisine 
şimdilik yakın, ileride muhtemelen onu gölgede bırakacak denli bir güce sahip olan 
sosyal medya araçları kısa sürede kendi şöhretlerini yaratmış ve bu kültürün en yo-
ğun işlediği alanların başında gelmiştir. Özellikle Youtube, videolar aracılığıyla farklı 
yaş, statü ve ülkeden pek çok kişiye uluslararası bir ün sağlamış, milyonlarca kişi bu 
internet ünlülerini tıklayarak şöhretlerine şöhret katmıştır. Sözgelimi 2012 yılında 
tüm dünyada bir fenomen haline gelen Güney Koreli Şarkıcı Psy’nin videosu 28 Ma-
yıs itibariyle, toplam 1 milyar 624 milyon 022 bin 429 kişi tarafından izlenmiştir. Tam 
bir Youtube şöhreti olan Psy, gittiği her ülkede –Türkiye’de dahil- insanlar onu göre-
bilmek ve izleyebilmek için birbirlerini ezmişlerdir.  

Youtube sadece şarkıcılara değil, komik bir olayın aktörü olan pek çok kişiye 
şöhret fırsatı sunmaktadır. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde temizlik işçisi ile bir çocuk 
arasında yaşanan ve Youtube’a yüklenen tartışma "Oğlum bak git" sloganıyla tüm 
ülkenin dikkatini çekmiş, ilgili olayın aktörleri temizlik işçisi Selçuk Kahraman ve 
Yasin K.’ya şöhret yolunu açmıştır. Bir anda fenomene dönüşen sloganın tişörtleri 
yapılmış, günlerce tartışılmış, defalarca seyredilmiş ve hatta bir sinema filmi bile 
yapılmıştır. Dolayısıyla günümüzde sosyal medya sayesinde şöhret olabilmek geç-
mişe oranla son derece kolaylaşmış ve sıradan insan için ulaşılabilir olmuştur.  
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Özellikle 140 karakter ile yapılan tespitlerin, yorumların ve haberlerin mekanı 
olan Twitter da, ağzı iyi laf yapabilen pek çok sıradan kişiye şöhret imkanı sun-
maktadır. Kelimeler aracılığıyla üne kavuşan Twitter şöhretleri, takipçi sayılarına 
göre popülerleşmekte ve çoğu zaman profesyonel gazeteciler, sanatçılar ve politi-
kacılar kadar takipçiye ulaşabilmektedir. Bu sosyal medyadaki kabiliyetleri ve 
popülerlikleriyle şöhret olan pek çok sıradan Twitter ünlüsü, daha sonra bu mec-
radaki etkinliklerini, medyanın diğer alanlarında göstermeye devam etmişlerdir.  

Özetle, sosyal medya günümüzde pek çok sıradan insana, çok kısa sürede şöh-
ret olabilme imkanı sunmakta ve günümüzde en dinamik şöhret üretim alanı ola-
rak dikkat çekmektedir. Özellikle Youtube ve Twitter aracılığıyla şöhrete ulaşan 
pek çok sıradan vatandaş, ünlü olmak isteyen diğerleri için de rol model olmak-
tadır. Kimi zaman tesadüfen, kimi zaman da bilinçli bir medya stratejisi sayesinde 
şöhret olan sosyal medya ünlülerinin, bu alanların giderek endüstriyel bir hal al-
masıyla, bundan sonraki süreçte şöhret olabilme adına daha fazla yatırım yap-
maları gerekli görünmektedir. Şöhretlerle ve şöhret olmak isteyenlerle çalışan 
sosyal medya ajansları, bu alanın doğallığını bozmakta ama çok daha profesyonel 
şekilde ünlü olmak isteyenlere yol göstermektedir. Gelecekte sosyal medyanın et-
kinliği daha da artacak ve muhtemelen bir şöhret üretim mekanizması olarak te-
levizyonun daha da önünde konumlanacaktır.  

 

Son Not: 
Dr. Emel ARIK, Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana 
Bilim Dalı. 
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ÖZET 

Bilişim teknolojilerinde 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren meydana gelen hızlı değişim, 
bilgisayarlaşma oranının ve internete erişim imkânlarının artmasıyla birlikte toplumsal 
hayatı önemli oranda şekillendirmiştir. Günlük faaliyetlerin yanı sıra hayal dünyasının 
zenginliklerini de hedef kitlelere sunma imkânı veren internet, yeni bir toplumsallaşma 
alanı olarak ortaya çıkmış; kapitalist sistemin özü gereği önem kazanan her ürün, mecra 
gibi internet de hızla ticarileşmiştir.  

Ticarileşme ile birlikte internetin sağlayabileceği olanakların sınırlandırılmaya başla-
dığı fikri dünyanın çeşitli coğrafyalarında dillendirilmeye başlanırken, bu konuyu siyasal 
mücadele alanı haline getiren ilk örgüt İsveç Korsan Partisi olmuştur. 

Değişen dünyada sistem eleştirisinin mücadele alanı geçmiş dönemlerin aksine so-
kaklar değil, çağa uygun, hızlı örgütlenme imkânı sunan sanal ortam olmaya başlamış-
tır. Fikri altyapıları tartışmalı da olsa İsveç’te doğan ve dünyanın 40 ülkesinde partileşen 
ya da partileşme çalışmalarına devam eden bir fikri akım ve söylemleri siyasal iletişim 
bağlamında incelenmiştir. 

Türkiye’de aynı söylemlerle bir parti kuruması durumunda, İsveç’teki verilerden yola 
çıkarak, en büyük oy tabanı olacağı düşünülen üniversite gençliği üzerinde nasıl bir etki 
yapacağı araştırılmıştır.  

Araştırma, Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz MYO’da yapılmış ve buradan elde edi-
len bulgular üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur. Araştırma evreninin genişliği 
dikkate alınarak, bu noktada şunu ifade etmek gerekir ki, bu çalışma, konuya dair öncül 
bir araştırma olduğundan seçilen örneklemi evrene genişletilmeye çalışmak hatalı so-
nuçların ortaya çıkmasına yol açabilir. Araştırma sonuçlarının genelleştirilebilmesi için 
evreni ölçeklendirecek yapıda örneklemlerle sınanması gerektiği de ifade edilmelidir. 

Araştırma bulguları incelendiğinde Korsan Parti’nin söylemlerine karşı genel olarak 
olumlu bir bakış açısı gözlenirken, böyle bir partinin Türkiye’de kurulması durumunda 
olumlu görüş beyan edenlerin dahi büyük oranda bu partiye oy vermeyeceklerini ifade 
etmeleri araştırmanın dikkate değer bulgularındandır. 

Anahtar Kelimeler: Siyaset, Siyasal İletişim, Teknoloji, İnternet, Korsan Parti. 
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GİRİŞ 

Günümüzde teknolojik gelişmeler, hızlı nüfus artışı ve kentleşme, nüfusun sos-
yo-ekonomik yapısındaki değişmeler, bireylerin yaşam tarzlarında, istek ve ihti-
yaçlarında farklılaşma yaratmıştır.  

Siyasal aktörler rekabetin yoğun olduğu siyaset sahnesinde rakiplerinden fark-
lılaşmak ve seçmenlerde partiye bağlılık oluşmasını sağlamak amacıyla toplumsal 
farklılaşmaları oya tahvil edebilmek için iletişim stratejilerini ve daha geniş kitle-
lere ulaşabilmek adına mecra seçimlerini genişletmektedir. 

Bu çalışmada, siyaset sahnesinde niş bir alanda faaliyetlerini yürüten İsveç’te 
kurulu Korsan Parti’nin internet yasakları, patentler ve özel hayatın mahremiyeti 
üzerine kurulu siyasal söylemi açıklanmış, internetin siyasal iletişimdeki yeri ve 
önemi üzerinde durulmuş, ilgili siyasal söylemin Türk gençliği üzerinde yarattığı 
etkiyle ilgili, T.C. Kırklareli Üniversitesi’ne bağlı Lüleburgaz Meslek Yüksek Oku-
lu Muhasebe bölümünde öğrenim gören öğrenciler üzerinde, 2010 yılı Nisan 
ayında kantitatif yöntem kullanılarak yapılan ampirik bir çalışmanın sonuçları ir-
delenmiş, yorumlanmış ve açıklanmıştır. 

Siyaset ve Siyasal İletişim 

Siyasal iletişim kavramını tanımlamaya başlamadan önce, kavramı tam bir doğruluk 
içinde tanımlamanın zor olduğunu belirtmek gerekir. Kavramın tam anlamıyla ta-
nımlanmasındaki zorluk ise, onu oluşturan sözcüklerin -siyasal ve iletişim- çok farklı 
tanımlamalara açık olmasından kaynaklanmaktadır (McNair, 2007: 3). 

Siyasal iletişimi tanımlamak gibi zorlu bir işe soyunmadan önce siyaset kav-
ramına bakmak yararlı olacaktır. Bu noktada Kapani (1997) iki görüş olduğunu 
ileri sürmekte ve şu şekilde ifade etmektedir; 

“Bir görüş ve anlayışa göre, siyaset toplumda yaşayan insanlar arasında bir çatış-
ma, bir mücadele ve kavgadır. İnsanlar yaradılışları, sosyal ve ekonomik durumları 
bakımından değişik fikirlere ve değişik çıkarlara sahiptirler. Aralarındaki düşünce, çı-
kar ve psikolojik eğilim farklılıklarından doğan çatışma siyasetin temelini oluşturur.  

Diğer görüşü benimsemeyenlere göre ise siyasetin amacı, her şeyden önce top-
lumda bütünlüğü sağlamak, özel çıkarlara karşı koyarak genel yararı ve in-
sanların “ortak iyiliğini” gerçekleştirmektir. Bu görüşü savunanlara göre siyaset, 
herkesin yararına olan bir toplum düzeni kurma çabasından başka bir şey değil-
dir” (Kapani, 1997: 17).  

Siyasal iletişim konusundaki çalışmaların kökeni ise Aristoteles’in Politika ve 
Retorik adlı eserlerine kadar götürülür (Tokgöz, 2008: 94). Aristo, türdeş toplum-
larda siyaset yapmanın tek biçimi olarak bütün yurttaşların katıldığı konuşmaları 
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göstermiş, siyaset yapma biçimini aracısız konuşma ve böylece siyasetin kendisi-
nin diyalektikle özdeş olması şeklinde tanımlamıştır. Ayrıca iletişimsel olan ile si-
yasal olanın birliğine gönderme yaparak, Atina’da yaşayan yurttaşların ortak iyi-
lerini yeniden tasarlayabilmenin tek yolunun iknaya dayalı birbirleriyle olan ko-
nuşma tekniklerinin geliştirilmesinde görmüştür (Köker, 1998: 84). 

Aristoteles, Retorik’te insanları ikna etme adına icra edilen üç tür konuşmanın 
var olduğunu da ifade etmiştir. Bu konuşma türlerinden birisi siyasal konuşmadır 
ve bu konuşma, “bizleri ya bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya iter”. “Siyasal ko-
nuşma yapan önerilen bir eylem yolunun uygunluğunu ya da zararlı olduğunu 
tanıtmayı amaç edinir” (Aristoteles, 2004: 44). 

Sanayileşme ve buna paralel olarak değişen iktidar yapıları siyasal iletişimi de 
şekillendirmiş, İngiltere, Kıta Avrupası ve Amerika’da bu süreç hızla gelişmiştir. 
Özellikle İngiltere’deki Sanayi Devrimi’nden itibaren basın özgürlüğü çağrısı, Av-
rupa ve ABD’de modern devlete yönelik daha demokratik ve daha laik bakış açı-
ları getirerek, medeni haklar ve siyasal demokrasi mücadelesine hız kazandırmış-
tır (Keane, 1993: 43–48).  

Günümüz siyasal iletişiminde elzem olan kitle iletişim araçları teknik anlamda 
gelişirken, 12 Nisan 1776’da Virginia Eyaleti İnsan Hakları Bildirgesi’nde basın 
özgürlüğünün yazılı hale gelmesine yönelik ilk adım atılmış, 4 Temmuz 1776’da 
yayınlanan Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nde basın özgürlüğü bireyin ayrıl-
maz hakları arasında sıralanmıştır (Tokgöz, 2008: 68). 

Siyasal iletişim kavramı, İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika Birleşik Devlet-
leri’nde gelişme gösterirken, 1960’lı yıllarda da Batı Avrupa ülkelerinde yaygın 
bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır (Topuz, 1991: 7). 

Çağdaş tanımlar incelendiğinde siyasal iletişim, “belli ideolojik amaçları, top-
lumda belli gruplara, kitlelere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve gerekti-
ğinde bu amaçları eyleme dönüştürmek, uygulamaya koymak üzere siyasal ak-
törler tarafından çeşitli iletişim tür ve tekniklerinin kullanılması ile yapılan ileti-
şim” olarak ifade edilmektedir (Aziz, 2003: 3).  

Denton ve Woodward (1990), siyasal iletişimi kısaca, kamusal kaynakların 
(devlet geliri ya da hazine) bölüşülmesi, resmi otorite (yasama, yürütme ve yargı 
gücünü elinde bulunduranlar) ve resmi yaptırımlar (ödül ya da cezaları belirten) 
hakkında yapılan kamusal tartışmalar olarak tanımlamışlardır. Graber ise “siyasal 
dil” kavramıyla siyasal iletişim kavramına ilişkin daha kapsamlı bir tanım ileri 
sürerek, siyasal iletişimin yalnızca retoriği kapsamadığını, aynı zamanda beden 
dili ve siyasal eylemler (boykot veya protesto vb.) gibi paralinguistik işaretleri de 
içine aldığını ifade etmiştir (McNair, 2007: 3). 
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Siyaset ve siyasal iletişim kavramlarına ilişkin literatürde taramasını takiben gü-
nümüz toplum yapısında değiştirici ve dönüştürücü rol oynayan genelde kitle iletişim 
araçları, özelde de internetin siyasal iletişimdeki rolüne vurgu yapmak yararlı olacaktır. 

Siyasal İletişimde İnternetin Önemi 

Kitle iletişim araçları siyasal fikirlerin hedef kitlelere duyurulmasında ve kitlelerin 
manipülasyonunda her dönemde önemli yere sahiptirler. Fransız Devrimi ince-
lendiğinde, Revolusions de Paris gazetesinin, “Büyükler bize sadece, biz diz çökmüş 
olduğumuz için büyük görünürler. Ayağa kalkalım!” şeklindeki başyazısının kitle-
leri harekete geçirmede çok önemli bir rolü görülmektedir (Jeanneney, 2006: 59–61). 

Siyasal iletişimde kullanılan ikinci önemli kitle iletişim aracı radyodur. Özel-
likle Naziler, Avrupa’da işgal ettiği ülkelerin vericilerini, kendi yayınları için kul-
lanmış; Berlin’de hazırlanan programlar Prag, Brüksel, Varşova, Oslo, Kopenhag, 
Atina ve Belgrad’da yayınlanmıştır (Jeanneney, 2006: 169–172). 

Televizyon, çok uzun bir süre kitlesel ikna için en güçlü kitle iletişim aracı olarak 
kabul görmüş ve siyasal iletişim alanında da yaygın bir şekilde kullanılmıştır (Atabek 
ve Kılıç, 2007). Günümüzde de yaygınlığı, erişim katsayısı, görselliğe ve tekrara önem 
veren yapısı sayesinde hedef kitle tarafından kolay algılanabilir olması gibi kriterler 
göz önünde bulundurularak etkisinin büyük oranda devam ettiği ifade edilmelidir. 

Kitle iletişim araçlarının en yenisi olan internet, bünyesinde geleneksel iletişim 
araçlarını barındırabilme özelliğine sahip kitlesel erişime sahip (Selnow, 1998: 1) 
yazılı, görsel ve işitsel basının özelliklerini taşıyan fakat buna ek olarak iki yönlü 
iletişimi kolaylaştıran elektronik bir ortam olarak ortaya çıkmıştır. Diğer iletişim 
teknolojileri ile kıyaslandığında ortaya çıkan en etkileyici farkı ise karşılıklı ileti-
şime olanak tanıması ve anında geri bildirim sağlaması olmuştur. İnternet orta-
mında, fiziksel şartlarla ya da zamanla sınırlı olmayan iletişim, kullanıcıların ve 
örgütlerin birbirleriyle zamandan ve mekândan bağımsız olarak iletişim kurabil-
melerine imkân tanımıştır (Odabaşı ve Oyman, 2002: 325). 

İnternet doğası gereği yukarıda ifade edilen özelliklere sahip olmakla birlikte, ti-
cari bir faaliyet neticesinde dağıtımı yapıldığı için internet kullanımına erişim açı-
sından da incelenmesi yerinde olacaktır. Türkiye’de internet servis sağlayıcılarının 
başlangıçta kurulum, ardından da aylık periyotlarda ücretlendirme esasına göre 
hizmet verdiği düşünüldüğünde, ülkedeki internete erişim oranlarının da bilinmesi, 
araştırma bulgularını okuma ve anlamlandırma bakımından yararlı olacaktır. 

Kısa adı TÜİK olan Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2009 yılı Hanehalkı Bilişim 
Teknolojileri Kullanımı Araştırması sonuçlarına göre Türkiye’deki hanelerin internet 
bağlantısı 2007 yılında yüzde 19,7 iken, 2008 yılında yüzde 25,4’e çıkmıştır. 2009 yı-
lında ise yine önemli bir sıçrama göstererek yüzde 30’a ulaşmıştır (TÜİK, 2009: 147). 
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Aynı anketin sonuçlarına göre 16–74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım 
oranları da yıllar itibariyle önemli bir artış göstermektedir. TÜİK anketinin ortaya koy-
duğu bir diğer önemli sonuç ise; 2009 yılının ilk çeyreğinde bireylerin % 56,3’ünün 
oyun, müzik, film, görüntü indirmek ya da oynatmak için interneti kullanmasıdır. 

Toplumsal düzeyde artan internet kullanma oranına paralel olarak sanal dün-
ya, siyasal iletişim için önemi giderek artan bir mecra haline gelmektedir. Morgan 
Stanley tarafından yapılan araştırmaya göre; 50 milyon kişiye ulaşımın radyo ile 
38 yıl, televizyon ile 13 yıl, internetle ise sadece 5 yıl sürdüğünün saptaması da in-
ternetin önemini ortaya koyan bir göstergedir (Hyland, 2010). 

Bu göstergeleri, hedef kitlelerine daha etkin olarak ulaşmak isteyen tüm orga-
nizasyonlar gibi siyasal aktörler de fark etmiş ve bu alanı tanıtım faaliyetlerinin 
bir ayağı olarak görmüşlerdir. Sadece İsveç’te bir parti, internetin yapısal sorun-
ları üzerinde durmuş ve siyasal söylemini bunun üzerine inşa ederek, kendisine 
has, eşsiz bir niş pazar elde etmiştir.  

İsveç Korsan Partisi 

İşsizlik, yoksulluk, sağlık hizmetlerine erişememe vb. sorunların görülmediği ya 
da az görüldüğü, ekonomik ve sosyal yapısı görece iyi olan ülkelerde hükümet-
lerden beklentilerde, siyasi taleplerde de değişimler yaşandığı gözlenmektedir. İn-
ternetin gelişimi ve sanal gerçeklik olarak özellikle gençlerin gündelik yaşantı-
sında önemli bir yer işgal etmesiyle birlikte, ortaya çıkan taleplerden birisi de in-
ternet üzerindeki yasakların kaldırılması olmuştur.  

İsveç’te kurulan Korsan Parti (Pirat Partiet) de, internetten dosya paylaşımını 
engelleyen yasalara, patent sistemine ve kişisel verilerin mahremiyetini hiçe sayan 
uygulamalara karşı olduğunu ifade ederek siyaset sahnesine çıkmıştır. Parti web 
sitesinde de görüleceği üzere diğer partilerin siyasal söylemlerinde önemli yer tu-
tan eğitim, sağlık, uluslararası ilişkiler vb. hiçbir konuyla ilgilenmeyen partinin 
programında yukarıda belirtilen hükümler dışında bir hedef de belirtilmemiştir 
(www.piratpartiet.se, 2010).  

Korsan Parti’nin Tarihsel Gelişimi 

Korsan Parti’nin fikri altyapısını, internette dosya paylaşımını korsanlık olarak ni-
telendiren şirket ve örgütlere karşılık olarak, 2003 yılında İsveç'te kurulan Kor-
sanlık Bürosu (Piratbyran) oluşturmuştur (Gözükeleş, 2009: 2) 

2003 yılında Korsanlık Bürosu tarafından kurulan The Pirate Bay (Korsan Kör-
fezi) sitesi, yazılım, müzik ve film endüstrisi tarafından korsanlık olarak ifade edi-
len dosya paylaşımının önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir.  
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İnternetin yaygınlaştırılması, bağlantı hızının artması ve özellikle dosya paylaşımını 
kolaylaştıran “bittorent” teknolojisinin gelişmesiyle birlikte The Pirate Bay’in kullanıcı 
sayısı hızla artmıştır. Site sunucularında yasadışı içeriğe yer vermediği için, yukarıda 
ifade edilen sektörlerdeki birçok işletme tarafından şikâyet edilmesine rağmen, yapılan 
faaliyet İsveç yasalarına göre suç sayılmadığından cezai işlem başlatılmamıştır. 

Bu süreç, İsveç hükümetinin internetten telif haklarına tabi olan materyalin in-
dirilmesini yasadışı ilan eden yasa çıkarmasına kadar devam etmiş; yasanın çık-
masını izleyen süreçte The Pirate Bay'e ve Korsanlık Bürosu’na polis baskınları 
yapılmıştır. The Pirate Bay'in sunucularına el konulması ve siteden sorumlu 3 ki-
şinin gözaltına alınması İsveç’te önemli oranda tepki çekmiştir. Sitenin sunucuları 
Hollanda’ya taşınırken, Korsanlık Bürosu söylemlerini siyasal bir parti olarak ifa-
de etme kararı almıştır (Gözükeleş, 2009: 3). 

İsveç kanunlarına göre parti kurmak için gerekli ilk adım olan 500 imzayı top-
lamak için girilen arayışta 36 saat gibi kısa bir sürede 4 bin 725 imza toplamayı 
başaran oluşum siyaset sahnesinde yerini almıştır (Hürriyet, 2010). Parti, ilk seçim 
deneyimi olan 2006 seçimlerinde oyların yüzde 0,63’üne denk gelen 34 bin 918 oy 
almış ve kuruluşunun üzerinden 9 ay geçmiş olmasına rağmen seçime giren 40 
parti içerisinde 10’uncu sıraya yerleşmiştir. İsveç’te uygulanan yüzde 4’lük seçim 
barajını geçemediği için parlamentoda temsil edilemeyen parti, yüzde 2,5’in al-
tında kaldığı için seçim yardımı da alamamıştır (en.wikipedia.org, 2013). 

Bu seçimlerden sonraki ilk ciddi sınavını 2009 Avrupa Parlamentosu (AP) se-
çimlerinde veren parti yüzde 7,13’lük oy oranıyla AP’de 18 sandalye ile temsil 
edilen İsveç’in 5’inci büyük partisi olarak 2 üye göndermeyi başarmıştır (www. 
europarl.europa.eu, 2010).  

Korsan Parti’nin İletişim Stratejisi 

Korsan Parti’nin öncülü olan Korsanlık Bürosu, amacını telif haklarını, enformas-
yon altyapısını ve sayısal kültürü sorgulamak olarak tanımlarken, iletişim strateji-
sini internet üzerinden enformasyon yaymanın yanı sıra, hedef grupların içeri-
sinde yer alarak onlara yönelik bilgilendirme toplantıları, sokak gösterileri ve 
kampanyalar düzenlenmek üzerine kurgulanmıştır. 

İnternet yasaklarını protesto amacıyla kurulan partinin iletişim stratejisinin ana 
ayaklarından birini resmi internet sitesi üzerinden yaptığı faaliyetler oluşturmaktadır. 
Her siyasal partide olduğu gibi İsveç Korsan Partisinin sitesinde de parti politikaları, 
siyasal tarihi vb. partiyle ilgili bilgiler yer almaktadır. (www.piratpartiet.se, 2010) 

Sitedeki “Hareket” başlığı altında ise üyeliğin ücretsiz olduğunu fakat bağış 
yapılmasının tavsiye edildiğini belirten bir notla başlayan partiye veya gençlik 
örgütüne üyelik formu; parti aktivisti, anahtar kişisi olmayı talep edenler için baş-
vuru formları yer almaktadır. 
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Seçim kanununa göre mali yardım için gerekli barajı geçemeyen parti siyasal 
faaliyetlerini sürdürebilmek adına üyelerinin ya da kendisini oluşuma yakın his-
seden seçmenlerin ekonomik desteğini almak için farklı stratejiler izlemiştir. Ana 
sayfa ile tüm alt sayfaların sağ tarafında ve “Hareket” başlığı altında diğer parti-
lerde çok nadir görülebilecek olan, parti logosu ya da renklerini taşıyan çok çeşitli 
ürünler ile siyasal hareketi tanımlayan kitapların satıldığı bir butik bulunmakta-
dır. 10 kategoride 115 çeşit ürünün satıldığı parti butiği çeşitliliği ve ürünlerdeki 
yaratıcı tasarımlarıyla ilgi çekmekte ve partiye önemli bir kazanç sağlamaktadır. 

Partinin mali yapısını güçlendirmek adına yapılan ve sitede butik kısmıyla aynı yer-
lerde duyurulan partiye yardım seçeneği de önemli bir gelir kaynağı olarak gö-
rülmektedir. İlgili sayfaya girildiğinde bağışların parti için önemini belirten bir yazıdan 
sonra çeşitli bağış alternatifleri sıralanmaktadır. Bu noktada siyasal iletişim açısından 
önemli olan ve Korsan Parti’yi özellikle Türkiye’deki çoğu siyasal partiden ayıran başlı-
ca özellik bağış oranlarının aylık ve yıllık bazda detaylı dökümleri ile gelirlerin giderleri 
karşılama oranını gösteren verileri resmi web sitesinde yayınlamasıdır.  

Üyeleriyle ve takipçileriyle şeffaf ve karşılıklı iletişim kurmak istediğini ifade 
edercesine site içerisinde forum ve sohbet odaları kurmaları dikkat çekmektedir. Ay-
rıca özgür yazılım olarak lanse edilen web sözlüğü wikipedia’nın bir benzerinin parti 
için yapılmış olması da partiyi rakiplerinden ayıran önemli bir noktadır. Sitede fark 
yaratan diğer bir özellik ise internetten yayın yapan Korsan Radyo uygulamasıdır.  

İnternet yasaklarını protesto eden ve telif haklarının kaldırılması durumunda in-
ternetin çok büyük bir kütüphane olacağını ifade eden parti, bu söylemine uygun ola-
rak resmi web sitesini de çok kapsamlı, zengin içerikli, şeffaf ve özgür yazılım ruhuna 
yaraşır uygulamalarla hazırlamıştır. Politik amaçlarıyla diğer siyasi partilerden ko-
layca ayrışan parti, web sitesinin her noktasında da bu farkı göstermeyi amaçlamıştır. 
Küçük bir ayrıntı olmakla birlikte, internet sitelerinin büyük bir çoğunluğunun alt 
kısmında yer alan ve site içeriğini izinsiz kullanmanın suç olduğunu belirten “copy-
right” sözcüğüne kinayeli bir gönderme yaparak site sayfalarının en alt bölümüne 
“No copyright” ve hemen altına da Türkçe karşılığı “İyileştirmeler için öneriler?” olan 
bir yazı konulması parti felsefesini ortaya koymak adına önemli bir detaydır. 

Korsan Parti’nin Uluslararası Etkileri 

Korsan Parti’nin ortaya koyduğu bakış açısı İsveç’te olduğu gibi dünyada da ge-
niş ilgi uyandırmış; Kıta Avrupası, Birleşik Krallık, Kuzey ve Güney Amerika, ka-
pitalist sistemi yeni benimseyen bazı eski Doğu Bloku ülkeleri ve Güney Afrika 
dâhil olmak üzere toplam kırkın üzerinde ülkede “Korsan Parti”ler kurulmuş ya 
da kurulma aşamasına gelmiştir (en.wikipedia.org, 2013). 

 

 



İletişim ve Diplomasi / Yeni Medya 
 

 
 
 

122 

Şekil 1. Korsan Partilerin Küresel Dağılım Haritası 

 

 
Kaynak: en.wikipedia.org, 2013.  

Ekonomik ve siyasal sistemleri, tarihleri, gelişmişlik düzeyleri, kişi başına düşen 
milli gelirleri, hatta partinin temellerini atan internete erişim olanakları dahi çok 
farklı ve eşitsiz olan ülkelerde aynı prensiplere bağlı partilerin kurulması internetin 
siyasal iletişim üzerindeki etkisini göstermesi adına dikkate değer bir noktadır.  

Bu oluşumlardan bir kısmı İsveç Korsan Partisi gibi başarılı olarak nitelendiri-
lebilecek sonuçlar da elde etmiştir. Alman Korsan Partisi, 16 eyalet parlamento-
sundan oluşan Federal Almanya’da Berlin, Kuzey Rhine-Westphalia, Saarland, 
Schleswig-Holstein eyalet meclislerinde temsil edilmeye hak kazanırken; Çek 
Cumhuriyeti’nde 1’i ulusal, 3’ü halk meclisi, İzlanda da 3 ulusal meclis, İspanya 
ve İsviçre’de 2’şer halk meclisi, Avusturya’da da 1 halk meclisi üyesi seçtirebil-
mişlerdir (en.wikipedia.org, 2013). 

 Küresel ölçekte yaygınlaşan Korsan Parti oluşumlarının kurulmalarını destek 
olmak, aralarındaki iletişim ve işbirliğini arttırmak adına 2010 yılında Brüksel’de 
yapılan toplantıda kısa adı IPP olan “Pirate Parties International” kurulmuştur. 
Fikri akımın siyasal arenadaki ilk oluşumu olan İsveç Korsan Partisi dâhil 12 par-
tinin gözlemci statüsünde bulunduğu organizasyonun 42 üyesi bulunmaktadır 
(www.pp-international.net, 2013). 

Araştırmanın Metodolojisi  

Araştırmanın Amacı, Önemi ve Yöntemi 

Araştırmanın amacı, yukarıda ifade edilen siyasal söylemin Türk gençliğinde ya-
rattığı etkiyi çeşitli değişkenler açısından değerlendirmektir. Araştırma evreni bu 
çalışmada ulaşılabilecek erişim kapasitesinin çok üzerinde olduğu için, küçük bir 
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örneklem grubuyla non-parametrik öncü bir çalışma yapılmıştır. İlgili çalışma da-
ha önce araştırılmamış bir konuda fikir vermek adına yapılmıştır. Evrenin bu ko-
nudaki eğilimlerini belirlemek için daha geniş ölçekli bir çalışma yapılmalıdır.  

Araştırma, T.C. Kırklareli Üniversitesi’ne bağlı Lüleburgaz Meslek Yüksek 
Okulu Muhasebe bölümünde öğrenim gören öğrenciler üzerinde, 2010 yılı Nisan 
ayında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada anket ve birincil verilere dayalı anlık 
araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmaya katılan deneklere, sosyo-demografik özellikleri belirleyen sorular ve 
siyasal söylem anketi uygulanmıştır. Kullanılan ankette 9 adet sosyo-demografik ya-
pıyı belirlemeye yönelik sorunun yanı sıra, internet kullanım alışkanlıkları ile ilgili 3, 
siyasal tercihlerle ilgili 5, gelecek projeksiyonu ile ilgili 2 soru yer almaktadır. Siyasal 
söylem ölçeğinde ise 3 soru bulunmaktadır. Ölçekte “kesinlikle katılıyorum”dan, 
“kesinlikle katılmıyorum”a uzanan 5’li likert tipi ifadeler kullanılmıştır. Ölçeğin 
Cronbach Alfa Katsayısı α: 0,844 çıkmıştır. Bu sayı uyguladığımız 3 maddelik ölçeğin 
yüksek güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir. Araştırma için ilgili bölümde 
okuyan 117 öğrenciye anket dağıtımı yapılmış, bunlardan 9’u sistematik hata, 5’i ek-
sik cevaplar nedeniyle araştırmadan çıkarılırken, 3 anket de geri dönmediği için geri-
ye kalan 100 adet anket veri olarak incelenmiştir. Anketlere verilen yanıtlar değerlen-
dirmeye alınmış, anket sorularının ve ifadelerinin analiz edilmesi ve değerlendirilme-
sinde SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler aşağıda tablolar 
halinde sunulup değerlendirmesi ve yorumu yapılmıştır. 

Araştırmanın Bulguları 

Araştırmaya Katılanların Sosyo Demografik Özellikleri 

Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyo demografik özelliklerini incelediğimizde 
öğrencilerin %64’ünün kadın, %36’sının erkek olduğu; yetiştiği yere göre ise 
%12’sinin köyde, %20’sinin kasabada, %52’sinin ilçede, %2’sinin ilde, %14’ünün 
büyük şehirde yetiştiği görülmektedir. 

Katılımcıların internet kullanım alışkanlıkları incelendiğinde %30'unun günde 
1 saat, %16'sının günde 2 saat, %22'sinin günde 3 saat, %6'sının günde 4 saat, 
%26'sının da günde 5 saat ve daha fazla internette zaman geçirdiği görülmektedir. 

İnterneti kullanım amaçları incelendiğinde ise katılımcıların yarıdan fazlası 
(%54) interneti öncelikli olarak araştırma yapmak için kullandığını ifade etmekte-
dir. Katılımcıların %20'lik bölümü interneti müzik dinlemek için kullanırken; 
%18'lik bölümü e-posta yazmak/okumak; %4'ü oyun oynamak; kalan %4'ü de 
program ya da film indirmek için kullanmaktadır. 
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İnternet kullanım alışkanlıkları ile ilgili son soru olan ücretsiz programlar hari-
cindeki programları indirme sorusunda öğrencilerin %52'sinin korsan yazılım 
ve/veya film indirdiğini beyan ettiği görülmektedir.  

Siyasi kimliği tanımlamak amacıyla sorulan soruya katılımcıların %78 gibi bü-
yük bir çoğunluğu Atatürkçüyüm cevabını verirken, %10'u kendisini Milliyetçi, 
%8'i İslamcı, %2'si Liberal, %2'si de Muhafazakâr olarak tanımlamıştır. Seçenekler 
arasında yer alan Demokrat, Sosyal Demokrat, Sosyalist ve Diğer seçenekleri ise 
hiçbir katılımcı tarafından tercih edilmemiştir. 

Siyasete ilgi düzeyleri üzerine yapılan araştırmada ise katılımcıların %80 gibi 
büyük çoğunluğunun siyasetle hiç, çok az ya da biraz ilgilendikleri görülmekte-
dir. Oldukça ilgili olduğunu ifade edenler %18'lik kitleyi oluştururken, çok ilgili-
yim diyenler sadece %2'de kalmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu 18 yaşını 
yeni aştığı için son seçimlerde oy kullananların oranı %30'da kalmıştır. 

Seçim barajları konusunda %52'lik çoğunluk seçim barajının düşmesini ister-
ken, %2 tamamen kaldırılmasını, %36 olmasını, %10 ise daha yüksek olmasını uy-
gun bulduğunu ifade etmiştir. 

Katılımcıların Türkiye'nin geleceğine ilişkin beklentileri incelendiğinde sadece 
%16'lık bir bölümün ülkenin gelecekte daha güçlü olacağını, %46'sının değişiklik 
olmayacağını, %30'unun güçsüzleşeceğini, diğer şıkkını seçen %8'in ise geleceğin 
konjenktürel durumlara göre şekilleneceğini düşündüğü görülmektedir. 

Kişisel gelecek beklentilerine ilişkin sonuçlar incelendiğinde %42'lik kesimin ge-
lecekten umutlu olduğu görülürken; %32 gibi önemli bir çoğunluğun ise umutsuz ol-
duğu ortaya çıkmaktadır. Geleceği hakkında fikri olmadığını ifade edenlerin oranının 
da %26 gibi yüksek bir oranda olması da üzerinde düşünülmesi gereken bir noktadır.  

Yukarıda genel hatlarıyla ortaya konan sosyo-ekonomik şartlara sahip gençlerin, İs-
veç’te kurulan ve dünyanın çeşitli ülkelerinde hızla yayılan Korsan Parti’nin ilkelerine 
karşı olan bakış açıları incelendiğinde Tablo-1’deki gösterilen tablo ortaya çıkmaktadır.  

Korsan Parti’nin siyasal söylemini oluşturan sacayağından ilki olan internette 
telif hakları uygulamalarını ticari amaçla yapılmadığı sürece reddetme yaklaşı-

mına gençlerinin nasıl baktığını incelemek için sorulan soruya katılımcıların 
%54’ü olumlu yanıt verirken, %12’si çekimser, 34’ü ise olumsuz yanıt vermiştir. 

Katılımcıların %14’ü ilaç patentleri başta olmak üzere tüm patentlerin kaldı-
rılması gerektiği konusunda kararsız olduklarını, %54’ü kaldırılması gerektiğini, 
%32’si de patent sisteminin devam etmesi gerektiğini ifade etmiştir.  

Özel hayatın gizliliği konusunda ise katılımcılar arasında büyük bir konsensüs 
olduğu görülmüştür. Katılımcıların %30’u devletin özel hayatın gizliliğinin ko-
runmasına daha fazla önem vermesi gerektiği görüşüne kesinlikle katılıyorum, 
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%36’sı katılıyorum derken, %14’ü kararsızım, %10’u katılmıyorum, diğer %10’luk 
grup ise hiç katılmıyorum ifadesini kullanmıştır.  

 

Tablo 1. Siyasal Söylem Ölçeğine Verilen Yanıtların Frekans ve Yüzde Dağılımları 
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1. İnternette ticari amaç 
gütmeyen tüm kopya-
lama ve kullanım be-

dava olmalıdır. 

14 40 12 26 8 

2,74 1,220 
14,0 40,0 12,0 26,0 8,0 

2. İlaç patentleri başta 
olmak üzere tüm pa-

tentler kaldırılmalıdır. 

8 46 14 22 10 
2,80 1,172 

8,0 46,0 14,0 22,0 10,0 

3. Devlet özel hayatın 
gizliliğini korumak için 
daha fazla önlemler al-

malıdır. 

30 36 14 10 10 

2,34 1,281 
30,0 36,0 14,0 10,0 10,0 

Siyasal Söylemi Onaylama İle Partileşmeye İlişkin Bulgular 

Araştırmanın en ilginç noktalarından biri de siyasal söylemi onaylama ile Tür-
kiye’de Korsan Parti kurulması talebi arasındaki paralel olmayan durumdur. Ka-
tılımcıların önemli bir bölümü (%58) ilgili partinin siyasal söylemini destekleme-
sine rağmen, böyle bir partinin Türkiye’de kurulmasına araştırmaya katılanların 
sadece %20’si ihtiyaç olduğunu düşünürken, %24’ü ilgili soruya olumsuz cevap 
vermiş, %56 gibi büyük bir çoğunluk ise kararsız olduğunu ifade etmiştir.  

Siyasal Söylemi Onaylama İle Oy Verme Davranışına İlişkin Bulgular 

Siyasal söyleme kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum diyenlerin oranı %58 düze-
yinde olmakla birlikte böyle bir partinin kurulması durumunda oy vereceğini be-
yan edenlerin oranı sadece %16 düzeyindedir. Katılımcıların %24’ü Korsan Par-
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ti’ye oy vermeyeceğini ifade ederken, %60 gibi çok yüksek bir kitle kararsız oldu-
ğunu beyan etmiştir. 

Siyasal Söylemi Onaylama İle İlgili Söylemin Siyasal Başarıya Etkisine                
İlişkin Bulgular 

Katılımcıların büyük çoğunluğu diğer sorularda olduğu gibi kararsızım seçene-
ğini tercih ederken, % 16’lık kesim bu söylemleri parti programına koyan partinin 
daha başarılı olacağını, %28’lik bölümde yer alan katılımcılar da daha başarısız 
olacağını beyan etmiştir. 

Tartışma ve Sonuç 

Katılımcıların telif hakları ile ilgili verdiği yanıtlar ve ülke gerçekleri incelendi-
ğinde korsan yazılımın çok yaygın olduğu, internetten illegal film ve lisanssız 
program indirmenin suç olarak algılanmadığı, konunun büyük oranda emek hır-
sızlığı bağlamında değerlendirilmediği göze çarpmaktadır.  

Özel hayatın mahremiyetinin korunması konusunda devletin yeterli önlemleri 
almadığı da katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Bu sonuç özel hayatın gizlili-
ğinin korunması konusunda devletin eksikleri olduğunu ortaya koymasının yanı 
sıra, araştırmanın yapıldığı dönemde izinsiz telefon dinleme vb. olayların medya-
nın gündeminde olmasının da etkili olabileceği dikkate alınmalıdır. 

Patentler konusunda da telif hakları ve özel hayatın mahremiyeti ile ilgili genel 
görüşe paralel sonuçlar ortaya çıkmıştır. Katılımcıların üniversite öğrencisi olma-
ları nedeniyle sağlık giderlerinin aileleri ya da üniversiteleri tarafından karşılan-
dığı dikkate alınırsa, patentler konusunda bu oranda yüksek bir muhalefetin or-
taya çıkması dikkate değer bir noktadır. 

İsveç Korsan Partisi’nin söyleminin ana çizgilerini oluşturan üç maddede de 
olumlu fikir beyan edenlerin oranı yüksek olmakla birlikte, kararsızların ve olum-
suz görüş beyan edenlerin de önemli bir orana sahip olduğu görülmektedir. 

Araştırma sonuçları incelendiğinde partinin siyasal söylemine karşı genel ola-
rak olumlu bir bakış açısının olduğu görülmektedir. Buna rağmen ilgili söylem-
lerle seçmenden oy isteyen bir parti kurulması durumunda, bu partiye oy verebi-
leceğini söyleyen katılımcı sayısının çok düşük, kararsız sayısının ise yarıdan faz-
la olması Türkiye’deki Korsan Parti oluşumunun en büyük oy tabanını oluşturan 
gençlerde bile yeterli desteği görmediğini ortaya koymaktadır. 

İsveç’te büyük bir sıçrama yaparak AP’ye girmeyi başaran Korsan Parti’nin 
söylemi, Türkiye gibi genç nüfusu yüksek bir ülkede, iyi planlanmış bir iletişim 
stratejisi ile önemli oy oranına ulaşabilme potansiyeline sahip olmasına rağmen, 
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%10 gibi yüksek bir seçim barajının uygulanması da meclise girme şansını düşü-
recek en önemli etkendir. 

Parti söyleminin etkisini azaltacak diğer bir etken ise ülkede kronikleşen yük-
sek oranlı işsizlik sorunudur. TÜİK’in 2010 Şubat ayı araştırmasında 3,5 milyon-
dan fazla işsiz olduğu ve bunların yüzde 25’inden fazlasının genç işsizler olduğu 
ortaya çıkmıştır. Gençliğin işsizlik sarmalında olduğu, temel insan hakları ve de-
mokrasi konularında dahi tartışmaların devam ettiği ülkede internet yasaklarını 
merkeze alan bir siyasal söylemin başarı şansı da tartışmalıdır.  

Korsan Parti, Avrupa’da ekonomik göstergeleri Türkiye’ye göre daha iyi olan, 
temel insan hakları konusunda duyarlı ülkelerde yürüttüğü başarılı iletişim stra-
tejisi ile grafiğini yükseltirken, geldiği nokta itibariyle bir yol ayrımında olduğunu 
da görmek gerekir. Parti birinci yol olarak söylemini olduğu şekilde muhafaza ede-
rek dar bir hedef kitleye hitap eder ve iktidar olmak yerine diğer partilerin, söyle-
mini ciddiye alarak adımlar atmasını sağlayabilir. İkinci yol olarak da toplumsal ih-
tiyaçlara göre şekillendireceği siyasal söylemleriyle hedef kitlesini genişleterek oy 
oranını yükseltip, siyaset sahnesinde daha aktif bir konuma gelmeyi amaçlayabilir. 

Son Not:  
Samet KAVOĞLU, Doktora Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, SBE Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Ana Bilim Dalı. 
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ÖZET 

Dünya artık küreselleşmenin giderek daha fazla hissedildiği bir yer halini almış du-
rumda. Küreselleşmenin yansımalarını, öncelikle ekonomik olarak başlamış olsa da son 
yirmi yıldır toplumsal hayatta da görmekteyiz. Bunun alt yapısı ise gelişen teknolojilerin 
hayatımızda edindiği yerdir. Küreselleşme ile medya ve demokrasi ile dönüşen top-
lumda sivil sesler yükselmeye başlamıştır. 

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ise toplumsal hareketleri de dönüştür-
müştür. Yeni medya teknolojileri sayesinde toplumun farklı kesimleri rahatsızlıklarını 
göstermek için bu kanalları kullanmaya başlamıştır. Bu, kimi zaman siyasi erke sesini 
duyurmak için, kimi zaman kendi örgütlenmesini sağlamak için olmuştur. Bu makalede 
yeni medya ile birlikte aktivizm hareketlerinin yeni medyayı kullanma biçimleri üzerine 
durulmuştur. Genç Siviller, Greenpeace ve Chance.org hareketleri örneklerinden hare-
ketle dijital aktivizm konusuna odaklanılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Dijital Aktivizm, Ağ Toplumu, Küreselleşme, Genç Siviller, Green-
peace, Change.Org. 
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GİRİŞ 

Küreselleşme olgusunun bütün dünyayı kuşattığı bir dönemde iletişim teknolo-
jilerinin gelişmesi ve yeni iletişim kanallarının bireyin kullanımına sunulması 
mümkün olmuştur. İnternetin bilgiyi hızla yayması önemli bir etkiyi beraberinde 
getirirken asıl dönüşüm web 2.0 teknolojilerinin gelişmesi ile olmuştur. Siber bir 
kamusal halini alan bu yeni iletişim ortamı sermayeleşen, holdingleşen medyanın 
konvansiyonel duruşuna alternatif bir yol olarak belirmiştir. Küreselleşmenin 
köklü kurumları, ulus - devletleri zayıflatarak sivil iradenin gücünü arttırması ve 
daha katılımcı demokratik bir ortamı desteklemesi farklı tartışmaları da gündeme 
getirmiştir. Birçok araştırmacı oluşan yeni durumu oldukça ‘iyimser’ bir bakış açı-
sıyla ele alarak sosyal ağlar sayesinde katılımcı demokrasinin giderek güçlendiği-
nin üzerinde durmaktadır. Bu yeni iletişim ortamları, görmezden gelinen, siste-
min dışında kalan, muhalif kesimlerin seslerini duyurmanın yolu haline gelmiştir. 
2001 yılında Filipinlerde Estrada’nın mobil teknolojinin baskısıyla görevden alın-
ması ile başlayan yeni süreçte sistem karşıtı gruplar internet ile örgütlenmeye de-
vam etmiştir. Yeni dünya düzenin kurgulandığı ortamda Türkiye dahil dünyanın 
birçok yerinde sistem muhalifi gruplar “yeni medya” aracılığıyla kendi seslerini 
duyurmakta, eski toplum hareketlerinden farklı olarak sosyal ağlar kullanılarak 
siber ortamlarda aktif biçimde küresel etkileşimler elde etmektedirler. 

Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal paylaşım ağları milyonlarca insanı top-
layarak yeni bir kamusal alan sağlarken, muhalif seslerin de yükseldiği yeni ago-
ralar gibi değerlendirilmektedir. Özellikle Ortadoğu’daki büyük değişimle birlikte 
yaşanan süreçte yeni medya devrimci bir medya gibi ileri sürülmektedir. Bu ma-
kalede yeni medya ortamı ve bu yeni ortamda muhalif seslere örnek olan hareket-
lerin bu mecrayı kullanma biçimleri, örgütlenme örnekleri ve aktivizm ha-
reketlerine dönüştürme biçimleri örnek olaylar üzerinden incelenecektir. 

Yeni toplumsal hareketler ve aktivist girişimler artık demokrasimizde olağan 
hale gelmiştir. Makale kapsamında ele alınan aktivistler, sistemin demokrasi dışı, 
çevre sorunları gibi dayatmalarına karşı ortak tepkiyi geliştirirken sosyal ağlardan 
ve yeni medya ortamlarından fazlasıyla yararlanmakta, gösterdikleri performans 
ile öne çıkmaktadırlar. 

Yeni medyanın en önemli rolü, yeni temsiller yaratma ve muhalif politik ses-
leri duyurmaktır. Kapasitesi de, ele alınan grupların örnek etkinlikleri örgütlenme 
açısından ele alınarak incelemektir. Bu nedenle makale, yeni medya aracılığı ile 
metinler ve ağ üzerinden kamuoyuna ulaşan aktivist hareketler arasındaki ilişkiyi 
açıklamaya odaklanacaktır. 

Bu kapsamda ana akım medyada yeterince yer almadığı düşünülen aktivistle-
rin sosyal ağlar ve interneti hangi amaçlarla kullandıklarını saptamaktır. 
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Muhalif siyasal seslerin internet üzerinden paylaşıma açıldığı, tartışıldığı, bil-
gilerin küresel platformda paylaşıma ve dolaşıma girdiği, eylem planlarının ve 
duyurularının yapılmasına olanak sağlandığı bu iletişim ortamında, aktivist hare-
ketlerin internetten nasıl yararlandığı incelenmektedir. 

1. Küreselleşme, Yeni Medya Ortamı ve Toplumsal Değişim 

Küreselleşme, son yıllarda üzerinde en çok tartışılan, çok farklı anlam ve değerler 
yüklenen, çok farklı tanımlamalara ve nitelemelere konu olan kavramların ba-
şında yer almaktadır. Kısaca, "dünyanın tek bir mekan olarak algılanabilecek öl-
çüde sıkışıp küçülmesi anlamına gelen bir süreci" (Tutar, 2000: 18) ifadesiyle ta-
nımlanan küreselleşme, ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel değerlerin ve bu de-
ğerler çerçevesinde oluşmuş birikimlerin ulusal sınırlar dışına taşarak dünya ge-
neline yayılması şeklinde değerlendirilmektedir. (Erbay, 1998: 18)  

McLuhan ise 1962 yılında yazdığı bir metinle yeni iletişim teknolojilerinin yaşam-
larımızdaki etkisini kavramak üzere sık sık söylenilen “global village” yani “küresel 
köy” terimini ilk defa kullanan kişi olmuştur (Aktel, 2001: 195). Coğrafi sınırların 
önemini yitirmesi ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ile birlikte fiziksel mekan 
yeni bir boyut kazanmıştır. Artık birey dünyanın neresinde olursa olsun dünyada 
olup biten olayları anında izleyebilme ve olaylardan haberdar olabilme şansına sa-
hiptir. Son yirmi yıldır daha önce yaşanmamış bir hızda olan küreselleşme hareketi 
sonucunda toplumsal anlamda hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişimin temel 
noktası yeni iletişim ve enformasyon teknolojilerindeki gelişmelerdir. 

Bu gelişmeler sonucu dünya gerçekten ‘küresel köy’ olmaya daha da yaklaş-
mıştır. Özellikle internet medyasının getirdiği özgür ve geniş alan ise edilgen ko-
numdaki kitlelerin seslerini duyurmalarını sağlamıştır. Sivil toplum hareketleri 
artık seslerini duyurmak için televizyon kanallarının dikkatini çekmeyi beklemeyi 
bırakmış kendi sosyal medyaları aracılığı ile topluluklar kurarak yönetir hale 
gelmişlerdir. Enformasyonu yönlendirmedeki bu hareket gücü öyle bir noktaya 
gelmiştir ki kitlelerin biriken enerjileri meydanlara taşmış ve devrimleri hareket 
noktası olmuştur (Soydan, 2012: 52) 

Geleneksel iletişim araçları televizyon, gazete ve radyo hem iletişim araçlarının 
sahipliğinde hem de içeriğin belirlenmesinde merkeziyetçi bir yapıya sahipti. TV is-
tasyonları bir ya da birkaç kişinin sahipliğindeyken, uluslararası alanda tekellerin 
kontrolündeydi. Yeni iletişim teknolojileri sayesinde bu hegemonyalar yıkılmaya 
başlanmıştır. Çeşitlenme ve parçalanma ile kontrol tekeli çok merkezli hale gel-
mektedir. Yeni iletişim teknolojileri, özellikle internet teknolojisi kullanıcıların kendi 
elektronik gazetesini oluşturmasına da imkan vermektedir (Timisi, 2003: 84). 

Yaşanan yeni teknolojik devrim ile yeni bir toplumsal dönemin başladığı söy-
lenebilir. Yeni iletişim teknolojileri bilgi miktarını artırması, bireysel iletişime im-
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kan sağlaması etkileşim ve evrensel erişim imkanı sağlaması gibi özelliklerinden 
dolayı katılımcı demokrasiyi gerçekleştirecek bir araç olarak değerlendirilebilir 
(Karapınar, 2006: 97). Hatta Friedman yeni ortamda birey için ‘süper güçlendiril-
miş birey’ tabirini kullanmaktadır. Underwood da “internetin tercih edilme ne-
denlerinden biri, kullanıcılara geleneksel medya şirketlerinin “tek’ten çok’a” to-
talarizmini dengelemek için internetin demokratikleştirici potansiyelinden hare-
ketle demokratik ağ iletişiminin “çok’tan çok’a” doğasından yararlanma fırsatı 
sunmasıdır’ (Underwood, 2002: 136) diyerek yeni iletişim araçlarının demokra-
tikleştirici etkisinden bahsetmiştir. 

İçinde bulunduğumuz toplumu betimleyen resmin diğer bir parçasında da ağ 
toplumudur. Çağımız toplumu artık, herkesin her yerde ve her zaman istediği ye-
re bağlanabildiği çağdır ve ‘ağ toplumu’ olarak tanımlanır. Ağ toplumunu etkin 
kılan en önemli özellik, iki yönlü iletişim, bir başka deyişle etkileşim (interacti-
vity) dir.(Kesim, 2008: 5-6). Yakın dönemde ortaya çıkan ‘sosyal ağlar’ kavramın-
dan bahsetmek gerekmektedir. Yüz yüze iletişimlerde birey iletişime geçtiğinde 
karşısındaki tarafından tanımlanırken sosyal ağlarda ise birey kimliğini adeta inşa 
etmektedir. Kurgulanan bir kimlik ve bu kurgu kimliklerin oluşturduğu bir ağdan 
bahsetmek mümkündür.  

Küreselleşme yaklaşımı ile görüldüğü gibi kamu yönetimi, kamu hizmeti ve 
organizasyonları köklü bir biçimde değişmiştir. Ulusal egemenlik ulus devletten 
olağanüstü örgütlere doğru kayarken, yerel yönetimler ve sivil toplumun da etki 
alanı alabildiğince genişlemektedir (AL, 2002: 282). 

2. Toplumsal Hareketlerde Yeni Yorum 

Toplumsal Hareketler, 19. yüzyıl sonlarındaki isçi hareketi ile başlar. 1960’ lardaki 
toplumsal hareketler, siyasal iktidarı hedefleyen, ekonomik çıkar yörüngeli sınıf-
sal yapısı olan hareketlerdir (isçi hareketi gibi). Bu hareketler, "eski toplumsal ha-
reketler" olarak adlandırılmışlardır (Önder, 2003: 34- 35). Bu hareketlerde sorunla-
rın çözümü için ideolojik faktörler önerilmekteydi. Harekete geçmek için, yanlış-
lıkların ve haksızlıkların vurgulandığı ideoloji gerekliydi (Hank vd., 1999: 151.) 

“Yeni toplumsal hareketler" kavramı ise, 1970'lerden itibaren ortaya çıkmış 
olan ekoloji hareketini, feminist hareketi, barış hareketini nükleer karşıtı hareket-
leri, azınlık hareketlerini ve yerel özerklik hareketlerini ifade etmek amacıyla kul-
lanılmaktadır (Önder a.e.). Küreselleşme kavramı, kitle iletişim araçlarının yay-
gınlaşması ile paralel olarak dünya toplumlarının ekonomik, politik ve kültürel 
düzeyde çok yönlü olarak iç içe girdiği ve dünyanın bir ucunda olan olayların, ka-
rarların ve çalışmaların sınırlar ötesinde toplumları etkileyebilmesi olarak ta-
nımlanacak olursa, küreselleşme olgusu açısından kitle iletişim araçlarının ne ka-
dar önemli olduğu açıkça görülebilir (Sugur, 1995: 56). 



K. Karagöz: Toplumsal Hareketler ve Dijital Aktivizm Hareketleri 
 

 
 
 

 135 

Sosyal bilimlerde ise son zamanlarda yeni hareketler, kavramı yerine "yeni pro-
testo hareketleri", "yeni politikalar " gibi terimler de kullanılmaktadır. Bu yeni sos-
yal hareketlerin aktivistlerinin yapısal karakteristiği; yüksek eğitimli ve ekonomik 
güvene sahip kişiler, orta sınıf üniversite öğrencileri oluşlarıdır (Offe, 1999: 60). 

Habermas’ın, yeni çatışmaların bölüşüm sorunlarından değil, yaşam biçimleri-
nin grameri sorunlarından doğduğunu ifade etmesi, yeni toplumsal hareketlerin 
ilgi alanları ile örtüşmektedir. Yenilenen toplumsal hareketler ‘iktisadi ve sosyal, 
iç işlere ve askeri güvenlik’ sorunlarından farklı olarak, ‘yaşam kalitesi, eşit hak-
lar, bireysel kendini gerçekleştirme, katılım ve insan hakları’ konularına odak-
lanmaktadırlar (Habermas, 2001: 849). 

Bu yeni sosyal hareketlerin aktivistlerinin yapısal karakteristiği; yüksek eği-
timli ve ekonomik güvene sahip kişiler, orta sınıf üniversite öğrencileri oluşlarıdır 
(Offe, 1999: 60). 

Dünya üzerindeki coğrafi sınırların önemini yitirmesi ve kitle iletişim araçları-
nın yaygınlaşması ile birlikte mekân kavramı da önemini yitirmiştir. Artık birey-
ler dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar dünyada olup biten olayları anında iz-
leyebilme ve olaylardan haberdar olabilme şansına sahiptirler. Son yirmi yılda 
küreselleşme hareketi sonucunda hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişimin 
temel noktası yeni iletişim ve enformasyon teknolojilerindeki gelişmelerdir. 

Günümüzde dijital tepkiler de sokak eylemleri kadar ses getirebiliyor. Çünkü 
gazeteciler, artık gündem toplantıları öncesinde Twitter'da nelerin konuşuldu-
ğuna göz atıyor. Yani sosyal medyada tartışılan mevzular, gazetelerin ve haber 
bültenlerinin de gündemine giriyor. Hatta ABD'deki Siyaset, Demokrasi ve İnter-
net Enstitüsü'ne göre, daha fazla kişiye ulaşabildikleri için, internet aktivistleri ka-
rar verici mekanizmalar üzerinde sokaktaki aktivisterden yedi kat daha fazla etki 
gücüne sahip (Savaş, 2013). 

Bilgi devrimi ya da Friedman’ın tanımladığı şekliyle ‘enformasyonun demok-
ratikleşmesi’, gücün doğasını değiştirmekte, yayılıp dağılmasını hızlandırmakta-
dır. Ulus devletler dünya sahnesindeki egemenliklerini sürdürse de sayıları gide-
rek artan farklı oyuncularla bu alanı paylaşmak zorunda kalmaktadır ve oyunu 
kontrol etmede zorlanmaktadır. Bazı bilim adamlarının ‘Üçüncü Sanayi Devrimi’ 
adını verdiği yeni süreç bilginin üretilmesi, işlenmesi, ulaşılabilirliği ve iletilebi-
lirliği olağanüstü ölçüde hızlanmış ve ucuzlamıştır. Dijital bilgi miktarı her beş 
yılda bir ona katlanmaktadır (www.rtuk.org.tr). 

İletişimin bu denli ucuzlaştığı ve yaygınlaştığı bir süreçte uluslar ötesi organi-
zasyonların ve ağların kurulmasının bedeli neredeyse sıfırdır. Dünya üzerindeki 
kalabalık insan topluluklarının benimsediği bu ulus-ötesi oluşumlar ‘küresel vic-
dan’ olmak iddiasındadırlar. Bu özellikleriyle de zaman zaman hükümetleri ve 
çok uluslu şirketleri baskı altına alarak politikalarını değiştirebilmektedir.  



İletişim ve Diplomasi / Yeni Medya 
 

 
 
 

136 

İletişimde sağlanan hızın, zengin ve güçlülere münhasır bir ayrıcalık olmayışı, 
maliyetlerdeki büyük ucuzlama sayesinde bu imkanlardan çok geniş kesimlerin 
yararlandığı söylenebilir. Böylece bireyler geleneksel medyanın tek taraflı iletişim 
hegemonyasını aşıp çoklu iletişime geçmiştir. Bu özellik sayesinde modern dün-
yanın temel devlet modeli olan ulus devletlerin doğası da değişmektedir. Gücün 
yatay ve aşağıya doğru yayılma hızı artmaktadır.  

Özellikle internet sayesinde editörlerin, patronajın himayesindeki basından 
kurtulup bireyden bireye, bireyden topluma (bloglar), toplumdan bireye ve en 
önemlisi de toplumdan topluma iletişim kanalları açılmıştır. Daha evvel de var 
olan STK’lar ve devlet dışı örgütler, baskı grupları hiç olmadığı kadar aktif ve se-
sini duyurabilen bir konuma sahip olmuşlardır. Bu oluşumlar devletin egemenlik 
yetkileri üzerinde doğrudan bir tehdit değilse de ilişkiler dünyasında, devlet 
kontrolü dışında bir katman daha oluşmuştur.  

Yeni iletişim araçlarının yarattığı kitlesizleştirme ve bütünleştirme, toplumsal 
parçalanmaya ve ulus-devletin çöküşüne yol açabileceği şeklinde kaygıları içinde 
barındırmaktadır. Hem yeni iletişim araçlarını kullananlar arasında hem de kulla-
namayanlar arasında daha az ortak bilgi kaynağı ve yaşantı olması sonucunda, va-
tandaşların birbirine karşı daha az bağlılık ve sorumluluk hissedeceği endişesi sı-
caklığını korumaktadır. Ancak bilinmesi gereken Türkiye’de 2000 yılında sadece 2 
milyon internet kullanıcısı varken bugün bu sayının 36 milyon olduğu gerçeğidir. 
(www.internetworldstats.com). İnternetin gelişmesi ve sosyal medyanın güçlen-
mesi ile her yere ulaşan dünya çapındaki ağ ile, aynı zamanda cep telefonu gibi bü-
tün dünyada insanlar arasında anlık bağlar kurabilen, uzaklıkları ortadan kaldıran, 
tepkime sürelerini sıfıra indiren, olayların yankılarını fazlalaştıran, dolayısıyla da 
gelişimi ile olayların yapısını tamamen değiştirebilen bir durum ortaya çıkmak-
tadır. Bu gelişmeler, 21.yy insanında daha önce tanık olduğu her şeyden farklı bir 
düşünce yapısının ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Maalouf, 2009: 66). 

İnternet ve diğer yeni iletişim teknolojilerinin kullanımı, yönetenlerle 
yönetilenler arasındaki mesafenin daralmasında yeni fırsatlar ortaya çıkartarak 
doğrudan demokrasinin de kuvvetlenmesine yol açmaktadır (Bektaş, 2004: 211). 

İletişim teknolojilerinin siyasal süreçlere etkilerinin ilk örneklerinden biri Ma-
nila’da 2001 yılında yaşanan olaylardır. 17 Ocak 2001’de Filipinler Devlet Başkanı 
Joseph Estrada’nın görevden alınması için yargılandığı sırada, Filipinler Kong-
resi’nde Estrada’nın destekçileri, Başkanın aleyhinde var olan önemli kanıtların 
dikkate alınmaması yönünde oy kullanmışlardır. Karar açıklandıktan sonraki iki 
saat içinde, binlerce Filipinli, Manila’nın en büyük kavşaklarından Epifanio De 
Los Santos Avenue’de toplandılar ve yolsuzluğa bulaşmış Başkan Estrada’nın gö-
revden alınmasını talep etmişlerdir. Kalabalık birkaç gün içinde milyonlara ulaş-
mış ve Manila trafiğini alt üst etmiştir. Halkın böyle kitlesel ve hızlı bir tepki Est-
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rada 20 Ocak’ta görevden ayrılmak zorunda kalmıştır. Böylece yeni iletişim tek-
nolojisi gücüyle ilk kez ulusal bir lider görevden ayrılmak zorunda kalmıştır. Et-
rada’nın bizzat kendisi ‘metin mesajlarının’ görevden alınmasında etkili oldu-
ğunu söylemektedir (www.alternatifpolitika.com).  

Arap Baharı ya da devrimi ise yetkililerce sürekli müdahale edilen meyve satı-
cısı Mohammed Bouazizi’ nin Sidibouzid’de kendini yakması ile başlamıştır. Ül-
kedeki diktatörü deviren halk hareketi, Ortadoğu’daki birçok ülkedeki halklarına 
ilham kaynağı olmuştur. Bu bağlamda kitle iletişim araçlarının Arap Baharı’na et-
kisi ele alınırken gözden kaçmaması gereken bir nokta vardır. Mohammed Bou-
azizi kendini ilk yakan Tunuslu değildir. Başka bir seyyar satıcı Abdesselam Tri-
mech, Bouazizi’den bir yıl evvel bölgesel yönetimin, çalışmasını engellemesini 
protesto ederken kendini yakmıştır, fakat çok az kişi bundan haberdar olmuştur. 
İki eylem arasındaki tek fark Bouzizi bir kamera önünde kendini yakmış, intiharı-
nın fotoğraflarını Facebook’ta paylaşmış, sadece Tunus’ta değil bütün dünyada 
bir Tunus Devriminden ilham alan Mısır’daki protesto gösterilerinde, Khales 
Said’in ölümü fitili ateşleyen olay olmuştur. 6 Ocak 2010’da polis tarafından hır-
palanarak öldürülen 28 yaşındaki Halid Said’in ölüm haberi bir anda tüm dün-
yaya yayıldı (www.ekopolitik.org). 

Said’in yaraları sanal ortamda paylaşılmış ve Mısır’da aktivistlerin toplanması 
için bir sebep olmuştur. Birkaç hafta içinde ‘Hepimiz Khaled’iz’ Facebook sayfası 
130 bin takipçiye ulaşmıştır. 2011’in şubat ayı başında üye sayısı 473 bini aşmış, 
gösteriler boyunca yüzlerce fotoğraf ve altmışın üzerinde video olan sayfanın ta-
kipçi sayısı 730 bine kadar ulaşmıştır (www.alternatifpolitika.com). 

Arap Baharı’nda sosyal medyanın üstlendiği role yakından baktığımızda med-
ya her şeyin kısıtlandığı bir ortamda kritik bir görev üstlenmiştir. Her şeyden ön-
ce kitlelerin iletişimi için bir alan sağlamış ve marjinal tarafların eyleme geçe-
bilmesine aracı olmuştur. Yabancıları harekete geçirmiş ve eylemlerin yer ve za-
manlarının iletilmesini sağlamıştır (www.dw.de). 

Bilgi, fotoğraf, tarihlerin ve olayların paylaşımının sağlanması eylemlerin ko-
ordine edilmesi ve özellikle bütünleyici parça olan sivil toplum eylemlerini des-
teklemesi sayesinde başarı sağlanmıştır. Bu gelişmeler geleneksel olarak kamusal 
alan ve sivil toplumu zayıf olan ülkelerin sivil toplum hareketlerini uzun vadede 
güçlendirmiştir. Hatta Arap halklarıyla acılarını paylaşan, onlara aktif destek 
verme çabasında olan hatta kimi zaman gönüllü silahlı mücadeleye katılmak iste-
yen geniş bir küresel sivil toplum yaratmıştır (Szajkowski, 2011). 

Sosyal ağlar, küresel ve yerel eksende ‘başka bir dünya mümkün’ çağrısına ay-
na tutan, topluluklar arası etkileşime fırsat vererek, farkındalık yaratan mesajları, 
hızlı ve etkili bir şekilde taşımaktadır. Temsil edilemeyenlerin sosyal ağlarda yer 
alabilmeleri, kendi oluşturdukları gündemi yayabilmeleri, ağlar aracılığıyla kısa 
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zamanda çoğalabilmeleri, Arap İsyanlarında, Twitter, Facebook, Youtube, bloglar, 
mobil iletişim vb. sosyal ağlara yüklenen devrimsel gücü desteklemektedir. Ta-
bandan gelen örgütlenmeler, coğrafi engelleri aşarak ve sanal bir kamusal alan 
yaratarak kendi gündemlerini ortaya koymuşlardır. Böylelikle dünya kamuoyu, 
dijital uçurumun elverdiği ölçüde, çevrim dışı ortamda yok sayılan muhalifin, 
temsil edilemeyenin, ezilenin, mağdurun çevrim içi ağlarda etkili varlık göste-
rebileceğine tanık olmuştur (Öğüt, 2005). Sosyal ağların etkileşimli bir iletişim or-
tamı sunması önemlidir. Muhalif gruplar, Facebook ve Twitter gibi ağları kullana-
rak söylemlerini daha geniş kitlelere ulaştırmaktadır, ‘yaymak’tadırlar. 

Diğer yandan Morozov (2011) gibi internete daha şüpheci bakan akademisyenler 
ise, yeni medya imkânlarının muhaliflerden çok egemen iktidarın gözetleme aygıt-
larına dönüşebildiğine vurgu yapmaktadırlar. Radikal Gazetesi’ nde yaptığı bir söy-
leşide bunun fazlasıyla altını çizmektedir. Tunus ve Mısır’daki aktivist eylerinin ba-
şarısını siber –ütopyacılık olarak değerlendiren yazar bunu şöyle açmıştır. “90’larda 
eski hippiler internetin 1960’ların başaramadığı her şeyi başarabileceği argümanını 
ortaya attı. “İnternet demokratik katılımı arttırır, can çekişen toplumlarda Rönesan-
sı tetikler, ortak hayat duygusunu güçlendirir” diyorlardı. Siber ütopyacılar Birleş-
miş Milletler’in yeni ve geliştirilmiş bir versiyonunu yaratmayı hedeflediler ama or-
taya dijital bir Cirque du Soleil çıktı". Ütopyacıların karşısına Siber gerçekçileri çıka-
ran Morozov, internetteki fırsatlar kadar tehlikenin de farkında olan bir kitleden 
bahsediyor. Arap Baharı’ndaki dijital katkıyı ise şöyle değerlendiriyor; “Kafası çalı-
şan bir muhalif elbette sosyal medyadan yararlanır ama yararlanmasalardı da dik-
tatörleri devirebilirlerdi. Mısır’da hükümet internet bağlantısını kesti ama gösteriler 
devam etti. Libya örneğinde de sosyal medyanın gücünden söz edilemez. Bana göre 
atlanan çok önemli bir detay var: Tunus ve Mısır devletlerinin internet kontrolü son 
derece zayıftı; 20’nci yüzyıldan kalma köhne bir yapıları vardı. Evet birkaç web si-
tesini kapatıp, blogger’ı tutukladılar ama Rusya ve Çin’de gördüğümüz tarzda siber 
saldırılardan, dijital propaganda ve takip sistemlerinden bihaberlerdi. Dolayısıyla 
Tunus ve Mısır’da internet bu sebeple fayda sağladı. Dünyanın geri kalanında işle-
yeceği anlamına gelmiyor. Muhalifler interneti kullanıyor ve devletler seyirci kalı-
yor zannetmeyin” (Başaran, 2011). 

Kısaca bakıldığında günümüz toplumsal hareketleri geçmişte olduğu gibi ide-
olojik alt yapılardan beslenmek yerine çevre, haklar, politik uygulamalar, eğitim, 
özgürlükler gibi sosyal sorunlardan güç almaktadır. Yeni medya ortamları ve ge-
lişen sosyal ağlar sayesinde ise eskisinden daha kolay örgütlenen sesini duyurma 
imkânı bulan daha geniş kitlelerle etkileşime geçebilen bir hareketlilik oluşmuş-
tur. Eskiden marjinal ve küçük grupların duymazdan geldiği konvansiyonel 
medyanın sabit tutumu yeni medyanın özgürleştirici tutumu ile aşılmış. Kendi 
sosyal ağlarında örgütlenen ve sesini sosyal ortamlarda güçlü duyuran örgütler 
konvansiyonel medyanın da gündemine gelebilmektedir. Bu pembe tabloya rağ-
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men Morozov gibi ‘gerçekçi’ler özgürleştiren ve muhalif seslerin duyulmasına 
imkân tanıyan yeni medya ortamlarının baskıcı rejimlerce konvansiyonel medya-
dan çok daha kolay yönetilebileceğini iddia etmektedir. Bu iki duruma da bakıl-
dığında yeni medya ve sosyal ağların muhalif sesler için bir çıkış noktası olabile-
ceği bir gerçek iken bir diğer gerçeğin baskıcı yönetimlerin eline kolayca geçip bu 
yönde iletişimi besleyen ortamlara dönüşebileceğidir.  

3. Dijital Toplum, Dijital Aktivizm 

Habermas, 18. Yüzyılda, kapitalist modernliğin ilk dönemlerinde devlet ile özel 
alan arasında dolayım kuran, özgür rasyonel bir tartışma dünyası oluşturan bur-
juva kamusal alanından söz eder. Bu dönemde burjuva kamusal alanları, bireyle-
rin genel çıkarlarını kamusal ilgi alanlarını tartışabildikleri okur-yazar kulüpleri, 
gazeteler, politik dergileri içerir. Habermas’a göre 18. yüzyılın burjuva kamusal 
alanlarında, bireysellik ve yurttaşlık işlevleri örtüşmekteydi. Ancak Habermas’ın 
geliştirdiği bu kuram, kadınlar, çalışan sınıflar ya da etnik azınlıklar gibi bağımlı 
kesimleri kamusal alanın dışında tuttuğu için eleştirilmiştir. Daha sonra Haber-
mas’ın kendisi tarafından da bu eleştiriler onaylanmıştır. Habermas kadınların 
yeşiller gibi toplumsal hareketlerin de kamusal alanı yeniden şekillendirebilece-
ğini kabul etmiştir.(Best- Kellner,1998).Günümüzde ise pek çok medya kuramcısı, 
kamusal alanın internette yaşama geçirebileceğini tartışmaktadır. Gerçekten de in-
ternetin etkileşim özelliği bağıntılı metnin benzersizliği, internetin kamusal alan 
modeline uygun bir ‘kamusal alan’ yaratabileceği görüşünü güçlendirmektedir. 
Böylelikle internet tüm yurttaşların, kamusal alanda ilişki kurmalarını arttıran on-
ları yaratıcı kılan ve özel ilgi alanlarına odaklaşmalarını sağlayan doğrudan bir 
toplumsallaşmanın sağlanabileceği belirtilmektedir. Mark Poster, interneti post-
modern karaktere sahip modern standartların dışında, yeni tür bir kamusal alan 
yaratan ‘ikinci medya çağı meyvesi’ olarak niteler (Aydoğan, 2011: 69-71). 

Küreselleşme ve küreselleşmeye eşlik eden yeni medyanın sosyal bağlamı dö-
nüştürme süreci, çalışmanın ana konusunu oluşturan yeni sosyal hareketlerin bir 
parçası olarak kabul edilen aktivist hareketlerde de bir değişim yaşanmasına ne-
den olmuştur. Sosyal hareketlerin ortak bir amaç etrafında bir araya gelme özelli-
ğine, içerisinde muhalif bakış açılarını içermesine, dinamik ve kolektif bir davra-
nış olmasına dikkat çeker. 

19. yüzyılın basılı kültür, 20. yüzyılın elektronik kültür ve 21. yüzyılın da diji-
tal kültür olarak adlandırılmasıyla; dijital kültürün neyi ifade ettiği ve içeriğinde 
neleri barındırdığı sorusu karşımıza çıkmaktadır. Dijital kültür pek çok araştır-
macı tarafından farklı kavramsallaştırılmıştır. Manovich (2001: 19) belirttiği üzere 
“Bugün yeni medya devriminin tam ortasındayız- bütün kültürlerin, bilgisayar 
ortamlı üretim, dağıtım ve iletişim biçimlerine dönüşmesi ”. Bu kültür Castells’a 
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(2001) göre ‘internet kültürü’, Jones’a (1998) göre ise ‘sanal kültür’ ve ‘siber top-
lum’ kavramlarıyla isimlendirilmiştir. 

Dijital kültürün önemli bir parçası olan bloglar, bize web uygulamalarının kulla-
nıcı tarafından nasıl dönüştürüldüğü ve nasıl kullanıcı kültürünün ortaya çıktığının 
ipuçlarını vermesi bakımından önemlidir. İlk zamanlardaki elektronik posta bazlı 
net kültürü, muhalif bir kültür olarak ele alındı. Web 2.0 uygulamalarıyla birlikte 
bu durumun her zaman için geçerli olmadığını savunan taraflar ortaya çıktı. Aynı 
durum bloglar içinde söz konusu oldu. Örneğin Lovink, blogların kitle iletişim 
medyasının hegemonyasına kırdığından bahsetmektedir: “Bloglar merkezi anlamlan-
dırma yapısına karşı, temel olarak haber medyası söylemleri dışında kalan kişisel tecrübelere 
odaklanır” (Lovink, 2007: 21) Morozov gibi sibergerçekçiler ise bu durumu fazla 
iyimser bir bakış olarak değerlendirmekte. “Paralı propaganda blogger’lerı” gerçe-
ğini ileri sürmektedir. Morozov ‘100 tane blogger’a rüşvet vermek, bir gazetenin 
yazı işlerini çıkarları için kullanmaktan çok daha kolay. Örneğin Çin’de bir skandal 
patlak verdi. Hükümet hemen sansürlemiyor. ‘Halkın sesi’ kılığına girmiş blog-
ger’leri kriz yönetimi yapsın diye internet sahasına sürüyor.’ Şeklinde açıklamasıyla 
bloggerların muhalifliğine farklı bir açıdan bakıyor (Başaran, 2011). 

 ‘Arap Baharı’ diye tabir edilen, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki ayaklanmalar 
acaba sosyal medya, özellikle Twitter ve Facebook olmadan da aynı oranda etkili 
olur muydu? Bu sorunun cevabı vermek oldukça güç gözükmektedir. 

Bugün yeni sosyal hareketler ve aktivist protestolar artık kamuoyu ve medya 
için sürpriz olmaktan çıkmış ve ‘gösteri – demokrasi’mizde olağan hale gelmiştir. 
Yeni medya bu tür aktivist protestoların dijital olarak organize edilmesinde önem-
li bir rol oynamaktadır. Yeni medyanın en önemli rolü, yeni temsiller yaratma ve 
muhalif politik sesleri duyurma kapasitesidir. ‘Aktivizm ve Yeni Med-
ya’(Morozov, 2007; akt: Meriç 2012 ) adlı çalışmasında Morozov aktivistlerin yeni 
medyadan yararlanma stratejilerini sekiz ana başlık altında toplamıştır.  

1) Ulaşılabilirlik ve doğru bilgi  

2) Belirli bir soruna karşı kamuoyu ilgisini çekmek  

3) Seçmenlere yardımcı olmak için verileri analiz etmek ve birarada bulma ko-
laylığı sağlamak  

4) Politikacılar ve seçmenlerle doğrudan temas kurmak 

5) Yeni üyelere ulaşmak  

6) Eylemleri mobilize etmek ve lojistik destek sağlamaya yardımcı olmak  

7) Kolektif eylemler için yaratıcı yöntemler bulmak ve yenilikler üretmek  

8) Diğer sivil toplum örgütleri ve aktivistler arasında bilgi değişimi ve bunların 
basılmasını sağlama (Morozov, 2007). 
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Lovink’e göre ise, özellikle üstünde durulan “özgür ve ücretsiz” söylemi as-
lında ucuz bir postmodern klişedir (2007: 9): 

“ (…) burada özgür ve ücretsiz arasında bir bağlantı yoktur. Ancak özgür ve 
ücretsiz söylemi, interneti kullanan milyonları ayartmak, tatmin etmek şaşırtmak 
adına kullanılırken, sosyal medya kullanımını teşvik eden sanal kullanıcıların ge-
nel olarak bu zincir içinde nakde çevrildikleri gerçeğini gizlemektedir”. 

3.1. Dijital Aktivizm ve Fanus Etkisi 

Aslında “dijital aktivizm”, internet ve aktivizm arasındaki ilişkilerin sadece bir 
boyutunu dile getirir. Artık interneti kullanmayan herhangi bir aktivizm türünü 
düşünmek hayli zordur. Bu yüzden, belki de yakın bir gelecekte “dijital aktivizm” 
terimini kullanmayacağız. Çünkü aktivizm genel olarak dijital bir boyutu zaten 
kapsıyor olacak. 

“Dijital aktivizm” terimindeki rahatsız eden şey, aktivizmi sadece dijital alana 
hapsediyor görünmesi. Terim, “dijital ortamda yürütülen her türlü aktivist faali-
yeti” tanımlamak için kullanılıyor. Bu haliyle nötr bir tanımlama. Ama bu sınır-
lama belli bir gerçekliğe sahip. Bu gerçekliğe işaret etmek için “digital slackti-
vism” (dijital tembelcilik), “clicktivism” (tıklamacılık) gibi terimler üretildi. Bu te-
rimler, dijital ortamın, aktivizmi, sadece internette bir şeyler yazarak, başkalarının 
yazdıklarını paylaşarak, bir şeylere tıklayarak günlük aktivizm kotasını doldurup 
huzura eren kitlelerin ataletine indirgeme tehlikesine işaret ediyor. Bu, eylemi et-
kisizleştiren bir tür “dijital fanus etkisi”dir. 

Gerçi belli bir kitleselliğe ulaştığında bu gevşek “eylem” bile bir fark yarata-
bilmektedir. Mesajın ve bilginin yayılımını artırmakta, farkındalık sağlamaktadır; 
ama etkisi dijital ortamla sınırlı kalabilmektedir. Ama hükümetlerin baskıcı ve fa-
şizan uygulamalarına karşı düzenlenen çevrimiçi imza kampanyalarındaki çoklu-
ğun aynı etkiyi yaratmadığını görüyoruz; çünkü söz konusu baskı internetin dı-
şında olup bitiyor. Hatta bu tür kampanyalar kimi zaman gerçek bir tepkinin 
doğmasını engelleyecek bir tampon bölge bile yaratabiliyor. Elbette bu, tüm çev-
rimiçi imza kampanyaları için geçerli değil. Örneğin seçilenlerin önüne yığılan on 
binlerce seçmen imzası bambaşka etkiler yaratabiliyor; ya da iyi yönetilen geniş 
katılımlı bir kampanya küresel bir eşiği aştığında hükümetler üzerinde uluslara-
rası baskı oluşturup onlara geri adım attırabiliyor. 

Dijital aktivizm ile bildiğimiz anlamda “sokak aktivizmi”nin kültürel çarpış-
masından da belli tepkiler doğdu kaçınılmaz olarak. Bu tepkileri kabaca üç kate-
goriye ayırabiliriz: 

“1) İnternetin katılımcı, şeffaf ve doğrudan demokrasiye ulaşmak için öncelikli 
yol olduğunu savunanlar; 
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2) İnternetin neoliberal sömürü politikaların yeni bir aracı olduğunu, sadece 
ayrıcalıklı kesimlerin kullanabildiği bu aracın toplumsal muhalefet için değersiz 
olduğunu düşünenler; 

3) İnternetin iktidar sahipleri tarafından yönlendirilmesine ve geniş kesimlerin 
dışlanmasına rağmen, sunduğu imkânlar nedeniyle etkili bir mücadele aracı ola-
bileceğini kabul edenler” (Uçkan, 2011). 

2011 yılı, bu etkiyi açık seçik bir biçimde gösterdi. İnternet, özellikle de sosyal 
medya, Tunus ve Mısır’da “Arap Baharı”nı başlatan isyanların ayrılmaz bir par-
çası olmuştur. Elbette bu hareketlerin “Facebook devrimi” veya “Twitter isyanı” 
diye adlandırılması, vaktinin çoğunu bu ortamlarda geçiren batılı gazetecilerin 
medyatik aymazlığından ibaretti ve aklı başında kimse bu boyutta bir toplumsal 
hareketin sadece sosyal medya sayesinde mümkün olabileceğini düşünmedi; ama 
yine olayları yakından izleyen hiç kimse de bu hareketlerdeki internet etkisini he-
saba katmamazlık edememiştir. Yine aynı yıl, Yunanistan, İspanya, İngiltere, İtal-
ya ve hatta İsrail’de patlayan isyan dalgası, yani “Öfkeliler Hareketi”nde (Los In-
dignados) internet güçlü bir etkide bulunmuştur (Uçkan, 2011). 

Chomsky bir seminer için geldiği Türkiye’de, aktivizmin dönüşümünü anlatır-
ken: "60'lı yılların sonunda gözle görülür şekilde ortaya çıkan sokak aktivizmi ge-
riledi ancak bugün atomize olmuş bir aktivizm hala mevcut. Çok çeşitli aktivist 
hareketler ortaya çıktı. Feminist hareket, küresel ısınma karşıtı hareket, savaş kar-
şıtı hareket bunlardan yalnızca birkaçı. Bu hareketlerin gözle görülür etkisi yok. 
60'ların aktivizminin yarattığı etkiyi elde edemiyoruz bugün" demiştir (bia-
net.org). Fakat 2010 da yapılan bu konuşmadan hemen sonra Arap baharı ger-
çekleşmiş ve Chomsky’nin dediğine ek olarak Ortadoğu’da devrim sadece sosyal 
ağlar sayesinde gelmediyse de sosyal ağların özgürlük fikrinin yayılmasına kat-
kısı ve dünyada bilinen farklı bir Ortadoğu kamuoyu oluşmasına önemli katkı 
sağlamıştır.  Terörle anılan toprakların diktatörlerle mücadele ruhu ile akranla 
gelmesinde radikal medyaların etkisi büyük olmuştur. 

3.2. İnternet ve Toplumsal Hareket: Katılım, Örgütlenme, Eylem 

Her tarihsel dönem iletişim teknolojilerinin gelişimine uygun bir medyanın yara-
tılmasına ve kullanımına olanak tanır. Modern anlamda, radikal medyanın geli-
şimi siyasal anlamda “propaganda”nın gelişimi ile koşuttur. Kitlelerin muhalif 
ideolojiyi benimsemeleri ve bu doğrultuda eylemde bulunmalarını sağlamak için 
kullanılan propaganda yöntemleri temel olarak iletişimsel pratiklere ve bunlara 
uygun medyalara dayanır. 

Toplumsal gündemin belirlenmesinde etkin olamayan muhaliflerin toplumsal 
iletişim süreçlerine dahil olması da mümkün değildir, radikal medyanın marjinal 
olması muhaliflerin toplumsal alandaki başarısızlığının göstergesidir. Radikal 
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medyanın gündem belirleyen bir yapıya sahip olması ve yerellerden başlayarak 
tüm siyaset alanını etkileyebilecek bir güce dönüştürülmesi gereklidir. Radikal 
medya bu bakımdan devrimci mücadelenin yürütülebilmesi açısından en önemli 
aygıtlardan bir tanesidir, muhaliflerin kendilerini yaratma ve toplumsal anlamda 
kitleleri devrimcileştirebilmek için radikal medyayı kullanmaları bir zorunluluk-
tur. Küreselleşme karşıtı hareket başta olmak üzere tüm ‘Yeni Toplumsal Hare-
ketler’ temelde iletişimsel alanı kullanarak toplumsal kamuoyunu etkileyen söy-
lem ve eylemleriyle egemen medyanın karşısında radikal medyanın yeni bir bi-
çimde kullanılabileceğini de göstermişlerdir. Yeni iletişim teknolojilerinin radikal 
medyaların yaratılmasında kullanımı ile birlikte, yerel hareketler küresel bir ağ 
üzerinde uluslararası dayanışmayı örgütlemiştir. Özellikle, batı metropollerinde 
gerçekleştirilen küreselleşme karşıtı eylemler uluslararası dayanışmanın en önem-
li göstergeleri olmuş ve yeni iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı ile ör-
gütlenmişlerdir. Muhaliflerin birleşik mücadelesinin önünde engel oluşturan 
mekân ve zaman sorunları yeni iletişim teknolojileri ile bir ölçüde aşılmış, ulusla-
rarası siyaset ve eylem biçimleri dönüşüm geçirmiştir. (Çoban, 2009: 43-58) 

1999 yılında Jan Van Dijk in kaleminden yayınlanan “Ağ Toplumu (The 
Network Society)” kitabında J.V.Dijk yeni bir toplum modelinin ortaya çıkacağını 
ve bu toplum modelinde ilişkilerin yüz yüze iletişim yerine sosyal ağlar üzerin-
den gerçekleşeceğini ve buna hazır olunması gerektiğini belirtmiştir. Yani modern 
toplum, sosyal ağlar aracılığı ile yeniden bir organizasyonel ve yapısal değişime 
uğrayacaktır. (Akbıyık, Öztürk, 2012) 

İnternetin politik faaliyet için taşıdığı potansiyeller bakımından üçlü bir işlevi 
var: İlki, etkileşimli yapısından ve anlık akış özelliği bakımından sunduğu “Ago-
ra” işlevi. Burada sosyal medya, bir zamanların internet gruplarının ve forum 
alanlarının sunduğu tartışma imkanlarını, gerçek zamanlı olarak ve çok daha ge-
niş kitlelere sunması bakımından öne çıkıyor. Sosyal medya küresel bir meydana 
dönüşüyor. Böyle bir ortamın hem politik fikirlerin olgunlaşması hem de politik 
katılım açısından taşıdığı önem tartışılamaz. Diğer işlev ise, internetin gay-
rimerkezi yapısından kaynaklanan engellenemezliği sayesinde, özellikle politik 
aktivizm için sunduğu örgütlenme, eylem organize etme, inisiyatifleri gerçekliğe 
dönüştürme işlevi vs. Bu ikinci işlev, gençliğin politik hayata katılımı bakımından 
hayati bir önem taşıyor. İnternetin, özellikle de sosyal medyanın örgütlenme işle-
vini, özellikle Arap Baharı sonrası daha iyi anladık. Totaliter yönetimlerin denet-
leyemeyeceği bir şekilde Tunuslu, Mısırlı, İranlı gençler bu mecraları son derece 
yaratıcı ve bilgili bir şekilde kullanarak büyük avantaj sağladılar. Sosyal medya 
sayesinde on binlerce eylemci, hiç tahmin edilemeyecek bir biçimde bir araya 
gelme, eylem gerçekleştirme ve dağılma gibi yetenekler kazandı. Elbette bu bakım-
dan dikkatli olunması ve anonimleştirici teknolojilerin kullanılması gerekiyor. Yok-
sa internetin kendisi iktidarların elinde elverişli bir takip, fişleme ve baskı aracına 
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dönüşebilir. İnternetin üçüncü işlevi ise, tamamen küreselliğinden, uluslar ötesi ya-
pısından gelen sınır aşma özelliği sayesinde bilginin önlenemez bir biçimde dola-
şıma sokulması işlevi. Politik aktivistler bu sayede, herhangi bir hak ihlalini, baskıyı 
anında uluslararası toplumun bilgisine sunarak iktidarları zor durumda bı-
rakabiliyorlar. Meselâ Mısır’da devrim sırasında iktidarın interneti kesmesi, önce-
likle bu enformasyon akışını keserek eylemcileri bastırmaya yönelikti. Ama işe ya-
ramadı. Mısır borsası çökerken, eylemciler düşük teknolojili araçları yaratıcı bir bi-
çimde kullanarak (internet fax bridges, ham radios vb.) tweet geçmeye devam edi-
yorlardı. Türkiye’de de gerek internet sansürüne gerekse genelde basın engelleme-
lerine karşı en önemli kozlardan biri de bu bilgi akışı. İnternetteki engellenemez 
bilgi akışı sayesinde Avrupa Birliği’nden uluslararası kuruluşlara farklı odaklara 
ulaşıp, onların dolayımıyla hükümet üzerinde ciddi bir baskı oluşturulabiliyor. 

“Dijital aktivizmin ve ağ örgütlenmesinin en etkili olduğu boyutlardan biri de, 
paradoksal bir biçimde yerel ölçekteki eylemler. Dijital aktivizmin ağ etkisi bir 
yandan muhalefeti küresel çoğulluklarla etkileşime sokup beslerken, öte yandan 
yerel tekillikleri küresel bağlama taşıyarak etkilerini büyütüyor. Özellikle kent, 
hatta mahalle ölçeğinde örgütlenen yerel toplulukların eylemleri, ağ etkisiyle böl-
gesel, ulusal, küresel ölçeklerde ses getirerek etkilerini artırabiliyor. Mutenalaş-
tırma projeleriyle dışlanmaya direnen, sağlık, eğitim, ulaşım, hijyen gibi büyük 
kentsel sorunlar etrafında örgütlenen toplulukların kurduğu işbirliği ağlarından 
yayılan dijital aktivizm, farklı coğrafyalardaki benzerleriyle ağlar oluşturarak kri-
tik kütle etkisi yaratabiliyor. Dijital aktivizmin etkili olabilmesi için gerçekliğe ge-
nişlemesi gerekiyor...” (Uçkan, 2010). 

Arap Baharı, çok uzun zamandır görülmemiş bir biçimde, halkların, tarih 
sahnesine artık beklenmedik ve özellikle de davet edilmemiş bir şekilde yeni bir 
oyuncu olarak çıktığı an olarak da anılacak. Bu yeni güçlerin, kuşkusuz, internet 
başta olmak üzere ağ teknolojileriyle doğrudan ilgisi var. İnsanlar artık yeni 
güçlerle sahip: Çok hızlı bir şekilde bir araya gelip dağılabilme; gayrimerkezi bir 
örgütlenmeyle öngörülemez davranışlarda bulunabilme; iç ve dış iletişimi 
önlenemez bir şekilde sürdürebilme; yerel eylemlerine küresel iletişim kanallarını 
kullanarak destek yaratabilme; küresel iletişim yetenekleriyle dünya kamuoyunu 
etkileyebilme ve iktidarlar üzerinde görülmemiş bir baskı yaratabilme; her şeyden 
önemlisi, baskının koşulu olan görünmezlik duvarlarını yıkarak ülkeleri dünyaya 
şeffaflaştırabilme (www.politus.org.tr). 

Online aktivistler sosyal medya ile sanal bir toplum ekolojisi meydana getire-
rek kamuoyunda açıktan tartışılması mümkün olmayan konuları rahatlıkla ko-
nuşmuşlardır (e-siber.com). 

Bütün bu sürece baktığımızda medyanın demokratikleşme hareketleri ya da 
devrimler çığlaştırıcı etkisinden bahsedebiliriz. Medyanın üstlendiği role yakın-
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dan baktığımızda sosyal medya her şeyin kısıtlandığı bir ortamda kritik bir görev 
üstlenmiştir. Her şeyden önce kitlelerin iletişimi için bir alan sağlamış ve marjinal 
tarafların eyleme geçebilmesine aracı olmuştur. Yabancıları harekete geçirmiş ve 
eylemlerin yer ve zamanlarının iletilmesini sağlamıştır (www.dw.de). 

İnternette tepkinin sadece bir tıkla, bir 'like'la veya bir mesajla ortaya konula-
bilir olması, pek çok kişinin yalnızca 'modaya uymak' için bu işlemi gerçekleştir-
mesine neden oluyor. Yani pek çok internet aktivisti, aslında neyi, neden destek-
lediğinin veya neye, neden karşı çıktığının bile farkında değil.  

Yalnızca belirli günlerde profil fotoğrafını değiştirerek bir şeyleri değiştirebile-
ceğine inananlar, yaralanan vicdanları bu şekilde rahatlatıyor ve tepkileri etkiye 
dönüşmeden 'uysallaşıyor.'  

Sosyal medya aracılığıyla sahte kimlikler kullanarak veya olayları çarpıtarak 
insanları manipüle etmek, yüz yüze olduğundan çok daha kolay. Bu açıdan sosyal 
medyanın Arap Baharı'ndaki rolü üzerinde düşünülmeye değer. Göstericilerin 
örgütlenmesinde elbette ki sosyal medyanın payı vardı ancak iddia edildiği gibi 
devrimler Twitter sayesinde gerçekleşmedi. Twitter sadece bir araçtı ve süreci hız-
landırdı. Olaylar sırasında İngilizce tweet ve hashtag'lerin, söz konusu ülkelerin 
kendi dilindekilerden belki de çok daha fazla kullanılmış olması, devrimlerin 
Twitter mahsulü olmadığının bir göstergesi.  

İnternet aktivistlerinin oluşturduğu kitleler, çoğunlukla yapay ve kolay dağıla-
bilir nitelikte. Çünkü geleneksel kitlelerin aksine bu kitleler, çoğunlukla kısa va-
dede gerçekleştirilme olasılığı yüksek hedefler belirliyor. Ayrıca kitleden ayrıl-
mayı güçleştiren dostluk, yoldaşlık bağları da, bireyselliğin ön planda olduğu bu 
kitlelerde bulunmuyor.  

İnternet aktivizminin, sokaktaki bir eylemde hissedeceğiniz ve sizi o kitlenin ay-
rılmaz bir parçası haline getirecek duyguları yaşatması mümkün değil. Elias Canet-
ti'nin Kitle ve İktidar kitabında dediği gibi, deşarj olmadan kitle gerçek anlamda 
mevcut değildir. Deşarj anı, kitleye dahil olan herkesin farklılıklarından kurtulduğu 
ve kendilerini diğerleriyle eşit hissettiği andır (www.aktuelpsikoloji. com). 

3.3. Aktivizm 2.0 ve Türkiye 

Sanayi devrimini kaçıran Türkiye, elektronik devrim konusunda günceli yakala-
mayı başardı. İnternetin hayatımıza girmesi ile hızlanan bu süreçte dünya ile en-
tegre olmamız daha hızlı gerçekleşti. Ama toplumsal anlamda dönüşümleri tetik-
leyen olay kullanıcıları bir tüketici ve edilgen bir izleyici olmaktan çıkarıp içerik 
üreticisi konumu veren, bir noktada gücü paylaştıran web 2.0 teknolojisi oldu. 
Sosyal ağların hayatımıza girmesi ile süreç bambaşka bir yere doğru gitmekte. Ge-
leneksel veya konvansiyonel medya ortamlarının göz ardı ettiği grupların sesi 
olan bir ortam oluştu. Medyanın görmezden geldiği topluluklar sesini kendi blokla-

http://www.aktuelpsikoloji/
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rın video sayfalarında sosyal ağlarında duyurmaya başladılar. Ekonomik olarak da 
büyük bir yükten kurtulmanın müjdecisi oldu bu durum. Zira örgütlenmek imza 
toplama için pahalı geleneksel iletişim yöntemlerine olan bağımlılık ortadan kalktı. 
Bir başka durum ise geçmişte lokal aktivist hareketlerin internetin dünyayı dolaşan 
ağının etkisiyle dünyada da ses getirmesi. Arap Baharı, Wall Street’i İşgal Et Eylem-
leri ilk akla gelen örnekler. Türkiye’deki aktivist gruplar da yeni teknoloji ile içli dış-
lı olup geleneksel medyanın kalıplarını kırıp eşik bekçilerini arkasında bırakmıştır.  

3.4. “Genç Siviller Rahatsız” 

Türkiye’de aktivizm alanında yepyeni bir soluk getiren gruplardan biri Genç Sivil-
ler olmuştur. 90’larda tamamen apolitik bir kitle haline gelen gençlerin siyaset sah-
nesinde aktivist kimlikleriyle sesini duyurma çağrısı kendilerine önemli destekçiler 
bulmuştur. Genç Siviller isim olarak 2006 yılının 19 Mayıs’ında yayınlanan Kürt so-
runu üzerine bir bildiriyle ortaya çıkmıştır. 1999 depremiyle birlikte devlet algısı ve 
siyasi ezberleri de yıkılan ODTÜ İletişim Topluluğu’ nun öncülüğünde pek çok 
farklı üniversiteden gençler olarak henüz olağanüstü hal yaşayan Van’da 2000 yılı 
19 Mayıs’ında alternatif bir gençlik bayramı etkinliği gerçekleştirilmiştir. 2000 yılın-
dan itibaren her 19 Mayıs’ta İstanbul, Rize, Konya, Ankara gibi farklı şehirlerde bu 
buluşmalar devam etmiştir. Çok farklı kesimlerden aydınlar ve gençleri bir araya 
getiren buluşmalarda yeni, yaratıcı muhalif bir söylem kurmanın, yerli ve namuslu 
bir demokratik duruş inşa etmenin imkânlarını araştırılmıştır. “Genç Siviller Rahat-
sız” adı ise 19 Mayıs 2003 tarihinde TBMM’de bir salonda yapılan Buluşmanın açılı-
şında okunan “19 Mayısları Stadyumlardan Kurtaralım” başlıklı bildiriye dayan-
maktadır. Cumhuriyet gazetesi “Genç Subaylar Rahatsız” manşetiyle çıkmış ve bu 
rahatsızlığın 5 gerekçesinden biri olarak da 19 Mayıs bayram tartışması gösteril-
miştir. Genç Siviller Rahatsız başlığı buraya bir atıf yapmaktadır. (gencsiviller.net.) 
Grup yaptığı sıradışı eylemler kadar bu eylemleri sosyal medyada duyurma davra-
nışı ile de kendinden bahsettirmektedir. Facebook’ta 76 bin takipçisi olan hareket 
bütün eylemlerini bu arada duyurmaktadır. 

Örneğin Genç Siviller Türkiye’nin sosyal medyada gerçekleştirilen ilk eyle-
mine imza atmıştır. Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e seslenen 
grup “Yassıada Demokrasi Adası Olsun” girişimini buradan yaymıştır. Sokak ha-
reketlerini sosyal medya ile besleyen, kitleselleştiren grup genç kitleye muhalif 
söylemini ulaştırmayı başarmıştır.  

Etkinliği ‘Sokak eylemlerine katılamayanlar için sanal eylem’ başlığı ile veren 
hareket ‘sosyal medyanın gücü adına’ sempatizanlarına seslenmiştir. Sosyal med-
yanın yayma gücü ve tabi ki gizlilik gücünü arkasına almayı planlamıştır. ‘Twitter 
hesabınıza girip “@cbabdullahgul Sayın Cumhurbaşkanım 27 Mayıs’ın 50. Yılında 
Yassıada Demokrasi Adası Olsun” yazmanız yeterli.’ şeklindeki açıklama ile ses 
getiren bir kampanya başlatmıştır (gencsiviller.net ). Sonuç olarak bugün ada de-
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mokrasi adası olarak kabul edilmektedir. Bunda sadece atılan tweetler etkili ol-
mamıştır muhakkak Adaya aydınlarla gidilerek demokrasi adına yapılan sunuşlar 
da medyanın vesilesiyle bir kamuoyu oluşmasına yardımcı olmuştur. Fakat yeni 
aktivizm dünyasında dijital argümanları kullanmak bir yan yol değil aktivizmin 
normali haline gelmiştir. 

3.5. Greenpeace Zara Eylemi 

‘İki hafta önce Greenpeace birçok bilindik giyim markasının ürünlerinin zararlı 
kimyasallar içerdiğini açıkladı. Benetton,, Jack&Jones, Only, VeroModa, Blazek, 
C&A, Diesel, Esprit, GAP, Armani, H&M, Zara, Levis, Mango, Marks& Spencer, 
Calvin Klein, Tommy Hilfiger vs. Bunların hepsi. Ama hem hormonal bozukluk-
lara hem de kansere neden olduğu söylenen kimyasalları içeren tek marka Za-
ra’ydı. Greenpeace ile sokaktaki adam Zara’ya savaş açtı. Sosyal medyada kı-
yamet koptu. E-mail trafiği bitmedi. 8 günde Zara dize geldi ve giysilerini zararlı 
kimyasallardan arındıracağının sözünü verdi.’ (www.hurriyet.com.tr). 

Greenpeace hazır giyim markası Zara'ya sadece 8 günlük bir kampanyayla pes 
ettirdi. Baskılara dayanamayan Zara ürünlerini zehirli kimyasallardan arındıraca-
ğına dair güvence verdi.  

Greenpeace hazır giyim ürünlerinin hazırlanışında kullanılan ve insan ve çevre 
sağlığı için zararlı olan kimyasallardan vazgeçilmesi için geçen yıl uluslararası kam-
panya başlatmış, C&A ve Marks&Spencer gibi markaların bu kampanya karşısında 
duyarlı davranıp pozitif adım atmasına rağmen Zara kampanyaya önce ciddiye al-
mamıştır. Uzun süre Zara'yı diyaloğa davet eden Greenpeace, bu çağrılar da sonuç 
vermeyince kısa süre önce İspanyol markasını parmakla gösteren medyatik eylemlere 
yönelmiştir. Özellikle Avrupa'da yankı uyandıran bu eylemler üzerine Zara geçtiği-
miz gün bir açıklama yaparak 2020 yılına kadar tedarik zincirinden ve ürünlerinden 
zehirli kimyasalları çıkarma sözü verdi (www.gencsiviller.net). 

Burada iletişim hızı çok etkili olmuştur. Zara markasından, ürünlerinden ze-
hirli kimyasalları arındırmasını talep etmiştir. Türkiye’deki eylemle birlikte bu-
gün, dünyanın 18 ülkesi ve 80 kentinde yaklaşık 700 Greenpeace eylemcisi Zara 
mağazaları önünde benzer eylemler gerçekleştirmiştir.(www.endogruhaber.com) 
Eylemcilerin cansız manken kılığına girerek basının ilgisini çekmesi önemli bir ge-
lişme olmuştur. Fakat Zara eyleminin başarısının temelinde sosyal medyada çığ 
etkisiyle büyüyen tepkilerin payı oldukça büyüktür. Sosyal medya itibar yönetimi 
konusunda önemli bir platform Greenpeace bu alanı çok başarılı örgütlemiştir. 

Detoks kampanyası, bir moda gösterisi ve basın konferansıyla birlikte Pekin’ 
de (Beijing) başlamıştır. Suya atılan bir taş olarak görülen eylem başlangıç olarak 
kabul edilmiştir. Dalgaları, anında sosyal medyada genişleyerek yayılmıştır. Za-
ra’nın Facebook sayfası markanın detoks yapmasını isteyen yorumlarla doldu 

http://www.gencsiviller.net/
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taşmıştır. Binlerce kişi Greenpeace’in öncülük ettiği ‘Modayı zehirden arındır!’ 
mesajını Twitter’dan ve Çin’in lider mikroblog sitesi Sina Weibo’da paylaşmıştır.  

Detoks kampanyasının dünya çapında takipçi sayısı 7.1 milyon olmuştur. Bir haf-
tada Zara ve Detox kelimeleri, sadece Twitter’da 43,800 kez mention edilmiştir. 
300.000’ün üzerinde kişi kampanyaya imza vermiştir. Ayrıca on binlerce kişi tweet ve 
e-posta yoluyla Zara’dan detoks yapmasını talep etmiştir (www.greenpeace.org). 

Bu sayılar gerçekten Zara’ya geri adım attır mı sorulursa, Greenpeace’in kam-
panyasına destek çağrısında cevabın gizli olduğunu görülmektedir. Sıra dışı ey-
lemlerle ve sokak hareketleri ile sistem karşıtı söylemlerinden daha hızlı geri dö-
nüş alınmıştır.  

Aktivist hareketin online sitesinde ‘Harekete geç’ başlığıyla verilen kampanya 
iletişiminde diğer zehirli moda markaları için de destek çağrısı yapılmaktadır. 
Bunun için destekçilerden istenen davranış ise, ilk adım "Modayı Detoksla" video-
sunun mümkün olduğunca çok kişi tarafından izlenmesini sağlamak olarak belir-
tilmiştir (www.greenpeace.org). 

Greenpeace’in detoks eylemi Zara ile sınırlı kalmamıştır. Jean üretimindeki za-
rarlı kimyasalları da tespit eden eylemciler bu konuda Levi’s’ı harekete geçirecek 
bir eylem başlatmıştır. Eylemin sloganı ise hem markanın ünlü 501 ürününe hem 
de sosyal medyaya gönderme yapmaktadır. ‘Levi’s a “Adım Atması” ve modayı 
detokslanması için 501,000 neden sunalım!’ başlığı (www.greenpeace.org) ile sos-
yal medyada tepkiselliği arttırmak hedeflenmektedir.  

Greenpeace için sosyal medya sokak imzaları toplayan bir örgütten daha ileri 
gitmenin formüllerinden biri olmuştur. Sosyal ağlarda itibar yönetimi için ciddi ma-
liyetleri göğüsleyen firmaların bir video bir paylaşım ile yerle bir olan sosyal iti-
barları grubun başlattığı eylemlerin hızlı geri dönüşünde oldukça etkili olmuştur. 

İnternet teknolojisinin sağladığı sayısallaşma faktörü de önemli görülmektedir. 
Böylece katılımcılar sanal gibi görünse de sokak imzalarından daha etkili bir hale 
gelmektedir. 

3.6. Change.Org: Dijital İmzanın Gücü 

Change.org, nerede olursa olsun herkese görmek istediği değişimi gerçekleştire-
bilmesi için olanak sağlayan, dünyanın en büyük imza kampanyası platformu 
olarak kendini tanımlamaktadır. Diğer iki aktivist hareketten farklı olarak tama-
men internet üzerinden örgütlenme ortamı için kurulmuştur. 

196 ülkede 20 milyondan fazla Change.org kullanıcısı bulunuyor ve her gün 
insanlar sitenin araçlarını kullanarak--yerel, ulusal ve küresel bağlamda-- kendi 
toplumlarını dönüştürüyor. Bu, ister kızının okulundaki kabadayılıkla mücadele 
eden bir anne olsun; ister bankaların adil olmayan aidatları iptal etmesini isteyen 

http://www.greenpeace.org/turkey/tr/harekete-gec/detox/zara/
http://www.greenpeace.org/turkey/tr/harekete-gec/detox/modayi-detoksla/
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müşteriler ya da yolsuzluğa bulaşmış görevlilerden hesap sorulmasını isteyen va-
tandaşlar olsun; sıradan bireylerin başlattığı binlerce kampanya, Change.org' da 
başarıya ulaşabiliyor. 

Kampanya başlatma konusunda herkesi teşvik eden online organizasyon bunu 
şı şekilde açıklamaktadır:  ‘Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, bir fark yaratabilmek 
için sahip olduğumuz imkanlar eskiden olduğundan çok daha fazla. Önceleri, in-
sanları bir dava etrafında toplamak fazlasıyla zaman, para ve karmaşık altyapılar 
gerektiren zorlu bir uğraştı. Ama teknoloji, her zamankinden daha fazla bizi birbi-
rimize yaklaştırdı. Artık, herhangi birinin bir kampanya başlatabilmesi ve kendi 
bölgesindeki yüzlerce insanı ya da dünya çapında yüzbinlerce insanı harekete ge-
çirerek şirketleri ve devletleri daha hesap sorulabilir ve duyarlı hale getirmesi 
mümkün.’(change.org.) 

Organizasyon sadece kampanya oluşturmaya ortam hazırlamakla kalmıyor 
kampanyaların başarı ile sonuçlanması için de stratejiler ve önerilerde bulunuyor. 
Örneğin, Başarılı Kampanyaların Ortak Noktası Nedir? sorusunun cevapları; ikna 
edici ve erişilebilir şeklinde veriliyor. Başarıya ulaşan kampanyaların son derece 
spesifik, karar verici kişinin gerçekleştirebileceği değişiklikleri talep ediyor olması 
vurgulanmaktadır. 

İmzaların hedefine ulaşması ise fazlasıyla üzerinden durulan bir konudur. 
Kampanyanın doğrudan karar vericiye iletilmesi ile başarının sağlanabileceği ya-
zılmıştır. Online aktivizmin konusuna realist bir tutumla yaklaşan organizasyon 
bunu şöyle dile getirmektedir. 

‘Online kampanya araçlarının birçoğu imza toplamanıza yardım eder, ama top-
lanan imzaları karar verici olan kişiye sizin iletmeniz gerekir. Ancak e-mail çok da-
ha direkt ve etkili bir araçtır. Siz alıcı kişinin e-mail adresini girdikten sonra Chan-
ge.org gelen her bir imza için karar vericinizin adresine bireysel bir mektup gönde-
rir. Sözünüzü yaymak ve destekçi kazanmak için sosyal medya araçlarından yarar-
lanılabilir. Facebook, Twitter ve online topluluklar, kapı kapı dolaşmak zorunda 
kalmadan kampanyanıza destekçi bulmanıza yardım eder. Başarılı kampanyaların 
yaratıcıları kampanyalarını duyurmak için internetin gücünden yararlanmayı bilir-
ler. Change.org’da kampanyanızı başlattığınızda sözünüzü yaymak için bu araçları 
nasıl etkin biçimde kullanabileceğinizi size adım adım anlatacağız.’ 

Online kampanyaların tek başına yetersiz kalacağı gerçeğinden hareketle on-
line eylemlerin Offline eylemlerle birlikte ele alınması tavsiye ediliyor. Bunu da 
şöyle dile getirmektedir: 

‘Yüzlerce, binlerce, hatta on binlerce e-maille karar vericinizin dikkatini çek-
meyi başardınız, peki şimdi ne olacak? Telefon görüşmeleri, basın toplantıları ve 
açıklamaları meselenin daha fazla öne çıkmasına yardım edecektir.’ 
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Online kampanya nasıl olur 

1. Adım: Online kampanyanı başlat 

2. Adım: Kampanyanı duyur 

3. Adım: Karar vericinle konuş 

Adım 1: İşe zemin hazırlıklarıyla başla 

Geleneksel medyanın kitlesel gücü göz ardı etmeyen dijital organizasyon üye-
lerine medyanın kampanyalarına destek vermesi için de stratejiler sunuyor. 

30 saniyelik bir mesaj hazırla, kampanyanda haber değeri oluşturan ne var, 
onu ortaya çıkarmaya çalış 

Hikâyenin resimle, videoyla ya da sesle nasıl anlatılabileceğini belirle  

Hikâyeni destekleyecek kanıtları toparla 

Medyanın kampanyana destek verip vermeyeceğini belirlemeye çalış 

Medyanın ilgisi kampanyana muazzam bir ivme katacaktır, hele ki karar veri-
cinin kamu nezdindeki imajı söz konusu ise. Ama kimi zamanlarda basının ilgisi 
yarardan çok zarar getirir. 

Bir anda büyük basın kuruluşlarının kapısını aşındırmaya başlamadan evvel 
bu türden bir çabanın kampanyan açısından akıllıca bir strateji olup olmayacağını 
belirlemeye çalış. 

 Medyanın ilgisini çekmek son derece faydalıdır: 

İmzalarını topladın, mesajını yazdın ve karar vericine ilettin, ama karşılığında 
ses seda yok. Karar vericin yanıt verdi, ama işbirliğine yanaşma niyetinde değil. 
Hikâyeni paylaşman durumunda kampanyanın destekçi sayısında kayda değer 
bir artışın olacağı muhakkak. Hikâyenin içerisinde gazetelerin, radyo ve televiz-
yonların mutlaka yayınlamak isteyeceği görsel bir öğe  

Kampanyan eşsiz bir hikâye, ulusal meselelerle bağlantı kurulabilecek şahsi bir 
bağlantı ya da dikkat çekici bir taktik içeriyor. 

Adım 2: Hikâyeni yaz  

-  Kampanyanı hâlihazırda konu etmiş birileri olup olmadığını bulmaya çalış  

-  İlgi duyabilecek habercileri belirle  

-  Hikâyeni kaleme alıp muhabirlere gönder  

-  Her bir muhabirle gelişmeleri takip et  

-  Kampanyandan bahseden yayınları takip et  

Adım 3: Mülakatlar için hazırlık yap  

- Üzerinde konuşacağın üç ana noktayı belirle  

http://www.change.org/tr/rehberler/konuyu-medyan%c4%b1n-g%c3%bcndemine-ta%c5%9f%c4%b1#step2
http://www.change.org/tr/rehberler/konuyu-medyan%c4%b1n-g%c3%bcndemine-ta%c5%9f%c4%b1#s2p1
http://www.change.org/tr/rehberler/konuyu-medyan%c4%b1n-g%c3%bcndemine-ta%c5%9f%c4%b1#s2p2
http://www.change.org/tr/rehberler/konuyu-medyan%c4%b1n-g%c3%bcndemine-ta%c5%9f%c4%b1#s2p3
http://www.change.org/tr/rehberler/konuyu-medyan%c4%b1n-g%c3%bcndemine-ta%c5%9f%c4%b1#s2p4
http://www.change.org/tr/rehberler/konuyu-medyan%c4%b1n-g%c3%bcndemine-ta%c5%9f%c4%b1#s2p5
http://www.change.org/tr/rehberler/konuyu-medyan%c4%b1n-g%c3%bcndemine-ta%c5%9f%c4%b1#step3
http://www.change.org/tr/rehberler/konuyu-medyan%c4%b1n-g%c3%bcndemine-ta%c5%9f%c4%b1#s3p1
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- Uzmanlığını öne çıkar  

- Change.org kampanyandan mutlaka bahset  

- Bir arkadaşınla hazırlık yap  

Adım 4: Medya ilgisinden yararlanmaya çalış  

- Çıkan haberleri destekçilerinle paylaş  

- Medya kuruluşlarına teşekkür et  

- Çıkan yayınları karar vericine gönder  

- Daha fazla medya ilgisi için yine medyayı kullan 

ÖRNEK: Bir kampanyayı haber zincirine nasıl dahil edersin? 

The Hershey Coalition’daki çalışma koşullarını iyileştirmek için mücadele eden bir 
grubun normalde gazetelerin ilk sayfasında yer alması pek beklenir bir şey değildir. 
Fakat 2011 yılının ekim ayında kampanyaya destek olan ve bunun için bir Cadılar 
Bayramı etkinliği düzenleyen müşteriler habercilerin ilgisine mazhar olmayı başardı. 
Belirli bir bitiş tarihi olmayan bu kampanya böylece basının ilgisini çekmiş oldu ( 
www.change.org). Kampanya, kakao tarlalarında çalıştırılan çocuk işçilerin hakları 
için mücadele ederken 100 bin imza toplamayı başarmıştır (www.pennlive.com). 

 Change.org imzanın gücünü sosyal medyanın etkisi ile birleştirme imkanı sun-
maktadır. Demokratik hak taleplerinin online imzalar vesilesi sosyal ağları da kulla-
narak yayma imkanı tanımaktadır. Benzer bir site olan http://www. movements. 
org/how-to/c/facebook-activism gibi Chanege.org sosyal ağlarda örgütlenme konu-
sunda bir rehber gibi işlev görmektedir aynı zamanda. Fakat sosyal medya etkisinin 
tek başına ele almaktan ziyade bu etkiyi konvansiyonel medyaya nasıl ulaşacağı üze-
rine bir strateji geliştirilmiş ve bu da adım adım kampanyacılara verilmektedir.  

Sizin sosyal ağ sayesinde ne kadar bir etki alanınız olduğunu görebileceğiniz 
şemalar hazırlanmıştır. Bireyler gibi kurumlar da burada kampanya başlatabil-
mektedir. Buğday Derneği tarımla alakalı bir kampanya düzenleyebilmektedir. 
Organizasyonun oldukça profesyonel bir ekip tarafından yönetilmektedir. Birçok 
ülkede kampanya yöneticileri, CEO’ları ve yazılımcıları bulunmaktadır. Zennube 
Ezgi Kaya ve Serdar Paktin Türkiye Kampanya direktörleri olarak çalışmaktadır. 
İmzaların başarısında ünlü isimler de etkili olmaktadır. Site kampanyaya verilen 
bu tarz desteklerin daha fazla imza sağlayacağı ipucunu veriyor. Sitenin başarılar 
butonunda başarılı kampanya hikayeleri ve bu başarının nasıl sağlandığı yazıl-
maktadır. Bu anlamda sitede yapılması önerilen adımlar burada somutlanmakta-
dır. Fakat site en çok kampanyaların burada örgütlenmesi ama medyaya bilgi ola-
rak haber olarak ulaştırılması medyanın ilgisinin kampanyaya çekilmesi üzerin-
den durmaktadır. Site online ortamda bir aktivizm okulu gibi işlemektedir. 

                     

http://www.change.org/tr/rehberler/konuyu-medyan%c4%b1n-g%c3%bcndemine-ta%c5%9f%c4%b1#s3p2
http://www.change.org/tr/rehberler/konuyu-medyan%c4%b1n-g%c3%bcndemine-ta%c5%9f%c4%b1#s3p3
http://www.change.org/tr/rehberler/konuyu-medyan%c4%b1n-g%c3%bcndemine-ta%c5%9f%c4%b1#s3p4
http://www.change.org/tr/rehberler/konuyu-medyan%c4%b1n-g%c3%bcndemine-ta%c5%9f%c4%b1#step4
http://www.change.org/tr/rehberler/konuyu-medyan%c4%b1n-g%c3%bcndemine-ta%c5%9f%c4%b1#s4p1
http://www.change.org/tr/rehberler/konuyu-medyan%c4%b1n-g%c3%bcndemine-ta%c5%9f%c4%b1#s4p2
http://www.change.org/tr/rehberler/konuyu-medyan%c4%b1n-g%c3%bcndemine-ta%c5%9f%c4%b1#s4p3
http://www.change.org/tr/rehberler/konuyu-medyan%c4%b1n-g%c3%bcndemine-ta%c5%9f%c4%b1#s4p4
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Şekil 1: 

 
kaynak: change.org 

Aktivism konusunda neyi nasıl yapacağınız konusunda rehber olma misyonu 
yüklenmiş olduğunu başarılı kampanya için verilen fikirlerde görmek mümkün-
dür. http://www.movements.org siteler ise bunu daha da genişleterek aktivist 
grupların internetten nasıl gelir sağlayabileceği, facebook ve diğer sosyal ağları 
nasıl kullanabileceği gibi geniş bir yelpazede yapmaktadır. 

SONUÇ 

Küreselleşmenin yerleştiği dünyada yeni medya teknolojilerinin etkisiyle toplumsal 
hareketlilikte geçmişteki gibi sahneye yeniden oturmuştur. 70’li yılların sokak akti-
vizmi geride kaldı diye düşünürken, dijital aktivizm kavramı ile sokaklar gücünü 
yeniden ele almaya başlamıştır. Joseph Estrada’nın görevden alınması ile başlayan 
Arap baharı ile devam yeni aktivist harekeler ile yeni medya arasındaki ilişkinin 
görülmesi seküler bir etki ile bütün dünyadaki aktivist gurupları etkilemiştir.  

Yeni medya radikal medya görevi üstlenmiş ve konvansiyonel medyanın göz 
ardı ettiği grupların sesini duyuran bir kanala dönüşmüştür. Daha dünyanın çok 
farklı birbirine uzak kitlelerini eylem gruplarının birbirinden haberdar olmasını 
da sağlamıştır. Arap baharı, Greenpeace eylemleri gibi hareketler bu sayede yerel 
değil küresel ölçekte etkiler uyandırmaya başlamıştır.  

Makale kapsamında incelenen, Genç Siviller, GreenPeace Akdeniz ve Chan-
ge.org konvansiyonel medyanın çektiği setleri aşarak yeni medya imkanlarını kul-
lanarak kendi sesini duyurma gücü ortaya çıkmaktadır. Change.org sadece sokak 
bağlantısı olmayan tamamen dijital bir örgütlenme sunmaktadır; fakat yaptığı im-
za kampanyaları sivil toplum duyarlılığı oluşturmakta etkili olmaktadır. Genç Si-
viller ve Greenpeace dijital aktivizm konusunda oldukça başarılı olmakla beraber 
yeni medya vasıtası ile hızla kitlelere yayılmasını sağlamaktadırlar. Sokakta du-

http://www.movements.org/
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yurdukları sesi görmezden gelmeye yatkın geleneksel medyaya yeni medyanın 
imkanları ile karşılık vermektedirler. Bu aktivist hareketler, eylemler düzenleme-
nin ötesinde yeni toplumsal düzen içinde özgün bir bilinç geliştirmek adına işlev 
göstermektedirler. Change.org tarafından düzenlenen hemen her bireyin de kendi 
imza kampanyasını başlatabileceği ortam sokakta başlatılan imza kampanyaları 
kadar ses getirmektedir. Sanal görünen imzalar gerçek sonuçlar alabilmektedir.  

Greenpeace ve Genç Sivillerin interneti ve sosyal ağları kitlelere ulaşmak ve 
konvansiyonel medyanın görmezden geldiği muhalif konuları ilk ağızdan, edi-
toryal tahribe uğramadan vermek için kullandıkları görülmektedir. Egemen sisteme 
karşı muhalif duruşları olan Greenpeace ve Genç Siviller’in sokak eylemlerini des-
teklemek için sosyal ağları kullandıklarını görülmektedir. Zira sosyal ağlar daha et-
kileşimli bir ortam sağlamaktadır. Kampanyaların etkisini artırmak için açılan ‘hash 
tag’ ler üzerinden yürütülmektedir. Greenpeace Akdeniz’in şu an yürüttüğü kam-
panya ‘1milyon kahraman.org’ buna bir örnektir. Genç Siviller ise eylemleri internet 
sitesi üzerinden farklı sivil toplum grupları, sokak hareketleri ile bağ kurmaktır. Bu-
rayı ayrıca bir bilgilendirme panosu olarak da kullanmaktadır. Kendi aktivistlerini 
de hem sosyal ağlardan hem de kendi web sitesinden bilgilendirmektedir. Ayrıca 
Hayvan Partisi, Nahda Network gibi farklı aktivist hareketlerle ortak işlerini de bu-
rada duyurmaktadır. Change.org ise imza kampanyaları ile toplumda sorun olarak 
görülen her hangi bir sorunun çözümü için bir online platform oluşturmaktadır. 
Basının etkisini asla yadsımayan site, sosyal ağlarla yayılan kampanyalara basın 
desteği konusunda ciddi bir bilgilendirme yapmaktadır. Kampanyanızın P.R’cısı 
gibi olmanız gerektiğini öğütlemektedir. Başarılı kampanyaları hikayeleri ile sunan 
site demokratik bir eylem olan imza toplama işini online ortama yayarak sıradanlık-
tan kurtarmaktadır. Daha kısıtlı yürütülen imza kampanyalarının ise kitleselleşme-
sine vesile olmaktadır. Dar bir aktivist çevrenin ise daha fazla kişi tarafından payla-
şılmasını teşvik etmektedir. Online bir kampanya ortamı olmasına rağmen offline 
iletişimin gücü yadsınmamaktadır. Online etkilerin offline iletişim ortamları ile des-
teklenerek başarılı ve etkili sonuçlar alınacağı vurgulanmaktadır.  

Online iletişim ortamları bireylere yeni bir güç vermektedir. İfade özgürlüğünün 
sınırları genişlemektedir ve değişime imkan sağlamaktadır. Fakat sadece klavye üze-
rinde aktivizm hareketleri bir dijital tembelliği de beraberinde getirmektedir. Online 
ağlar; örgütlenme, zaman ve demokratik ortam sağlarken etkili sonuçlar için kitlelerin 
sokaklarda gerçekten seslerini yükseltmeleri gerekmektedir. Sosyal ağlarda yayılan 
haberler ve kampanyalar konvansiyonel medyanın da etkisiyle sonuca ulaşmaktadır. 
Bundan sonraki süreçte ise dijital aktivizm kavramı belki kullanılmayacaktır. Zira ak-
tivist hareketler için dijital örgütlenme bir normalin tezahürü olacaktır. 

Son Not:  
Kezban KARAGÖZ, Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü. 
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“Bugün dünya nüfusunun üçte ikisi, herhangi bir sosyal ağı ziyaret 

ediyor. Ziyaret ettikleri platformlarda harcadıkları zaman ise internette 
harcanan zamandan üç kat hızlı artıyor. Milyonlarca kişi sosyal med-
yada içerik üretiyor. 2012’de sadece Twitter’ın kullanıcı sayısının bir 

milyar kişiyi geçmesi bekleniyor.”1 

GİRİŞ 

İnsanlık var oldu günden itibaren birbiri ile iletişime geçmek ve bilgi alışveri-
şinde bulunmak için kitle iletişim araçlarına gereksinim duymuştur. Kitle iletişim 
araçlarının gelişim seyri kâğıdın bulunması ile dönüşüme uğramış ve bu dönü-
şüm yazılı basının ortaya çıkmasında büyük rol oynamıştır. Yazılı basını işitsel ve 
görsel medya izlemiş, 20. yüzyılın son çeyreğine kadar bu medya şekilleri hâki-
miyetini sürdürmüştür ancak 20. yüzyılın son çeyreğinde meydana gelen tekno-
lojik gelişmeler “medyanın dönüşümü” olgusunu beraberinde getirmiştir. 

Son dönemde kitle iletişim araçlarında meydana gelen insan tahayyülü üze-
rindeki hızlı gelişme, insanların dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar ya da 
toplumsal tabakalaşmanın hangi katmanında yer alırsa alsınlar küresel eğilimlerle 

                                                 
1 Umut Bavlı, “Sosyal Medyanın Dayanılmaz Cazibesi”, Zorlu, Sayı: 33, Nisan- Mayıs- Haziran 2011, s. 4. 
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daha yoğun etkileşim içine girmesine sebep olmuştur. Bireylerin küresel toplum-
sallaşmaya ve bu toplumsallaşmanın meydana getirdiği küresel kültüre katılı-
mında etkili olan birçok sosyo-psikolojik, sosyal ve kişisel faktör ile bu faktörleri 
etkileyen araçlar vardır. Bunların içinde toplumları en etkin şekilde yönlendiren-
lerden biri de medyadır. Medya bireylere ve topluma ilişkin kültürel değişkenleri 
etkilediği gibi tüketim kalıpları ve alışkanlıklarını da şekillendirmeye başlamıştır. 

20. yüzyılın son çeyreğinde enformasyon toplumunda kitle iletişim araçlarının 
son halkası olarak ortaya çıkan internet, diğer bütün kitle iletişim araçları gibi, 
dünya çapında hızla yayılarak, insanların hayatları üzerinde etkili olmaya başla-
mıştır. İnsanlar, internetin hayatlarına girmesiyle birlikte, ihtiyaç duydukları her 
bilgiye hızla ulaşabilmekte, ulusal ve uluslararası bütün güncel haberlere takip 
edebilmekte, bankacılık işlemlerinden market alışverişine varıncaya dek günlük 
ihtiyaçlarını internet üzerinden giderebilmekte ve sosyalleşme adı altında tanı-
dıklarıyla ya da tanımadıklarıyla iletişime geçebilmektedirler. Bütün bilgilere her 
yaştan insanın ulaşabilmesi bir takım sakıncalar doğursa da önüne geçilemez bir 
bilgi portalı olması interneti vazgeçilmez kılmıştır. 

İnternet günümüzde artan bir şekilde, bireylerin arkadaşları ile iletişime geç-
tiği, televizyon seyrettiği, müzik dinlediği, dünyadaki diğer insanlarla birlik duy-
gusu hissettiği ve kendini ifade etmesini sağlayan iletişim biçimlerini oluşturduğu 
üçüncü bir mekân durumuna gelmiştir (birincisi ev, ikincisi iş).2 Her kesimden, 
toplumsal tabakadan, kültürden ve yaştan kullanıcıya sınırsız olanak sunan inter-
net dünyası geleneksel medya biçiminin de öngörülemez ve geri döndürülemez 
biçimde bir değişim içerisine girmesine yol açmıştır.  

Geleneksel medya insanlara sadece haberi ileterek tek yönlü iletişim sağlarken, 
yeni medya bireylerin iletişim için bilgisayarlarını ve mobil cihazlarını internet 
üzerinden etkileşimli bir şekilde kullanması anlamına gelmektedir. Yeni medya, 
internetin etkileşimli iletişim gücünü tanımlayan soyut bir kavram olmakla bir-
likte, bu gücü kullanan araçlar, sosyal medya araçları olarak adlandırılmaktadır.3 

Sosyal Medya 

Sosyal medya, salt okunur halden etkileşimli bir sanal dünyaya çeviren Web 2.0 
akımının gelişmesiyle birlikte amacı bilgi alışverişi yapmak, çalıştıkları sektörler-
den veya ilgilendikleri alanlardan, aynı fikri paylaştıkları insanlarla tanışmak olan 
kullanıcılar, kurulan sosyal ağ siteleri ile internet üzerinde toplanmaya başladı. Bu 
sitelerde oluşan ilişkiler gelişerek, gerçek hayatta da buluşan insanların oluşturdukları 

                                                 
2 Ebru Çetin, “Sosyal İletişim Ağları ve Gençlik: Facebook Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi 
Uluslararası Davraz Kongresi Bildiri Kitabı, 24- 27 Eylül 2009, Türkiye, s. 1094- 1105. 
3 Cihan Çildan ve Diğerleri, “Sosyal Medyanın Politik Katılım ve Hareketlerdeki Rolü”, Uşak Üniver-
sitesi Akademik Bilişim Konferansı, 2012. 
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sosyal medyayı ortaya çıkardı. Günümüzde sosyal medya, içinde şirket yöneticilerin-
den danışmanlara, internet liderlerinden reklamcılara, blog yazarlarından gazetecilere 
kadar geniş bir kitlenin fikir alışverişi yaptığı bir ortam sunmaktadır.4 

Hızlı bir trend yayılımı içerisinde olan sosyal medyada, zaman ve mekan sı-
nırlaması olmadan paylaşım ve tartışma yapılabilmektedir. İnformal bir eğitim 
alanı olarak da görülen sosyal medya, günümüzde en etkili pazarlama kanalla-
rından biri olarak kullanılmaktadır. İçinde, sosyal medya ajansları, uzmanları, 
bloggerlar, stratejistler ve teknoloji şirketlerini barındıran sosyal medya plat-
formu, bu bakımdan içerisinde birbirinden farklı birçok iş kolunu barındırır. Bun-
lara ek olarak, bir kitle iletişim aracı olması açısından, radyoyu çoktan geride bı-
rakmış, televizyonu da geride bırakmak üzere olan birbirinden farklı yayın or-
ganlarını kapsayan bir yayın platformudur.  

Sosyal medyanın kullanım genişliğini ortaya koymak için bir iletişim güvenliği 
kurumu olan Clear Swift yetkilileri tarafından yapılan bir araştırmaya göre; 

“- Amerika’daki çalışanların %83’ü ofis araçlarını sosyal medyaya ulaşmak için 
kullanmaktadır. 

- İngiltere’deki ofis çalışanlarının %42’si ve Amerika’daki ofis çalışanlarının 
%30’u işle ilgili konuları sosyal medya uygulamaları ile gerçekleştirdiklerini ifade 
etmiştir.”5 

Diğer taraftan sosyal medyanın dünya çapında kullanımı için yapılan diğer bir 
değerlendirmeye göre;  

“- Dünya üzerinde her üç kişiden ikisi sosyal ağları ziyaret etmektedir.  
- İnternette sosyal medya kullananların oranı %68’in üzerindedir. 
- Türkiye Avrupa’nın internette en çok zaman geçiren ülkesi konumunda-

dır.”6 

Sosyal medya araştırmalardan da gözlemlenebileceği üzere birçok bilimsel ça-
lışmaya konu olmaya devam ederken, başlı başına bir bilim olup olmayacağı ko-
nusunda da fikirler üretilmektedir. Sosyal medyanın gerek kullanım alanlarının 
yaygınlığı gerekse gelişimi bireylerden toplumlara birçok katmanda değişime yol 
açmaktadır. Özellikle Amerika’da başlayan siyasi katılımlarda sosyal medyanın 
kullanılması günümüzde ülkemiz Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede 
kullanılmaya başlanmasına yol açmıştır. Araştırmalar göstermektedir ki sosyal 
medya siyasal mecrada da oldukça önemli bir konuma sahip olmaya başlamıştır. 
Bütün bunlara ek olarak, bloglar, sosyal ağlar, bilgi paylaşım teknolojileri ve mo-

                                                 
4 Aslıhan Bozkurt, “Siyasiler Sosyal Medya Rüzgarının Farkında…”, Bilişim, Yıl: 38, Sayı: 27, 2010, s. 50.  
5 Z. Beril Akıncı Vural & Mikail Bat, “Yeni Bir İletişim Ortamı olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’ne Yönelik Bir Araştırma”, Journal of Yaşar University, Sayı: 20, No: 5, 2010, s. 3352. 
6 Z. Beril Akıncı Vural & Mikail Bat, “Yeni Bir İletişim Ortamı olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’ne Yönelik Bir Araştırma”, Journal of Yaşar University, Sayı: 20, No: 5, 2010, s. 3353. 
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bil teknoloji savunma operasyonlarının taktiksel olarak kabuk değiştirmesine yol 
açmaktadır. Bu nedenle sosyal medyanın, bilimsel araştırmalara konu olmaktan 
çıkıp başlı başına bir bilim dalı olması ihtimali güçlenmektedir. 

Bu konuda, ABD Gelişmiş Savunma Araştırmaları Proje Ajansı (DARPA), 
“Sosyal Medyada Stratejik İletişim” alanında bir araştırma yapmak amacıyla proje 
önerisinde bulunmuştur. Bu projenin başarılı bir biçimde sonlanması durumunda; 

“1- Algılama, sınıflama, ölçme ve değerlendirme: 
- Fikir ve kavramların oluşumu 
- Maksatlı ya da aldatma amaçlı bilgileri 

2- Sosyal Medya siteleri ve iletişim kanallarında kampanya oluşturma ya da 
mevcut kampanyaları etkileme 

3- İkna kampanyalarının etkisini ölçme, katılımcıları ve niyetlerini tanımlama 

4- Mesajlardaki düşman etkisinin ölçülmesi”7 

Dünyada Sosyal Medya Kullanımı 

- Sosyal medya internette bir numaraya oturmayı başarmıştır. 
- İnternet piyasası araştırma şirketleri arasında önemli bir konumda olan 

eMarketer’in raporuna göre, 2012 sonunda 1.43 milyar kişinin sosyal medya ağla-
rında aktif kullanıcı olarak yer tahmin ediliyor. Bu rakam, geçen yıl ile kıyaslan-
dığında, %19,2 daha fazla kullanıcı olacağı anlamına geliyor.8 

- Sadece ABD’de sosyal ağlar, özellikle de Facebook’ta yer alan bir uygulama 
sayesinde 182 bin kişi istihdam ediliyor. Bu kadar kişinin yarattığı ekonominin de 
12 ila 15 milyar dolar arasında değiştiği düşünülüyor. Çalışmada belirtilenlere gö-
re, sosyal medya platformları tamamen yeni bir endüstri yaratıyor. Facebook ve 
diğer platformlardaki büyüme, doğru orantıyla istihdam ve genel ekonomiye kat-
kı sağlıyor. Sosyal ağlar için uygulama geliştirmek en önemli iş kaynaklarından 
biri olarak değerlendirilmeye başlanıyor.9 

- İzlanda özellikle ekonomik kriz sonrasında daha demokratik ve özgürlükçü 
bir anayasa için çalışmalar sürdürüyor. İzlanda yeni anayasa için hazırlanan tas-
lağı sosyal ağlar üzerinden halka soruyor, gelen önerileri değişiklik olarak taslağa 
yansıtıyor.10 

- 2012 Londra Dünya Olimpiyatları’nda bir ilk yaşandı. İki hafta süren olim-
piyatlarda haberlerin ve son gelişmelerin yoğunlaştığı buluşma noktası sosyal ağ-

                                                 
7 Muhammet Negiz, “Bilgi Ekonomisi: Sosyal Medya Analizi”, http://www.belgeler.com/blg/2u6j/sos- 
yal-medya-analizi Erişim Tarihi: 09.09.2012 
8 http://www.paymag.net/rakamlarla-dunya-genelinde-sosyal-medya-kullanimi/ Erişim Tarihi: 10.09 .2012 
9 http://www.yenimedyaduzeni.com/sosyal-aglar-dev-bir-ekonomi-yaratti/ Erişim Tarihi: 11.09.2012 
10 http://www.yenimedyaduzeni.com/yeni-anayasayi-facebookta-yapiyorlar/ Erişim Tarihi: 11.09.2012 
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lar oldu. Bu durum olimpiyatların “sosyal medya olimpiyatları” olarak ad-
landırılmasına yol açtı.  

- Son on yılda sosyal medyanın nasıl bir duruma ulaştığının en büyük kanıt-
larından bir tanesi de dünyaca ünlü “WikiLeaks” belgelerinin sosyal medya aracı-
lığı ile paylaşılması olmuştur. Tüm dünya bu belgeler ile birlikte sosyal medyanın 
siber saldırılara mecra olabileceğini görmüş oldu.  

Türkiye’de Sosyal Medya- Birkaç Not 

- Türkiye’deki nüfusun üçte biri, yani yirmi beş milyon birey türlü amaçlar için in-
ternet kullanıyor. Türkiye’deki gençler arasında internet kullanım oranı ise %57’dir.11 

- 2012 yılı ikinci çeyreği itibariyle Türkiye’deki toplam internet abone sayısı 
18,30 milyonu geçmiştir. 2012 yılının ikinci çeyreğinde toplam internet aboneli-
ğinde, bir önceki üç aylık döneme göre %10,2 artış gerçekleşmiş olup; fiber, kablo 
ve özellikle mobil internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayıla-
rındaki genel artış eğilimi de devam etmiştir. Toplam internet abone sayısının yıl-
lık büyüme oranı ise %65,9 olarak gerçekleşmiştir.12 

- Dünyaca ünlü PricewaterhouseCoopers denetim ve danışmanlık şirketinin 
(PwC), Türkiye ve dünyada internet kullanımı üzerine yaptığı araştırmaya göre, 
sosyal medya geçirilen sürelerde Türkiye ortalama ayda 10,2 saatle 4. sırada yer 
alırken, İsrail 11,1 saatle birinci oldu.13 

- Türkiye‘ de internet kullanımı ile ilgili en yakın zamanda ve gerçeğe yakın 
bilgilerden oluşturulan bir infografik.  Türkiye nüfusu 75 milyon iken internet 
kullanıcı sayısı 35 milyon civarında. İnternet kullanımında yaş ortalaması 28,5. 
2011 yılındaki işletme sayısı 2,2 milyon iken web sitesi olan işletmelerin oranı 
%25.  Türkiye’ de sosyal medya kullanımı ise şu şekilde. Facebook kullanıcı sayısı 
31 milyon, Google+ kullanıcısı 1 milyon, Twitter kullanıcısı 6 milyon ve Linkedin 
kullanıcısı 1 milyon civarında.14 

- Her geçen gün gelişmekte olan sosyal medya mecrası için Türkiye’de “Sos-
yal Medya Ödülleri” töreni düzenlenmektedir. İTÜ İşletme Mühendisliği Ku-
lübü’nün 2011 yılında ikincisini gerçekleştirdiği organizasyonda; sosyal medyayı 
aktif kullanan kurumlara ve bireylere 16′sı kurumsal 9′u kişisel olmak üzere 25 
dalda ödül verilmiştir.  

                                                 
11 Muhammet Negiz, “Bilgi Ekonomisi: Sosyal Medya Analizi”, http://www.belgeler.com/blg/2u6j/ 
sosyal-medya-analizi Erişim Tarihi: 09.09.2012 
12 http://www.sosyalmedyaport.com/turkiyede-internet-kullanimi-ve-mobil-pazar-istatistikleri-btk-
2012-q2-raporu.html Erişim Tarihi: 12.09.2012 
13 http://t24.com.tr/haber/turkiye-ve-dunyada-internet-ile-sosyal-medya-verileri-ne-soyluyor/ 2086 55 
Erişim Tarihi: 12.09.2012 
14 http://www.serhanyildiz.net.tr/turkiye-internet-kullanimi-infografik/ Erişim Tarihi: 10.09.2012 
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- Global Web Index Araştırması’na göre, Türkiye’de her gün en az 1 saat in-
ternete bağlanan kullanıcıların %24′ü kişisel blog yazdıklarını belirtiyor. Bu oran 
Avrupa ortalamasının üzerinde yer alıyor. Kişisel blog yazmada en aktif ülkeler 
ise sırasıyla; Çin, Endonezya ve Güney Kore.15 

SONUÇ 

Sosyal medya Twitter, Facebook, Googleplus, Friendfeed, Linkedin ve daha bir-
çok sosyal ağdan meydana gelen bir mecradır. 21. Yüzyılın ilk çeyreğine damga 
vuran sosyal medya, haberleşmeden iletişime, markalaşmadan pazarlamaya, si-
yasi karar alma süreçlerinden ekonomik düzenlemelere ve daha birçok alana ya-
yılımı son derece hızlı ve güçlü olan bir uygulama alanıdır. Bilgi teknolojilerinin 
geldiği son aşama olarak adlandırılan sosyal medya geleneksel medya şekillerinin 
üzerine şerit çekmiş ve kullanım oranları ile yerini sağlamlaştırmıştır. Artık siyasi 
güçler de dahil olmak üzere karar alma ve ikna etme süreçlerinde sosyal medyaya 
başvurmaktadır. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri genel seçimlerinde Oba-
ma’nın kullanmaya başlamasıyla siyaset sosyal medyaya taşınmıştır. 

Özellikle toplumun büyük bir kısmını genç nüfusun oluşturduğu Türkiye’de 
de sosyal medya giderek güçlenmektedir. İnternetin ve sosyal medya uygulama-
larının daha çok gençler tarafından kullanıldığı düşünüldüğünde Türkiye’nin 
hem internet hem de sosyal medya kullanım oranlarının dünyada ilk sıralarda 
olması kaçınılmazdır. Bu nedenle, bu denli büyük bir etki alanı ve güce sahip sos-
yal medya mecrasının daha çok bilimsel çalışmaya konu edilmesi de gerekmekte-
dir. Aynı zamanda markalaşmanın ön koşullarından biri olarak da görülen sosyal 
medya mecrası ekonomik büyümenin de anahtarını elinde tutmaktadır. Geliş-
mekte olan bir Türkiye’nin bu alanda daha profesyonel ve daha akademik çalış-
malara imza atması elzemdir. 

 

Son Not: 

Mehmet KARTAL, Başbakanlık, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri. 

 

                                                 
15 http://smgconnected.com/turkiye-diger-ulkelere-gore-e-ticaret-ve-sosyal-medya-kullanimindahangi 
-noktada Erişim Tarihi: 09.09.2012 
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ÖZET 

Gelişen yeni teknolojiler, yaygınlaşan internet kullanımı, mobil cihazlar ve sosyal ağların 
ortaya çıkışıyla birlikte medya radikal bir değişim sürecinden geçiyor. Haber ve bilgiyi 
oluşturma, erişme ve paylaşma yöntemleri farklılaşıyor.  

Bir zamanlar, sadece küçük bir profesyonel azınlığa ait olan yayın yapma ayrıcalığı, orta-
ya çıkan yepyeni ve ucuz mecralar sayesinde ortadan kalkıyor. Yeni iş modelleri ortaya çıkı-
yor. Artık herkesin potansiyel bir yayıncı olduğu ve global bir kitleye hitap ettiği bir çağda 
medya kuruluşları ve gazeteciler mesleklerini en iyi şekilde uygulamak için ne yapmalı? 

Anahtar Kelimeler: Gazetecilik, Gazeteciler, Vatandaş Gazeteciliği, Yeni Medya, İnter-
net, Sosyal Ağlar, Yeni Medya İş Modelleri. 

 

  
 

                     TEKNOLOJİ ve İNTERNETLE  
                  YENİDEN ŞEKİLLENEN MEDYA 

 
 Deniz ERGÜREL 

 



İletişim ve Diplomasi / Yeni Medya 
 

 
 
 

168 

Teknoloji ve İnternetle Yeniden Şekillenen Medya 

Teknolojinin hızla gelişmesi, internet kullanımının artması, sosyal ağların ortaya 
çıkışı ve akıllı mobil araçların yaygınlaşmasıyla birlikte dünya büyük bir değişim 
sürecinden geçmektedir. Yaşanan bu değişim politikadan sanata, ülkeler arası 
ilişkilerden ticarete, eğitimden bireyler arasındaki iletişime kadar hayatın tüm 
alanını derinden etkilemektedir.  

Eğer bundan 10 yıl önce cep telefonlarımızdan dünyanın tüm cadde ve sokak-
larının haritasını hem de bedava kontrol edebileceğimiz söylenseydi buna ancak 
çok azımız inanırdı. Cep telefonunun ekranına dokunarak bir resmi büyütüp kü-
çültebilmek, herhangi bir ücret ödemeden dünyanın bir ucundaki bir kişiyle gö-
rüntülü konuşma yapabilmek veya 3 boyutlu yazıcılarda kendi tasarımlarımızı 
ürün haline getirebilmek ancak bilimkurgu filmlerinde görülebilirdi. Oysa şimdi 
tüm bunlar gerçek hayatın bir parçasıdır. Bu muazzam değişimin en çok hissedilir 
olduğu alanlar ise medya ve gazeteciliktir.  

Gutenberg’in on altıncı yüzyılda matbaayı icadından, elektronik medyanın or-
taya çıktığı yirminci yüzyılın sonuna kadar geçen süre içerisinde, bildiğimiz ve 
alıştığımız medya düzeni, radikal bir biçimde değişmektedir. Bir zamanlar sadece 
profesyonel azınlıkların elinde olan yayın yapma ayrıcalığı, internet ve herkesin 
kullanımına açık araçlar sayesinde artık ortadan kalkmış durumdadır.  

Bugün, dijital ağların sunduğu sınırsız imkanlardan faydalanan her birey artık 
potansiyel bir yayıncıya ve gazeteciye dönüşmüştür. Bugüne kadar izleyici, din-
leyici veya okuyucu olarak tanımlanan kitleler, hem kendi içeriğini üretebilmekte 
hem de paylaşabilmektedir. İçinden geçtiğimiz bu büyük değişim sürecinin en 
önemli özelliği işte bu yayıncılık ayrıcalığının artık mevcut olmamasıdır. 

Bir zamanların pasif kitleleri, şimdi bloglar, wikiler, podcastler, sosyal ağlar ve 
online video platformları üzerinde muazzam seviyelerde içerik üretiyor:  

- YouTube’a bir dakikada yüklenen videonun uzunluğu 72 saattir (www. 
youtube.com).  

- Twitter’da bir günde atılan tweet sayısı 400 milyondan fazladır (www. 
expandedramblings.com).  

- Facebook’ta günlük beğeni (like) sayısı ortalama 2 milyar 700 milyondur 
(www.expandedramblings.com). 

- Flickr’a yüklenmiş fotoğraf sayısı 8 milyarı aşmış durumda, her gün yükle-
nen fotoğraf sayısı ise 3.5 milyondur (www.theverge.com). 

- ABD kaynaklı blog sayısı 42 milyon ve her gün 500 bin yeni blog yazısı ya-
zılmaktadır (www.blogging.org). 

- Internet World Stats verilerine gore (www.internetworldstats.com) dünya 
çapındaki internet kullanıcılarının sayısı 2012 yılı itibariyle 2 milyar 405 
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milyonu aşmış durumda. Bu rakamın 2013 yılında 2.7 milyara yükselmesi 
bekleniyor.  

- Cisco’nun yayınlamış olduğu bir araştırmaya göre dünyadaki mobil inter-
net bağlantılı cihazların sayısı 2014 yılında insan nüfusunu geçecek, 2017 
yılında dünya üzerindeki mobil internet bağlantılı cihaz sayısı ise 10 mil-
yardan fazla olacaktır (www.cisco.com). 

Ucuzlayan Teknoloji ve Mikro İşlemcilerin Yükselişi  

Özellikle 2000’li yılların başından itibaren teknolojinin başdöndürücü gelişimine 
şahit omaktayız. Bu değişimin hızı müthiştir.  

İnsanoğlunun yazının icadından el yazması kitaba geçmesi 4.300 yıl alırken, el yaz-
ması kitaptan matbaaya geçişi 1.150 yıl, matbaadan internete geçişi ise 540 yıl almıştır. 
Geniş bant internete geçiş süresi ise sadece 10 yıldır (www.unesdoc . unesco.org). 

Yeni bir icadın 50 milyon kullanıcıya ulaşma süresi, telefonda 75 yıl, radyoda 38 
yıl, televizyonda 13 yıl olurken, bu süre internette 4 yıl, iPhone’da ise sadece 3 yıldır. 
2001 yılında tek bir kablodan aktarılabilen veri seviyesi 1997 yılında tüm internet 
ağından gönderilen veriden daha fazladır (www.play.learningpartners- hip.org). 

Yaşadığımız bu hızlı değişim sürecinin ardındaki en büyük etkenlerden birisi 
teknoloji yatırımı yapan firmaların üretimlerini, çok ucuz işgücünün olduğu Çin 
Halk Cumhuriyeti’ne kaydırmasıdır. Böylece pek çok firma yüksek sayıda tekno-
lojik ürünü rekabetçi fiyatlarla piyasaya sürebilmektedir. Bir diğer önemli etken 
ise internet sayesinde tüketici kitlelerin yeni ürünlerden hızla haberdar olması ve 
ciddi avantajlar sunan e-ticaret imkanının artmasıdır.  

2012 yılında global e-ticaret seviyesi ilk defa 1 trilyon doları aşmıştır. 2013 yılında 
bu rakamın 1.3 trilyon dolara yükselmesi beklenmektedir (www.emarketer. com). 

Yüzmilyonlarca dolar yatırım yapma kapasitesine sahip olan dev teknoloji 
markaları neredeyse her altı ayda bir ürünlerini yenilemekte ve her seferinde da-
ha hızlı, daha kapasiteli ve kaliteli ürünleri tüketicilere sunmaktadırlar.  

Intel’in kurucusu olan Gordon Moore’a atfedilen Moore yasasına göre bir çip 
üzerindeki transistör sayısı her iki yılda bir ikiye katlanmaktadır.  

Bilgisayar teknolojisinin düzenli olarak daha küçük ve daha hızlı işlemciler üreteceğini 
öngören Moore Yasası, ayrıca maliyetlerin de sürekli olarak azalacağı öngürüsünde bulu-
nur. Silikon tabanlı bileşenlerin ve platform parçalarının performansı arttıkça, bunları 
üretmek ekonomik olarak daha ucuza mal olmaya başlar ve bu sayede bu aygıtlar daha faz-
la adetlerle, daha güçlü ve koşulsuz bir şekilde günlük hayatlarımıza entegre edilebilir. 
Bugünün işlemcileri, oyuncaklardan trafik lambalarına kadar her şeyi kontrol eder. Birkaç 
dolar maliyetindeki müzikli bir doğum günü kartı, birkaç yıl öncesindekilere göre çok daha 
fazla işlem gücüne sahiptir (www.intel.com).  

http://www.unesdoc/
http://www.play.learningpartners/
http://www.emarketer/
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Her yıl daha çok incelen işlemciler, daha kapasiteli bilgisayarlar, yeni teknolo-
jiler ve yaygınlaşan internet kullanımı bilgiye erişme, haber alma ve paylaşma 
yöntemlerimizi radikal bir biçimde değiştirmektedir.  

Herkesin cep telefonundan kolayca internete bağlanabildiği, akıllı telefonla-
rıyla bilgisayarda yapabileceği birçok işlemi gerçekleştirebildiği bu dönemde or-
taya çıkan en önemli kavramlardan birisi ise vatandaş gazeteciliğidir.  

Yükselen Bir Kavram: Vatandaş Gazeteciliği  

Vatandaş gazeteciliği (diğer adıyla yurttaş gazeteciliği) adını verdiğimiz kavram, 
bireylerin aktif şekilde haber veya bilgi toplama, oluşturma, analiz yapma ve 
yayma işine verilen addır. Vatandaş gazetecileri herhangi bir medya kuruluşuna 
bağlı değildirler, teknolojinin ve internetin yardımıyla fikirlerine uygun olarak 
habercilik yapabilmektedirler.  

ABD’li medya eleştirmeni ve New York Üniversitesi gazetecilik eğitmeni Jay 
Rosen’ın tanımıyla vatandaş gazeteciliği “bir zamanlar izleyici, dinleyici ve oku-
yucu olarak bilinen kitlelerin birbirlerini bilgilendirmek için ellerindeki medya 
araçlarını kullanma sürecidir” (www.archive.pressthink.org). 

Vatandaş gazeteciliği kavramı, uzun yıllar boyunca sadece profesyonel kitlele-
rin elinde olan yayın yapma ayrıcalığının ortadan kalkmasıyla ortaya çıkmıştır. 
Yeni teknolojiler, internet, sosyal ağlar ve akıllı cihazların yaygınlaşması ile bir-
likte artık herkes kendi imkanları ölçüsünde global bir izleyici kitlesine yönelik 
olarak yayın yapabilmektedir.  

International Telecoms Union’ın 2013 yılı içerisinde yayınladığı bir rapora göre 
dünya üzerinde 6.8 milyar mobil telefon aboneliği bulunmaktadır. 2014 yılında bu 
rakamın 7.1 milyarlık dünya nüfusunu geçmesi beklenmektedir (www.itu.int). 

Sahip olduğu araçlar sayesinde, pasif bir izleyici olmaktan çıkan ve gördüğü 
bir olayı kendi imkanlarıyla amatör olarak yayınlayan her birey, bir vatandaş ga-
zetecisi olarak adlandırılabilir. Bugün en basit bir cep telefonun bile bir kamerası 
bulunmaktadır. Mobil internet bağlantısı ve sosyal ağların yardımıyla bu görün-
tüleri başkalarıyla paylaşmak oldukça kolaylaşmıştır.  

Özellikle “2009 İran seçimleri”, “Arap Baharı Olayları”, “Wall Street’i İşgal Et 
Eylemleri” gibi sosyal hareketlerde vatandaş gazeteciliğinin çok yoğun şekilde 
kullanıldığı gözlemlenmiştir.  

Vatandaş gazeteciliği resmi görevlilerin toplum içerisinde yapmış olduğu hak-
sız davranışların ortaya çıkarılmasında oldukça önemli bir araç olmuştur. 
2012’nin Haziran ayında İstanbul’un Fatih ilçesinde bir grup polisin yoldan geç-
mekte olan bir vatandaşa yönelik uyguladığı şiddet bunun ilginç örneklerinden-
dir (www.youtube.com). 
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Maksat haber değeri taşıyan bir olayı kaydetmek olduğunda, basit bir cep tele-
fonu, on binlerce dolarlık profesyonel haber kameralarının işlevini görebilmektedir.  

Amatör kullanıcıların ürettiği içerikler sadece siyasi olaylarda değil, müzik ve 
eğlence gibi farklı alanlarda da profesyonel yapımlarla ciddi şekilde rekabet ede-
bilmektedir. “Annoying Orange” adı verilen animasyon karakteri bunun son yıl-
lardaki en önemli örneklerinden birisi olmuştur.  

Sosyal ve ekonomik dengelerin de etkisiyle güç kazanan vatandaş gazeteciliği 
kavramı hem gazetecilik mesleğini hem de gazetecilik kavramını önemli biçimde 
etkilemektedir.  

Bu etkinin olumlu olduğu kadar bazı tartışmalı sonuçları da vardır. Vatandaş 
gazeteciliği her ne kadar “bilginin demokratikleşmesi” adı verilen bir sürecin te-
melini oluşturuyor olsa da, demokratik bir şekilde paylaşılan bilginin doğruluğu 
ciddi bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.  

Profesyonel gazeteciler hem hitap ettikleri kitleler hem de hukuk önünde so-
rumludurlar. Gazeteciler mesleki etik kurallara uymakla yükümlüdürler. Vatan-
daş gazeteciliğinde ise bu yaptırımların seviyesi oldukça düşüktür. Amatör bir 
sosyal medya kullanıcısı yanlış bir haber verdiğinde bu önemsenmeyecek bir du-
rum olabilirken, aynı durumdaki bir gazetecinin yanlışlığın seviyesine göre işini 
veya itibarını kaybedebilme riski vardır.  

Vatandaş gazeteciliği, her ne kadar toplumun bilgilendirilmesi için önemli bir 
araç haline gelmiş olsa da, gazetecilik mesleiği ile arasındaki bu farkın mutlaka 
vurgulanması zorunludur.  

Herkes Gazeteciyse, Gazeteci Kim?  

Gutenberg’in matbaayı icadından, 20. yüzyılın sonuna kadar geçen süre içerisinde 
ortaya çıkan tüm medya biçimleri, kitleler için önemli, anlamlı veya ilgi çekici 
olan gelişmeleri bildiren bir araç görevi görmüştür. Geleneksel medya düzeni ola-
rak tanımlanan bu dönemde gazeteciler, editörler veya yayıncılar kitleler için ne-
yin önemli, anlamlı ve/veya ilgi çekici olduğunu belirlerlerdi.  

Kısıtlı iletişim imkanları nedeniyle gazetecilerin gündemi belirleyebildiği bu dö-
nemde medya ve toplum arasında tek yönlü bir iletişim biçimi söz konusuydu. Bu ile-
tişim biçiminde medya merkezdeydi, izleyici, dinleyici ve okuyucu olarak adlandırı-
lan kitleler ise çevresinde. 20. yüzyılın sonundan itibaren gelişen internet kullanımı ve 
ortaya çıkan yepyeni iletişim araçları bu ilişkiyi radikal biçimde değiştirmiştir.  

Yeni medya olarak adlandırılan bu yeni ortamda insanlar kendi bloglarını, haber 
veya eğlence platformlarını kendileri geliştirme imkanı buldular. İnternet forumları 
sayesinde insanlar aracı bir medya kuruluşuna ihtiyaç duymadan, doğrudan iletişim 
kurma ve bilgi paylaşma fırsatı yakaladılar. Yayın içerikleri, gelişen web algoritmaları 
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sayesinde her bir bireyin ihtiyacına uygun olarak kişiselleştirilebilmiştir.  

Okuyucular gazetecilerin yaptıkları haberleri yorumlarıyla yönlendirme imka-
nına sahip oldular. İnsanlar normal şartlar altında randevu bile alamayacakları 
isimlerle sosyal ağlar üzerinden doğrudan iletişim kurma fırsatı yakalamışlardır. 
Bu durum alıştığımız medya biçimini büyük bir değişime zorladığı kadar, gaze-
teci kavramının da yeniden tanımlanmasını gerektirmiştir.  

İnternetin, kişisel blogların ve ucuz yayın araçlarının olmadığı bir dönemde 
gazeteciyi tanımlamak oldukça kolaydı. Bir kişinin gazeteci sayılabilmesi için bir 
basın kuruluşunda maaşlı veya ücretli olarak çalışması yeterliydi. Ama bugün, di-
jital mecralar üzerinden yayın yapma ayrıcalığına kavuşmuş olan herkes potan-
siyel birer gazeteci olarak tanımlanabilmektedir. 

İmkanı olan herkesin cep telefonundan, Twitter hesabından, You Tube kana-
lından kendi istediği içeriği izlemesi, oluşturması veya yaymasıyla birlikte çok 
yönlü bir iletişim ortamı oluşmuş durumdadır. Kitleler, ilgilerini çeken haberleri 
istedikleri kaynaktan tamamen kendi tercihleriyle seçebilmektedir. İnternetin sağ-
ladığı imkanlarla artık global bir medya ortamından söz etmek mümkündür.  

Bu global medya ortamında, geleneksel medya araçlarının merkeziyeti ciddi biçim-
de azalmış, kitlelerin çeşitlenen tercihleri ise medyayı yeniden şekillendirmektedir. 

Herkesin potansiyel bir gazeteci gibi aktif olarak haber sürecine müdahil ola-
bildiği bu dönemde gazetecinin tanımı da tartışılmaktadır. Cebinde akıllı telefonu 
olan bir vatandaşın, meydana gelen bir olayı profesyonel gazetecilerden önce ha-
ber verebilmesi bu dönemin en dikkat çekici unsurudur. Bir haberin gazete, radyo 
veya televizyondan çok daha önce Twitter ve benzeri sosyal ağlarda paylaşılması 
gazetecilik mesleğinin sorgulanmasına yol açmaktadır. “Eğer herkes gazeteciyse, 
o zaman gazeteci kimdir?” sorusu mesleğin geleceğini yakından ilgilendiren bir 
konu haline gelmiştir.  

İlk bakışta kulağa gazetecilerin aleyhine gibi gelen bu soru aslında mesleğin 
itibarını hatırlamak adına büyük önem taşımaktadır. Çünkü gazetecilik hem oku-
yucular hem de hukuk önünde sorumluluk gerektiren bir meslektir. Gazetecilik 
mesleğinin etik kuralları vardır ve bu kurallara aykırı yayın yapmak mesleki so-
runlar açabilir. Bu nedenle diyebiliriz ki; profesyonel gazeteciyi vatandaş gazete-
cisinden ayıran en önemli özellik mesleki etik ve hukuk kurallarına uygun yayın-
cılık yapma zorunluluklarıdır.  

Clay Shirky, C.W. Anderson ve Tow Center direktörü Emilly Bell’in Kasım 
2012 tarihli “Post Industrial Journalism: Adapting to the Present” adlı raporunda 
bu durum veciz bir şekilde ifade edilmektedir.  

“Gazeteci ortadan kalkmamıştır ama yeri değişmiştir; gazeteciler haberin editoryal zin-
cirinde, ilk gözlem yapan kişi olmaktan, haberin doğruluğunu konfirme eden ve arka pla-
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nını yorumlayan, daha üst bir seviyeye çıkmıştır” (www.poynter.org). 

Robot gazeteci yazılımları (www.dunya.com) sayesinde basit istatistiklerin ve ra-
kamların otomatik olarak haberleştirilebildiği bir dönemde internet gazeteciliği orta-
dan kaldırmamıştır, onu daha üst bir seviyeye çıkarmaktadır. Sosyal ağlar ve de özel-
likle Twitter, son dakika haberleri için başvurulan bir mecraya dönüşmüştür. Kitleler 
tek tek internet sitelerini dolaşmak yerine, ilgilerini çeken haber kaynaklarının Twitter 
hesaplarını akışlarına eklemekte, gündemi buradan takip etmekte ve hatta haber veya 
makale yazan gazetecilere doğrudan yorum yapabilmektedirler.  

Diğer yandan, Twitter gibi sosyal ağların sağladığı özgür ortamla ortaya çıkan 
malumat yoğunluğu ve dezenformasyonlar ise bu ortamların en önemli zayıf nok-
talarını oluşturmaktadır. Bu zayıf noktalar “sözüne güvenilir” gazeteciler için 
önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilmektedir. Gazeteciler, sosyal ağlar ve in-
ternette yayılan yanlış bilgilere karşı, mesleki etik anlayışları ve güvenilir bilgi 
kaynağı olma özellikleriyle güvenli bir liman olabilmektedirler.  

Bu mevcut durumun artılarını ve eksilerini doğru şekilde değerlendiren med-
ya kuruluşları ile gazetecilerin fark oluşturacakları kesindir. Kişiselleştirilebilir 
içeriğin yükselişe geçtiği bu müthiş değişime ayak uyduramayanlar ise yakın bir 
gelecekte yerlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar.  

Tehditler, Fırsatlar ve Öneriler  

Son on yılda medyanın içinden geçtiği değişim süreci medyayı ve gazetecileri ciddi 
şekilde tehdit ettiği gibi, onların karşısına yepyeni fırsatlar da çıkarmaktadır.  

Kitlelerin yoğun bir şekilde bilgi paylaşımı yapabildiği bu yeni dönemde, be-
lirli bir alanda uzmanlaşmış, sosyal ağlarda yayılan bir haberin doğruluğunu kon-
firme edebilme kapasitesine sahip, bilgi birikimi yüksek ve etik değerleri mesle-
ğinde başarıyla uygulayan gazeteciler fark oluşturacaktır.  

Twitter, son dakika haberlerinin haber sitelerinden bile daha hızlı olarak pay-
laşıldığı bir sosyal platform olmakla birlikte, burada paylaşılan bilgilerin doğru-
luğunu ve gelişmelerin arkasında yatan sebepleri ortaya çıkarmak için profesyo-
nel gazetecilere ciddi ihtiyaç olduğu ortadadır. Bunu başarıyla yapan gazeteciler 
yeni dönemde ön plana çıkacaktır.  

Bireysel ve kurumsal markaların önemi eskisinden daha çok artmıştır. Sosyal 
ağlar ne kadar hızlı bilgi alışverişine imkan verse de, doğru ve güvenilir bilginin 
değeri oldukça yüksektir.  

 Twitter veya Facebook gibi sosyal ağlarda, kaynağı belli olmayan dezenfor-
masyona dayalı haberlerin, fotoğrafların paylaşılması giderek daha çok görülen 
bir durum olmaya başlamıştır. Özellikle terör veya doğal felaket olayları sonra-
sında sıklıkla manipülatif haberler paylaşılmaktadır. ABD’de ortaya çıkan Sandy 
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fırtınası sonrasında Twitter’da paylaşılan fotoğraflar bu durumun dikkat çekici 
bir örneğidir (www. mashable.com). Bu durum sosyal ağların en ciddi handikapı 
olarak karşımızda durmaktadır. Medya kuruluşları ve gazeteciler bu handikapı 
kendi lehlerine çevirecek yöntemler geliştirebilmektedirler.  

Medya kuruluşları ve gazeteciler, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları haber konu-
su bulma, haber kaynaklarına ulaşma, haberlerini ve diğer içeriklerini yayma platformu 
olarak değerlendirebilirler. Bu ağlar gazeteciliğin rakibi olarak değil, gazeteciyi ve gaze-
teciliği bir üst seviyeye çıkarmaya yarayan bir araç olarak değerlendirilmelidir.  

Medya kuruluşları ve gazeteciler, hitap ettikleri kitlelerin imkanlarını, alışkan-
lıklarını, beklentilerini ve değerlerini doğru bir şekilde tanımalıdırlar. Veri elde et-
meye yardımcı olan sosyal ağ ortamları ve gerçek zamanlı araçlar bunun için çok 
zengin bir kaynak olabilir. Bir haberin kaç kişi tarafından, hangi saatte, hangi ülke-
lerden, ne kadar sıklıkta okunduğunu tespit etmek, hatta site ziyaretçilerinin bir 
web sitesinde en çok hangi bölgeye “tıkladıklarını” görmek mümkündür. Kullanıcı 
verilerine göre dinamik içerik üretmek isteyenler için bu verilerin önemi büyüktür. 
Bu ve bunun gibi birçok veri ancak online araçlar ile elde edilebilmektedir.  

İnternet milyarlarca insanı bir araya getiren bir ağdır ve kitlelerle bağ kurma-
nın çok önemli bir aracıdır. Medya kuruluşları ve gazeteciler doğru stratejiler ge-
liştirerek, kendilerine sadık online topluluklar oluşturabilmektedirler.  

Bir medya kuruluşunun web sitesi, kitlelerin beklentilerine göre 7 gün 24 saat 
ve 365 gün güncellenen bir yapıda olmalıdır. Sosyal ağlar, anlık bağlantılar kur-
mak ve yeni kitleleri yönlendirmek için kullanılabileceği gibi, gazetecilerin farklı 
haber kaynaklarına erişmesi için de bir fırsattır.  

Son yıllarda çok farklı sayı ve nitelikte elektronik cihazın ortaya çıkması med-
ya kuruluşları için ciddi zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Haber merkezlerinde 
üretilen bir içeriğin web, mobil, tablet, kağıt, ekran gibi farklı mecralara uyarlan-
ması yepyeni bir iş düzeni oluşturulmasını gerektirmektedir. Farklı cihazlara 
uyumlu içerik üretilmesi ve bu içeriğin kolayca erişilebilir olması hem ciddi bir 
insan gücü hem de maliyet gerektirmektedir.  

Bu alanda yatırım yapan uluslararası medya kuruluşlarının “Tek mutfak, çok 
restoran” olarak tanımlanabilecek bir yapıyı işlerine uyarladıkları görülmektedir. 
Bu yapıda haber içerikleri tek bir merkezde toplanır ama yayın yapılan her bir 
mecranın yapısal özelliklerine uygun bir sistem ve tasarımla dağıtılmaktadır. Mo-
bil cihaz için üretilen bir haber içeriği, ertesi gün kağıt gazeteye basılacak bir ha-
berin içeriğinden farklı olabilmektedir.  

Bu durum bize mevcut haber merkezlerinin değişen dinamiklere göre yeniden 
yapılandırılması gerektiğini hatırlatmaktadır.  

Bir haber merkezindeki akışın farklı mecralara en hızlı ve en doğru şekilde da-
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ğıtılması için CMS (Control Management System) yazılımlarının güncellenmesi 
gerekmektedir. Bu da hem maddi hem de fikri yatırım anlamına gelmektedir.  

Son yıllarda ortaya çıkan bir eğilime göre gazeteciler ve bilgisayar uzmanları 
birlikte daha sık mesai yapmaktadırlar. Gazeteciler bilgisayar yazılımlarının man-
tığını anlamaya çalışırken, bilgisayar uzmanları da haberciliğin işleyiş şeklini öğ-
renmeye çalışmaktadırlar. Her iki meslek grubu bir araya gelerek yenilikçi haber 
platformları oluşturulmasını sağlayabilmektedirler.  

Bilgi akışının müthiş bir şekilde kolaylaştığı yeni medya ortamında, önem ka-
zanan bir diğer konu da web’in doğasından gelen katılımcı felsefedir. Web ortamı 
sayısız insanın katkısıyla gelişen bir ağ mantığına sahiptir. Bu nedenle her bir 
medya kuruluşu, kendisine sadık okuyucuları, izleyicileri veya dinleyiciler medya 
kuruluşunun değerli bir ortağı gibi görmelidirler. Kitleler aktif bir şekilde haber 
sürecine dahil edilmelidir.  

İnternetin yaygın kullanımı ile ortaya çıkan en ciddi tehditlerden birisi de siber 
güvenliktir. Medya kuruluşlarının web sitelerinin, haber akışlarının veya sosyal 
medya hesaplarının yetkisiz kişilerce ele geçirilmesi son zamanlarda sıklıkla duy-
duğumuz bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası haber ajansı AP’nin 
Twitter hesabının (henüz) kimliği belirsiz kişilerce geçirilmesi sonrasında atılan 
birkaç tweet ve sonrasında yaşananlar bunun iyi bir örneğidir (www.haber7.com). 

23 Nisan 2013 tarihinde AP’nin Twitter hesabından atılan mesajda, Beyaz Sa-
ray’da patlama olduğu ve ABD Başkanı Barack Obama’nın yaralandığı duyurul-
muştur. İnsanlar arasında ciddi paniğe sebep olan bu mesaj sonucunda Dow Jones 
sanayi endeksi 150 puan birden düşerek 136 milyar dolarlık değer kaybına uğra-
mıştır. Her ne kadar bu mesajın sahte olduğu kısa sürede anlaşılıp borsa tekrar 
aynı seviyesine yükselmiş olsa da, bu olay medya kuruluşlarına yönelik elektro-
nik saldırıların ne gibi sonuçları olabileceğinin ciddi bir göstergesi olmuştur.  

Medya kuruluşları ve gazeteciler bu tür saldırılara karşı hem teknik donanım-
larını hem de siber güvenlik hakkındaki bilgilerini arttırmalıdırlar.  

Özellikle ülkemizde yaşanan sorunlardan bir tanesi deregülasyonun zayıf ol-
duğu internet mecrasında yayıncıların, ilgi çekmek amacıyla spekülatif içerikler 
sağlaması ve başkalarına ait içerikleri izinsiz olarak kullanması olarak gösterile-
bilmektedir. Bir içerikten kaynak göstererek alıntı yapmak global web kültürünün 
önemli bir parçası olmasına rağmen, ülkemizde yayın yapan bir çok internet sitesi 
- ki buna medya kuruluşlarına ait olan bazı haber siteleri de dahildir – başkalarına 
ait içerikleri kaynak göstermeden yayınlamak gibi bir alışkanlığa sahiptir.  

Bu durum kimilerince internetin ruhuna uygun olarak tanımlansa da, medya-
nın adil bir şekilde gelişmesi için bu paylaşımlarda bazı sınırların olması şarttır. 
Bu sınırlar etik kurallarla korunabileceği gibi telif hakkı yasasının ilgili maddele-
rinin de güncellenmesi gerekmektedir.  
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Gelişen yeni teknolojiler, yaygınlaşan internet kullanımı, mobil cihazlar ve sos-
yal ağlar geleneksel medyanın yapısını radikal biçimde değiştirmektedir. Bu deği-
şimle gelen bir takım tehditler olduğu gibi ortaya yepyeni fırsatlar da çıkmaktadır.  

Geri dönülmez bir yoldayız. 10 yıl önce ancak bilimkurgu filmlerinde görebile-
ceğimiz teknolojiler bugün günlük hayatımızın sıradan bir parçası oldu. Önce bu 
muazzam değişim sürecini doğru anlamak sonra da getirdiği fırsatlarından istifade 
etmenin yollarını bulmak gerekmektedir. Hem bugünün hem de geleceğin dünya-
sında yer edinmek isteyen tüm medya kuruluşları ve gazeteciler bu çaba içerisinde 
olmalıdır. Çünkü bambaşka teknolojilere doğan yeni neslin öğrenme, fikir ifade et-
me, bilgilenme ve haber alma biçimleri bugünkünden de farklı olacaktır.  

 

Son Not: 

Deniz ERGÜREL, Medya Derneği Genel Sekreteri, Teknoloji Yazarı, Blogger. 
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ÖZET 

İnternette İslam dinine ve Türkiye’ye hakaret eden sitelere Türk hackerlar tarafından 
saldırılar yapılmaktadır. Bu yazı, hacker saldırılarını, siber-terörden ayrı olarak tanım-
lamayı amaçlamaktadır. Aktivist söylemci hacker, geçici olarak bir toplumsal durumu 
protesto amacıyla sitenin görünümünü değiştirir ve kalıcı zarar vermemektedir. Ayyıldız 
Grubu veya Bozkurt Grubu Türk askerlerinin şehit haberleri, Danimarka karikatür krizi, 
Türk-Yunan ve Mavi Marmara saldırısı gibi durumlara protesto amacıyla müdahale et-
mektedir. Yaptıkları hasar geçicidir, söylemleri evrensel barış ve kardeşlik üzerine ku-
ruludur. Bu nedenle siber terör değil, aktivist söylemsel hackerlerdi. 

Anahtar Kelimeler: İnternet, Hackleme, Yeni Medya, Siberalem. 
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GİRİŞ 

İnternet üzerinde çeşitli ağlar ve siberalanlarda faaliyet göstermekte olan Türk kö-
kenli siberaktivist hacker grupları dünya çapında belli bir görünürlüğe ve faaliyet 
alanına sahipler. Hiç beklenmeyen siber eylemin yarattığı geniş çaplı korku nedeni 
ile Türk hacker hareketlerinden Batılı medya korkuyor ve onları terörist olarak ad-
landırıyor. 11 Eylül olayları sonrası dünyada İslam’a karşı hakaret içeren batılı site-
lerin sayısındaki artışın karşısında Türk hackerlar tarafından düzenlenen saldırılar 
sonucu zaman içinde bu tür siteler internetten yok oldular. Bu çalışma Türk hacker-
lar tarafından yapılan bu tarz saldırılara ait endişelere karşı terörist olmayan, özün-
de düzensiz olan, kalıcı zarar vermeyen, bilgi ve veriyi kamuyla paylaşmayı amaç-
layan bu aktiviteleri kavramsal olarak tanımlamayı, sınıflandırmayı ve açıklığa ka-
vuşturmayı amaçlıyor. Aktivist hackerlar, daha çok sitelerin görünümünü geçici 
olarak değiştirmek ve verileri açığa çıkarma türü faaliyetlerde bulunuyorlar. Ayyıl-
dızlar veya Bozkurtlar gibi vatansever isimler kullanıyorlar.  Söylemsel faaliyetleri 
Türk - Yunan ilişkileri, Türk askerlerinin şehit haberleri, Türk-Sırp futbol karşılaş-
maları, Danimarka karikatür krizi ve Mavi Marmara saldırısı gibi olaylar ile ateşle-
nebiliyor. En fazla seyirci kitlesine ulaşabilmek için SONY gibi uluslararası marka-
ların sitelerine saldırıyorlar. Verdikleri zarar finansal olmuyor ancak fikri mesajları-
nı Siber aktivismi siber terör olarak tanımlamaktan vazgeçmeli ve ideolojik hacker 
saldırılarının söylemsel faaliyet analizi yapılmalıdır. 

Siberterörizm: Tanımlar 

Siber-terör, radikal faaliyetler ile teknoloji arasındaki bir kesişme noktasıdır. Gü-
nümüzde birçok terörist grubun asıl amacı, etnik veya dine dayalı farklılıkları kö-
rükleyen kendi kimliklerini tüm diğerlerine üstün gören bir şiddet alanı yarat-
maktır. Geçmişte, düşman tanımlanabiliyor veya coğrafi olarak kuşatılıyor, hap-
sedilebiliyor ve yok edilebiliyordu. Ama şimdi terör faaliyeti yapan düşmanı ayırt 
edebilecek keskin sınırlar bulunmamakta çünkü teknolojinin nimetlerinden fay-
dalanabiliyorlar. Bu yeni yüzü ile terörizm daha tehlikeli; çünkü başlangıç noktası 
kesin değil ve herhangi bir ulus-devlet ile ilişkisi yok. Bugünün teröristleri sal-
dırmak için uçaklara, bombalara ve diğer patlayıcıları kuşanmış silahlı orduya ih-
tiyaç duymuyor. Bir ülkenin belki de bir kıtanın ekonomik, politik ve askeri kay-
naklarını barındıran ve hayati önem taşıyan bilgisayar sistemlerine virüs gönde-
rebiliyorlar. İnternet üzerindeki terörist örgütlerin varlıklarının artması ve siber-
uzaydaki terör günümüzün en önemli sorunlarından biri. Potomac Enstitüsünde 
çalışan terör uzmanı Yonah Alexander biyolojik, kimyasal, nükleer gibi geleneksel 
olmayan silahlara karşı bir saldırı olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor ve 
siber-terörizm ile “suçlular güç kaynaklarına ve hava trafiğine bir tuşa basarak za-
rar vermeye çalışacaklar.” (Alexander, Swetman, 2001: 4). Siber-terörizmin yarat-
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tığı potansiyel tehdit kitlesel medyada, politikada, güvenlik güçlerinde ve bilgi 
teknolojileri sektöründe geniş çapta tartışılageldi. Bu korku özellikle kamuda kö-
rüklenmekte; çünkü modern zamanın en büyük korkulardan ikisi siber-terörizm 
çağında belirlendi.  Siberterörde korku şiddetli mağduriyet (can-mal kaybı) ve 
huzursuzluk hissiyle birlikte bilgisayar teknolojisi ile ne zaman nerede ortaya çı-
kacağı beli olmadan kendini gösterir (Weimann, 2004).  

Siber-âlem (internet ve cep telefon ağları) teröristler için oldukça çekici bir alan 
teşkil eder. Çünkü daha ucuz ve geleneksel terörizm metotlarından daha kimlik-
siz. Hedeflerin çeşitliliği ve büyüklüğü oldukça geniş ve siber-terörist kendini hiç 
belli etmeden yönetim sağlayabilir ki bu özellikle tercih sebebidir. “Siber-terörizm 
geleneksel terörizm standartlarına göre çok daha az fiziksel çalışma, psikolojik ya-
tırım, ölüm riski ve seyahat zorunluluğu gerektiriyor. Bu durum terörist örgütler 
için insan çekmeyi, kazanmayı kolaylaştırıyor.” (Wiemann, 2004: 5). Siber-
terörizm geleneksel terörist örgütlenmelere oranla daha fazla insana etki etmeye 
başladığından beri kamuda daha fazla varlık gösteriyor ve medyanın daha fazla 
dikkatini çekiyor ki teröristlerin istediği de buydu. 

Ancak, bu yeni tip terörizme olan aşırı ilgiye rağmen şaşırtıcı bir şekilde bu te-
röristlerin karakteristik özellikleri ve esas internet kullanım amaçları bilinmiyor. 
Bu nedenle, “siber-terörizm” üzerine bu yapılan ilk önemli tanımlamadır. 

Siber-terörizm, terörizm ile siber alemin kesişme noktasıdır. “Yasal olmayan 
saldırılar ve bilgisayarlara, ağlara ve bilgi depolarına, devletin veya insanlarının 
toplumsal durumlarını veya siyasal konumlarını göz korkutarak ve baskı altında 
tutmak için yapılan saldırılar” (Denning, 2000: 1) olarak tanımlanıyorlar. Ek ola-
rak, insanlara veya mülke yapılan bir saldırı şiddet ile sona ermeli veya en azın-
dan korkuyu sağlayabilmek adına yeterli zararı vermeli ki onun adına siber-terö-
rizm denilebilsin. Stratejik olarak önemli bir altyapıya yapılan ciddi saldırılar da 
siber-terörizm olarak adlandırılabilir. Ancak saldırılar stratejik önemi olmayan 
hizmetlere duraksatıyor veya kurum imajına yönelik ideolojik söylem içeren so-
run yaratan aktivizm ise siber-terörizm kategorisinde sayılmıyor. Siber-teröristle-
rin kullanabileceği metotlar oldukça geniş: 

- saldırılan ağı çökertmeye ya da o ağ üzerinde kontrol kurmaya izin veren 
muhtelif çeşitlerde saldırılar; 

- bilgiye zarar vermeye ya da yeniden düzenlemeye ya da bilgisayar sistemle-
rindeki işlemi engelleyen ağ kurtlarını (worm) da barındıran bilgisayar virüsleri; 

-mantıksal bombalar; programların içine yerleştirilen ve bazı zamanda aktive 
edilen bir kod; 

-tehlikeli sistemlerin sahibi hakkında bilgi sahibi olmadan gerçek hareketleri 
öldürmeye izin veren “Truva Atları” (kendini bilgisayar kullanıcısın şifreleri dahil 
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tüm bilgilerini İnternetten virüslü bir site üzerinden farklı hedeflere gönderen 
Truva atları (Trojan) şu anda oldukça yaygın); Yani siber-terör ağlar arası bilgi 
değiş tokuşuna engel olmak için hazırlanır. (Golubev, 2001: 4). 

Kitlesel medya ve film sektörü, siber saldırı korkusunun canlandırılmasına se-
bep oldu. 2003 Temmuz’unda, Washinton Post ilk sayfa manşetinde şunu yayınladı: 
“Uzmanlar Al Qaeda Feared tarafından düzenlenen siber saldırılar için kan akıtma 
aracı olarak internet kullanımının eşiğindeki teröristler olduklarını söylüyor.” Film 
sektöründen Golden Eye, Swordfish, Die Hard 4.0 gibi filmler ve popüler televizyon 
dizisi 24 yalnızca bazı örnekler. Kitlesel medya hackleme olaylarını siber-terörizm 
olarak etiketlemeye eğilimli. Bu nedenle “hackleme” ve “siber-terörizm” arasında 
bir ayrım yapmak önemli. Hackleme “online ve gizlenerek gizli olanı açığa çıkar-
mak, kendi çıkarı için kullanmak veya başka bir yolla bilgisayar işletim sistemleri 
ve diğer yazılım açıklarından yararlanmak için arama yapan aktiviteler” olarak ta-
nımlanıyor. Diğer yandan, hackerlar yalnızca kargaşa ile öç almak isterken siber-
teröristler öldürmeyi ve dehşet yaratmayı amaçlıyor. Terörist grupların hackerları 
taraflarına çekip istihdam etmeleri halinde, hackleme ile siber-terörizm arasındaki 
fark o kadar da net olmamaktadır. Bu durumda hackerlar siber-teröristlere dönüşe-
bilirler ve bu dönüşüm para ile veya prestij ile sağlanabilir. Genç ve eğitimli insan-
lar olarak terörist grupların oyunlarına gelebiliyorlar, bu yeni jenerasyon siber-
terörizmin davranışlarını uygulayabilme yeteneğine sahip olacaktır. 

11 Eylül sonrası dönemde Amerikan Hükümeti siber-terörizmi bir problem 
olarak görüp ciddi bir biçimde ele aldı ve internete katı kurallar getirdi. 11 Ey-
lül’den sonraki 45 günde Amerikan Kongresi yeni anti-terörizm kanunu ile tüm 
ülkeyi koruyan bir kurumsal yaklaşıma geçti. “Siber-terörizm” kanunda adı geçen 
yeni bir tanım olmuştur. Kanuna göre siber-terörizmin açılımı “ulusal savunmayı 
yönetmek veya ulusal güvenliği sağlamak için bir devlet kurumu tarafından kul-
lanılan bilgisayar sisteminde hasar oluşması ve vatandaşlar, tüzel kişiler veya hü-
kümet yetkilileri de dahil olmak üzere korunan bir bilgisayarın ağlarına çeşitli 
nedenlerle zarar verilmesi” olarak kaydedildi 

2002 yılında, Siber Güvenliği Arttırma Kanunu, İç Güvenlik Kanunu’na dâhil 
edildi. Bu kanun, başkalarının hayatlarını düşüncesizce tehlike altında bırakan kö-
tülükçü bilgisayar hackerlarını ömür boyu hapis cezası ile cezalandırıyor ve internet 
bağlantısında sürmekte olan bir saldırı varsa ya da “ulusal güvenlik menfaatini 
tehdit eden ani bir saldırı” varsa mahkeme izni olmadan sınırsız olarak gözetim al-
tında tutma izni veriyor (Cullagh, 2002). Bu, ayrıca devletin şahsa ait özel bilgilerine 
ulaşımını ve gözetleme gücünü artırırken terörist aktivitelerin tanımını genişletiyor.  

Avrupa ülkeleri benzer biçimde siber-alemi kontrol eden kuralları uygulamaya 
koymuştur. Örneğin, Avrupa Konseyince 23 Kasın 2001’de kabul edilen siber-suç 
Anlaşması siber-suçlara ilk yasal ve usulen bakış açısı getirilen anlaşmadır (Con-
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vention, 2001). Bu sözleşme ulusal ve hükümetler arası seviyede bilgisayar üze-
rinden işlenen yasadışı faaliyetleri önlemeyi amaçlayan yaptırımları şart koşuyor. 

Devletler bazında internetin teröristler için çekici bir alan olarak kullanılabile-
ceği korkusunun temelleri bulunmaktadır. Çünkü internet: 

 - kolay erişim sunuyor, 

 - kural, sansür veya hükümet kontrolünün çok az ve hatta bazen hiç barındırmıyor, 

 -dünyaya yayılmış potansiyel seyirci kitlesi var, 

 -iletişimde anonimlik sağlayabiliyor, 

 -hızlı bilgi akışı var, 

 -karşılıklı etkileşim mümkün, 

 -sanal varlık ucuz bir yolla yaratabilip korunabilmekte, 

 -faklı medya türleri içerebilmesi (metin, grafik, ses kaydı ve video yapma ola-
nağı ve kullanıcılara film, şarkı, kitap, poster vs. yükleme kapasitesi) 

 -haber kaynağı olarak İnterneti gittikçe daha fazla kullanan geleneksel kitlesel 
medyanın gazetedeki yerini şekillendirme olanağı. 

2000 sonrası ortaya çıkan internet toplumunun bilgi teknolojilerine karşı artan 
bağımlılığı teröristlere siber-alemi kullanma şansı vererek yeni hassasiyetler ya-
rattı. “Bir ülke ne kadar çok teknoloji ile geliştiriliyorsa o kadar çok altyapısına si-
ber-saldırı uğranması riskini taşır.” (Weimann, 2004: 2). 

Bugünün siber-terörizmine bağlı gerçeklere dayanarak bakıldığında siber-terö-
rizm üzerine kanun koyucular tarafından algılanan tehdit orantısız olarak abartı-
labilmektedir. Ulusların kritik altyapı sistemlerine yapılan bazı aktivist söylemsel 
siber-saldırılar teröristler tarafından liderlik edilmeyen ve siber-terör derecesinde 
zarar vermeyen faaliyetlerdir. Bu kavram karışıklığının daha önceden ciddiyetle 
irdelenmemesinin sebepleri çeşitlidir;  

İlk olarak, siber-terörizm şu anda gündemde insanların hayallerinde orantısız 
bir tehlike olarak görülmekte ve bu özelliği ile bir dizi popüler film, TV şovları ve 
romanlarda yer almaya devam ediyor.  

İkincisi, kitlesel medya hackleme ve siber-terörizm arasındaki farkı belirle-
mekte başarısız oluyor ve birçok hackleme aktivitelerini siber-terörizm eylemi 
olarak adlandırıyorlar.  

Üçüncü sebep ise toplumsal bilinçsizliktir. Siber-terörizm birçok insanın ta-
mamıyla anlayamadığı, bu nedenle korku eğilimi duydukları iki alanda meydana 
getiriliyor-teknoloji ve terörizm.  Dördüncüsü, siyasetçilerin bu korkuya zaman 
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zaman kendi gündemlerini ilerletmek için yaptıkları açıklamalar ile katkıda bu-
lunmasıdır. Beşinci faktör ise siber-terörizmin anlaşılmaması ve kamu zihninde 
karmaşaya ve binlerce efsane oluşmasına yol açan farklı anlamlar barındırması. 

Türk Hackerlerin Ayrıcalıklı Durumu 

Bu çalışmaya, şu araştırma soruları sorularak başlanılmıştı: Türk hackerlerinin söy-
lemsel faaliyetleri siber-terörizm olarak adlandırılabilir mi? Bu faaliyetleri ne şekilde 
batıdaki muadillerinden ayrılır? Bu eylemlerin ardında nasıl bir söylem vardır? Türk 
hacker faaliyetlerini terör faaliyetleri olarak adlandırmak siber hackleme aktiviteleri-
nin tamamının siber terör sayılıp sayılamayacağına dair tartışmaya tekrar düşmemize 
neden olmaktadır. Siber terör, tıpkı terör eylemlerinin konvansiyonel türleri gibi bir 
ülkenin devlet ya da özel kurum web-sitesini hackleyip yurttaşlarını etkileyerek far-
kındalık, çaresizlik ve korku yaratmayı amaçlar. Ancak, saldırganların doğrudan 
amacı korkutma yahut paniğe yol açma olmaz ise ve Türk hackerlar durumunda ol-
duğu üzere yalnızca farkındalık yaratmak olsa da bu hala siber terörizm olarak ad-
landırılabilir mi? Bizim görüşümüz şudur ki; bu tür hackleme faaliyetleri siber terör 
aktiviteleri değil, aktivist söylemsel hackleme faaliyetleridir. 

Yöntem olarak bu eylemlerin eleştirel söylem analiziyle incelenmesi faaliyetle-
rin aktivist yönüne işaret edecektir. Bu çalışmada örnek vaka, Türk hacker grubu 
Ayyıldız ekibinin faaliyetleridir. Bu grubun web-sitesi siber faaliyetlerinin ardın-
daki söyleme dair bir öngörü sağlamaktadır. 

a. Grup Kimliği 

Ayyıldız Grubu üyelerinin kullandığı takma adlar adı genellikle Türk milliyetçili-
ğinin mitolojisindeki Ayyıldız, Bozkurt gibi isimlerden etkilenmektedir. Ayyildiz. 
org sitesi beş ayrı dilde faaliyet göstermektedir: Türkçe, İngilizce, Almanca, Fran-
sızca ve Arapça. Bu diller popüler diller olmakla birlikte, Türk kökenli göçmenler 
çoğunlukla bu dillerin konuşulduğu ülkelerde yaşamaktadır ve bu hizmet onların 
da siteye erişimini kolaylaştırmaktadır. 

Ayyıldız ekibi dünyanın tüm bölgelerinden gelen hackerler tarafından oluştu-
rulmuştur. Birçoğu gelişmekte olan ülkelerdeki yazılım mühendislerine yurttaşlık 
veren sanayileşmiş ülkelerdendir. Örneğin Batuhan (Avustralya), Barbaros (Ka-
nada), Atakan (ABD), Kahraman (Fransa), Çağabey (İsviçre) ülkeleri üzerinden 
ekibe katılmıştır. Sitelerindeki manifestolarında kendilerini Türk ordusunun 
1920'lerdeki İstiklal Savaşını andıran biçimde konumlamaktadırlar. Grubun ku-
rucu üyelerinden biri olan Batuna, 2008'de hayatını kaybetmiştir ancak grup hala 
operasyona devam etmektedir, hatta operasyonlarına dair özel baskı ve el altın-
dan dağıtılan bir kitap bile yayınlamışlardır. 
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b. Saldırı Faaliyetleri ve Biçimleri 

Bir siteye müdahale ederek görünümünü değiştirmek Türk hackerlerinin en genel 
özelliğidir. Kullanılan semboller, Türk bayrağı veya Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
rucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı gibi belirgin milliyetçi sembollerdir. 
Ayrıca grup, İslam dinine karşı düşmanlık yapan sitelere karşı İslam’ı savunmak 
ve ırkçılık yapan sitelere karşı yurtdışında yaşayan Türkleri ve yurtdışındaki Tür-
kiye imajını savunmak türü faaliyetler göstermektedir. 

Dini toleranssızlık örneğinde, grup 2006 yılında Danimarkalı karikatür kri-
zinde Danimarka’daki pek çok nefret söylemi içeren web-sitesini zarar vermek ya 
da yok etmek amacı ile değil yalnızca İslam’ı ve Türkleri yanlış tanıttığı için pro-
testo etmek amacı ile hacklemiştir. Benzer şekilde Birleşmiş Milletler sitesini Filis-
tin-İsrail sorunları ve Lübnan’a düzenlenen İsrail saldırılarına tepki olarak hack-
lemiştir. Hatta ekip saldırılarının başka bir sebebi olarak şunu ekledi: “Birleşmiş 
Milletler, Afrikalı insanların ölümlerini izliyor”. Ayyıldız grubu web-sitelerinde, 
savunmalarına iki tane daha sorunu faaliyet alanı olarak gördüklerini belirtmiştir. 
Bunlardan biri Ermeni soykırımının kabul edilmesi ve ikincisi Kürt TV kanalı Roj 
TV’deki Türkiye aleyhtarı yayınlarının Danimarka’da desteklenmesi.  

Grubun diğer bir saldırısı ise Almanya’ya olmuştur. Bu saldırıların sebebi Al-
manya’da yaşayan Türklere gösterilen ırkçı tutumdur. Benzer şekilde Avusturya 
hükümetinin 500 sitesine Türk elçiliğine yapılan saldırı nedeniyle ve Avusturya 
polisinin tutumu ile PKK’ya verilen desteğinin sonucu olarak hacklenmiştir. Grup 
bu faaliyetleri Viyana Kuşatması olarak adlandırır. 

Bulgar web-siteleri Osmanlı anıtlarını yok etmeleri ve Türk karşıtı ırkçı 
ATAKA Partisi’nin ayrımcı politikaları, Bulgar ve Balkan Türkleri üzerindeki 
baskılar, PKK desteği ve bir Türk balıkçının bir Bulgar sahil görevlisi tarafından 
öldürülmesinin nedeni ile hacklenmiştir. 

Grup, Suudi Arabistan gibi bir İslam ülkesine de müdahale etmiştir. Suudi hü-
kümet ve üniversite siteleri hacklenir. Suudi Arabistan, Amerikan emperyalizmi 
ile ortak hareket etmek ile suçlanır, kar amacıyla Hristiyanlara İslam topraklarını 
yönetmek için izin vermek ve bir Türk genci olan Sabri BOGDAY hakkında ölüm 
cezasının onaylanması grubun tepkisine neden olmuştur. 

En ağır saldırı ise Yunanistan’a karşıdır. Ayyıldız ekibi sitelerinde bu ülkeyi bir 
numaralı hedef ilan etmiştir. Yunanistan’ın PKK terörist kamplarına desteği, Ma-
kedonya’da yaşayan Türklere baskı uygulanması, Yunan sahil görevlisinin Türk 
bir balıkçıyı yakması, Yunanistan’ın Kıbrıs politikasının Yunanistan’ın Ermeni 
soykırımının ispatlanmasını desteklemesi ve tarih boyunca Türklere karşı süren 
düşmanlık nedenler arasındadır. Ayyıldız Grubu, Yunan Parlamentosu, medya 
organizasyonları ve hükümet sitelerine saldırmıştır. Grup ayrıca Türk hükümeti 
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sitesinde sızarak casusluk yapan Yunan siber terörist gruplarını da ihbar etti. Bu 
hareket tarzı Ayyıldız Grubu gibi Türk hacker ekiplerinin aktivist söylemci faali-
yetlerinin protestocu ve korumacı olduğunu ve terörist olmadığını gösterir. 

 Örneğin, Ayyıldız ekibinin evrensel temalar üzerindeki faaliyetleri ken-
dini gösteriyor ki İsrail hükümeti sitelerine saldırdıklarında onları “uluslararası 
hukukun daimi ihlali ve ABD’nin Orta Doğu’daki görünen yüzüne karşı hareket-
lerdir”(Ayyıldız Ekibi web-sitesi). Grup bu saldırıyı başka hacker grupları alt ka-
demesinde bir ordu gibi kullanarak düzenlemiştir. Grup 1920’lerdeki Kurtuluş 
Savaşı’nı andıran bir organizasyon şeması ile rütbe vererek hackerleri kumanda 
etmiştir.  Bu katmanlı hackleme faaliyetleri Türkiye karşıtı söylemi olan MSN 
İtalya ve İtalyan Hava Kuvvetleri web-sitelerine karşı kullanılmıştır. Ayyıldız 
Grubu İtalya saldırılarının nedeni olarak bu ülkenin PKK desteğini ve Türkiye’nin 
AB üyeliğine engel olmasını gösterir. 

c. Grubun Söylemi ve Mesajı 

Bu saldırılarda söylemlerinin farklı katmanları vardır; 

1. Bu saldırılar söylemsel bir karşı eylem tarafından tetiklenmiştir. Türklüğü 
ya da İslam gururunu incitecek ve bu faaliyetlerin olduğu ülkelerin devletleri ge-
rekli tedbirleri almadığı zaman grup müdahale etmiştir. Danimarka'daki karika-
tür olayı ve İsrail-Lübnan krizi buna örnektir. 

2. Saldırılar aktif olarak PKK faaliyetleri ve Ermeni Soykırımı iddiaları karşı-
sında tavır almayan ülkelere karşı da uygulanmaktadır. 

3. Saldırıyı yapanlar, saldırıları tanımlamak üzere Osmanlı askeriyesinde ol-
duğu üzere kuşatmaya dair terimlerden oluşan, Avrupa'nın ortaçağ kalelerinin 
kuşatılmasını anımsatan bir dil kullanır. Yahut tekzip, düzeltme, kelimesi örneğin 
soykırım gibi suçlamaların yanlış olduğunu göstermek, doğru yorumu ortaya 
koymak için kullanılır. 

4. Grup saldırılarının geçici ve zarar vermeyen söylemsel eylemler olduğunu 
özellikle vurgular.  Bu faaliyetlerin terörist saldırılar olmadıkları maddi ya da 
başka türde hiçbir kayıp oluşturmadıklarını belirtirler. Ayrıca, Ayyıldız Ekibi, ço-
cuk pornosu gibi illegal eylemleri engellemekle övünmektedir. 

d. Grubun Etkileri 

Ayyıldız Ekibi' nin batı devletine ve özel kurum sitelerine saldırılarından sonra, 
kurumsal ve kişisel olarak gelen cevaplar saldıranları genellikle ''İslami Terörist 
Saldırı'' ya da ''Türk teröristleri devlet sitesine saldırdı'' şeklinde yansıttılar (Borst 
2008: 130). Bu hack eylemleri otuz dakika civarı sürdü ve eylemciler ‘Trojan’ ya-
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hut “Logic Bomb” yüklemediler ama web sitelerinin IP'lerini kontrol ettiler. Web 
adminleri IP'yi değiştirdi ve ardından orijinal sayfalar geri yüklendi. Finansal ya 
da maddi kayıp meydana gelmedi. Şok ve sitelerin kullanıcılarıyla sahiplerinden 
gelen erişememeye dair tepkiler ise geçiciydi. Öte yandan ise, hackerlerin amacı 
olabilecek en geniş kitleye ulaşmak ve hedef kitleye Türklük ve İslam konusun-
daki cehaletleri konusunda bir ders verebilmektir. Herhangi bir zarar verilmemiş 
ve evrensel kardeşlik mesajı verilmiştir. 

SONUÇ 

Türk Siber Hack Grupları için, siber terörün tanımı geçerli değildir. Yeni çeşit bir 
siber eylem tanımı yerine aktivist söylemsel hackleme tanımlaması, bu saldırıların 
kaygılarını belirtmesi açısından daha doğru bir tanım olacaktır. 

 

Son Not: 

Doç. Dr. Murat AKSER, Öğretim Üyesi, Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Yeni 
Medya Bölümü Başkanı. 
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DGPI AS A NEW MEDIA AND PUBLIC DIPLOMACY ACTOR 

İ&D 

In today's world, one of the features which renders information stronger is its being a 
commodity. Traditional structures have been replaced by the new ones. Prior to the 
formation of every concept, a convergence (integration/affinity) followed by a trans-
formation takes place. We witness the best example of it in our daily lives. Telephone, 
the most important communication means in our lives, has started to be replaced by e-
mail and SMS; newspapers, which we delight in touching, are replaced by e-journals; 
banknotes, a symbol of power, are replaced by electronic cash and funds and petitions 
submitted to the public offices are replaced by electronic forms. The most important 
actor of our age, which is called as the Information Age, is the "information" itself 
without any doubt. Bearing in mind that considering these developments as a torture 
or as a blessing is a personal judgment, it is necessary to underline the importance of 
the technologies which make these services possible.  

Today, the world is undergoing radical chances in a great number of areas. Coun-
tries, institutions, organizations and individuals are seeking ways to adapt themselves 
to these changes. Directorate General of Press and Information (DGPI), a very deep-
rooted institution in Turkey, is also exerting efforts to keep pace with the new age's 
changes and developments. As a government agency aware of its responsibilities and 
duties, DGPI has adopted a proactive service concept in order to reinforce its stance in 
this transformation and development atmosphere not only in Turkey but also in the 
international arena.  

In this study, "New Media and Public Diplomacy" concepts, which are the most 
important components of the Information Age, are examined in a general manner by 
taking the DGPI as a case study.  

Keywords: Directorate General of Press and Information (DGPI), New Media, Public 
Diplomacy, Social Media. 

 

 
PEACE AND DEMOCRACY PARTY FROM WEB 1.0 TO WEB 2.0: USE OF 
FACEBOOK IN THE 2011 GENERAL ELECTIONS 

 
Günseli BAYRAKTUTAN - Mutlu BİNARK - Tuğrul ÇOMU - Gözde İSLAMOĞLU 

Burak DOĞU - Aslı Telli AYDEMİR 

In this study, the rationale and usage modalities on official party website (web 1.0) 
and Facebook pages (web 2.0) will be elaborated for 2011 General Elections Campaign 
of Peace and Democracy Party (BDP in Turkish) in Turkey. After evaluating party’s 
web 1.0 presence, van Dijk’s discourse analysis method has been employed on the 
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official Facebook account wherein the research team attempted at describing the 
context, setting and relations within the party ideology around discursive practices. 
Conceiving the political arena at the time is significant in terms of social media 
environments as well as Facebook usage practices. Thus, snapshot of the Kurdish 
political movement and general highlights are reflected and discourse analysis of 
flows during peak dates in the movement is provided. Furthermore, discussion topics 
on the official Facebook page are listed; the cites, referencing and the validity of these 
data for the ideological vision of the political party and the interactivity with citizens 
are analyzed. The part corresponding to the day of elections on June 12, 2011 of the 
abovementioned codification is provided in this article. Conclusively, social media 
environments are elaborated as alternative to mainstream media by the Kurdish 
political movement as well as Peace and Democracy. Effective Facebook usage 
practices by the social media team of the party and other members of the Kurdish 
political movement range from  news dissemination, event announcements and 
distribution to specific instances of agenda-setting.  

Keywords: Peace And Development Party (BDP), Web 1.0, Web 2.0, Facebook, 2011 
General Elections, Political Campaigns, Alternative Media. 

 

MEDIA MANAGEMENT FROM BAB-I ALİ TO TABLET NEWSPAPERS 

Mihalis KUYUCU 

Media management which has started from Bâb-ı Âli has been transformed to new 
media with the new technological improvements. New media which has shaped the 
form of the newspapers first to computers, than to mobile phones and to tablets has 
created a change in the structure of management of the newspapers. While in the tra-
ditional media the newspapers were served only in paper form, with the new media 
this has reached from computers to mobile phones. This variety has change the shape 
of traditional newspapers and showed that newspapers should adapt to new media. 
In this study there has been a research on how new media effected the traditional 
newspapers and their management of economics. With new media the traditional me-
dia management description has a change and the results of this change have been 
underlined in this study. The new e- business models of the newspaper economics 
were introduced and there has been an attention to media companies for the im-
portance on the application of them. 

Keywords: Media Management, New Media, Communication Economics, İnternet 
Journalism. 
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IN THE AFTERMATH OF BOSTON MARATHON BOMBINGS, NEW MEDIA 
AND CREDIBILITY ISSUES 

Erkan SAKA 

New Media is now an essential part of citizens’ everyday and professional lives in 
Turkey. This paper focuses theoretically on the journalistic credibility in the age of 
new media. The focus is not on a total questioning of journalistic authority but a criti-
cal thinking of credibility issues related to the new media influenced news writing. 
The most obvious case that triggered credibility issues recently is the Boston Mara-
thon Bombings (April 2013). In the aftermath of bombings, news making influenced 
by social media was heavily criticised. My paper takes this case to substantiate the on-
going theoretical discussion on journalistic credibility issues.  

Keywords: New Media, Journalism, News Writing, Blogging, Citizen Journalism, Bos-
ton Marathon Bombings, Credibility. 

 

THE RISE OF COMMON MAN: THE CELEBRITIES OF SOCIAL MEDIA 

Emel ARIK 

Today Internet is considered as the most effective and fastest mass communication 
media for celebrity culture. Especially as the social media becomes “extraordinary” 
widespread, it becomes more important for celebrity culture. While social media such 
as Facebook, Youtube and Twitter is shaped by celebrity culture, it also formulates the 
celebrity culture. Mass communication media, discovering the power of common man 
especially by Reality Show, rewrites the celebrity culture with the help of social media 
which is both user generated content and blows to gatekeeping and gatekeepers. Lots 
of Youtube, Facebook and Twitter celebrities are seen mythical characters by masses 
and they involve into celebrity culture. In summary social media provide common 
man to be a celebrity in a short time and today social media is regarded as the most 
dynamic celebrity producing way. Lots of common men becoming celebrities espe-
cially by the means of Youtube and Twitter, also become a role model for those who 
want to be celebrity. Today thanks to social media becoming a celebrity is easier and 
more accessible for common man than in the past 

Keywords: Social Media, Celebrity Culture, Youtube, Twitter, Facebook. 
 

THE REFLECTIONS OF TECHNOLOGICAL CHANGE ON POLITICS: A 
SURVEY ON SWEDISH PIRATE PARTY 

Samet KAVOĞLU 

The rapid change that has occurred since the final quarter of the 20th century on in-
formation technologies has shaped the social life in considerable amount, with the rise 
of the computerization ratio and the internet access opportunities. The internet, that 
offers the opportunity to present the diversity of the imaginary world to the target 
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mass, besides the daily activities, arose as a new socialization platform. Just like every 
product and foundation that gains importance due to the gist of the capitalist system; 
internet, too has rapidly commercialized. While the idea of that the facilities the inter-
net  can provide has started to be restricted with the commercialization, is started to 
be expressed in various regions of the world, the first political organization that made 
this subject a political struggle field  has been the Swedish Pirate Party. 

In the changing world unlike the past, the struggle field of criticism of the system 
is not the streets but contemporarily it has started to be the internet   which provides 
rapid organization. 

Though their mental substructure is controversial, an idea movement and their 
statements which arose in Sweden and has constituted a political party in 40 countries 
and continues their effort to constitute a political party, were studied in terms of po-
litical communication. 

This research was carried out at Luleburgaz Vocational High School, Kirklareli 
University and the evaluation were made based on the findings obtained. Considering 
the broad universe of the research, it should be stated that extending the chosen sam-
ple to the universe will create improper conclusions as this paper is a leading research 
on the issue. It should be expressed that the results of the research shall be tested in a 
form that may scale the universe in order to be generalized.  

When the results of the research are analyzed, a positive attitude has been observed in 
general to the discourses of the Pirate Party. However also the ones, who expressed posi-
tive opinions on the establishment of such like a party, substantially stated that they won't 
vote this party and these are the remarkable findings of the research. 

Keywords: Politics, Political Communication, Technology, The internet, The Pirate Party. 
 
 

THE TRANSFORMING SOCIAL MOVEMENTS AND THE DIGITAL 
ACTIVISIM MOVEMENTS IN THE NEW MEDIA AGE 

 
Kezban KARAGÖZ 

The world is now becoming a place where the impacts of globalization are more 
prominent and widespread. While the very first effects of globalization were seen in 
economy domain, during the last two decades media, society and democracy is also 
going through an evolution and this process is mainly governed by the fast integra-
tion to  novel and continuously developing technologies. 

Thanks to the new media technologies, which constitute as an infrastructure for peo-
ple from different sections of society to express their disapproval and opposing ideas to 
politics and establish their self organisation. This article is mainly about different utili-
zations of new media technologies in activist movements and especially focused on dig-
ital activism  with samples from Greenpeace, Change.org and Genç Siviller. 
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Keywords: Digital Activism, Social Networks, Globalization, Genç Siviller, Green-
peace, Change.Org.  

 
MEDIA RESHAPED BY TECHNOLOGY AND INTERNET 

Deniz ERGÜREL 

 

With the advancing new technologies, widespread use of the internet, mobile tools and 
the social networks the media is going through a radical change. The process of com-
posing, accessing and disseminating of the news and the information is being trans-
formed.  

With the help of new, cheap and easily accessible media platforms, the privilage of 
publishing that once used to belong to a small group of professionals is vanishing. 
New business models are emerging. In an age where anyone is a potential publisher 
that addresses global audiences, what should the media outlets and journalists do in 
order to apply the best practices on their profession?  

Keywords: Journalism, Journalists, Citizen Journalism, New Media, Internet, Social 
Networks, New Media Business Models. 

 

NEW MEDIA AND TURKISH CYBER PROTEST MOVEMENTS 
Murat AKSER 

Attacks by Turkish hackers on sites criticizing Islam and Turkey have been common 
since 9/11. This paper aims to identify and classify the thematic concerns of the kind of 
attacks by these hackers. The hackers work in groups in their defacing i.e. changing 
the appearance of the site. They have patriot names like Ayyıldız team or Bozkurts. 
Their actions have been so far ignited by Turkish-Greek relations, on the news of 
Turkish soldiers’ deaths, Mavi Marmara Incident to Danish caricature crisis. The 
damage they do is not financial but for their universal message of brotherhood. 
Hence, a new definition of cyber terror, that of aktivist discursive hacking is needed to 
identify the concerns of these attacks. 

Keywords: Internet, Hacking, New Media, Cyberspace. 
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