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ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR 

Sosyal medyanın günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiği 

günümüzde, toplumsal hareketler de sosyal medyadan etkilenmekte ve geleneksel 

medya araçları olarak tanımlanan gazete, radyo, televizyon gibi iletişim araçları da 

sosyal medya ile ilgili anlam üretiminin bir parçası konumuna gelmiş bulunmaktadır. 

Bu çalışmada geleneksel medyada sosyal medyanın nasıl temsil edildiği ortaya 

konulmak istenmiş, bu amaçla Arap Baharı ve Gezi Parkı olayları gibi sosyal 

medyanın etkin bir şekilde kullanıldığı iki örnek olay üzerine odaklanılmıştır.  

Bu çalışmanın tamamlanmasında katkılarını asla göz ardı edemeyeceğim değerli 

hocalarıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Başta tez yazım sürecinin her aşamasında 

desteğini her zaman yanımda hissettiğim, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak yardım ve 

katkılarını esirgemeyen, zorlandığım her anda başarabileceğim konusunda beni ikna 

etmeyi başaran ancak başarının da tesadüf olmadığını işine olan saygısıyla anlamamı 

sağlayan, akademik birikimi yanında insan olarak da takdir ettiğim, her zaman örnek 

aldığım değerli hocam ve tez danışmanım Doç. Dr. Banu TERKAN’a sonsuz 

şükranlarımı sunarım.  

Çalışmamda verilerin analizine ilişkin zorlandığım yerlerde zaman ayırarak 

yardımcı olan Prof. Dr. Şükrü BALCI ve Dr. Öğr. Üyesi Enes BAL hocalarıma, aynı 

zamanda eğitim hayatımda bana katkı sağlayan tüm hocalarıma, bana varlıkları ile güç 

veren, her zaman yanımda olduklarını hissettiğim, her zaman bana destek olan aileme 

de teşekkür ediyorum. 
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     T. C.  

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 
 

  
ÖZET 

İletişim teknolojilerinin hayatımızın her alanında etkili olduğu günümüzde, yeni 

iletişim teknolojilerinden biri olarak konumlandırılan sosyal medya, olumlu ya da 

olumsuz etkileriyle iletişim çalışmalarında olduğu kadar, geleneksel medyanın da 

söyleminde çeşitli şekillerde ele alınmaktadır. Bu çalışmada geleneksel medyanın 

sosyal medyayı nasıl anlamlandırdığı sorusuna cevap aranmış ve bu doğrultuda Arap 

Baharı ve Gezi Parkı olayları örneğinde geleneksel medya araçlarından biri olan 

gazetelerde yer alan köşe yazılarında, sosyal medyanın tanımlanma biçimleri ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada geleneksel medyanın sosyal medyayı 

anlamlandırma pratiklerinde, toplumsal olayların nerede gerçekleştiğinin, gazetelerin 

ideolojik konumlanışının ve iktidarlara yaklaşım biçimlerinin ne gibi söylem 

farklılıkları oluşturduğu belirlenmek istenmiştir. Çalışmada Türkiye’de günlük yayın 

yapan farklı ideolojilere sahip 10 ulusal gazetede, sosyal medyaya yüklenen anlamlar 

içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş ve elde edilen veriler SPSS programına 

aktarılarak bulgular yorumlanmıştır. Sosyal medyaya yüklenen anlamlarda, 

gazetelerin ideolojik eğilimleri, olayların nerede gerçekleştiği, iktidarlara karşı 

yaklaşım biçimleri gibi değişkenlerin belirleyici olduğu görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Medya, Sosyal Medya, Arap Baharı, Gezi 

Parkı Olayları, Toplumsal Hareketler 
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SUMMARY 
Today communication technologies are effective in every aspect of our lives, 

and social media which is positioned as one of the new communication technologies, 

has been addressed with its positive or negative effects by communication studies, as 

well as by traditional media in various ways. In this study, the answer to the question 

of how the social media is interpreted by traditional media is sought, and in this 

direction, it is attempted to put forth the description ways of social media in columns 

in newspapers which is one of the traditional media tools, through the examples of 

Arab Spring and Gezi Park. In addressing the two social movements that took place in 

different places, it was discussed whether there was a change in the meanings produced 

through social media, and what types of discourses in meanings attributed to the social 

media have created by the ideological positioning of the newspapers and the ways in 

which they approach the governments. In the study, the meanings attributed to the 

social media in 10 newspapers with different ideologies published on a daily basis in 

Turkey, have been analyzed through content analysis method. The data obtained has 

been transferred to the SPSS program and the findings have been interpreted. In the 

study, when the representation practices of social media in the traditional media are 

examined through two events, in the meanings attributed to the social media, it can be 

seen that variables such as the ideological orientations of the newspapers, their ways 

of approaching to the rulers, and the locations the events take place, are important. 

Keywords: Traditional Media, Social Media, Arab Spring, Gezi Park Events, 

Social Movements 
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GİRİŞ 

İnsan hayatının vazgeçilmez bir unsuru olan iletişim, insanlar arasındaki duygu, 

düşünce ya da bilgi alışverişini ifade etmektedir. İletişim uzun bir dönem yüz yüze 

iletişim kanallarıyla gerçekleşmiş, zamanla daha geniş kitlelerle iletişime geçmek 

ihtiyacı hisseden insanlar bu ihtiyaçlarına cevap verecek çeşitli yollar aramışlardır. Bu 

süreçte haber mektupları önemli işlevleri yerine getirmişlerdir.  Daha sonra gazeteler, 

ardından radyo ve televizyonun icadı önceki haberleşme araçlarından daha kolay ve 

hızlı bir iletişim türü ortaya çıkarmıştır. Kitle iletişimine olanak sağlayan ve 

teknolojinin gelişmesiyle önemli ilerleme gösteren kitle iletişim araçları, internet 

teknolojilerindeki gelişmelerden de etkilenmiş ve yeni iletişim teknolojileri 

hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiştir.  

Enformasyon ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ve yeni 

iletişim teknolojilerinin her alanda kullanımı bireylerin yaşamlarını birçok açıdan 

etkilemiş, mobil iletişimin internet ile birleşmesiyle de zaman ve mekân kavramlarının 

önemi ortadan kalkmış ve insanlar arasında bilgi çok hızlı bir biçimde paylaşılmaya 

başlanmıştır. Bu durumun bir yansıması olarak yeni sosyalleşme mekânları ortaya 

çıkmış ve bu mekânların popülaritesinin artmasıyla insanlar her türlü iletişimi bu ağlar 

aracılığıyla gerçekleştirmeye başlamışlardır (Karagülle ve Çaycı, 2014: 2). Yeni 

iletişim teknolojileri sayesinde insanlar, düşüncelerini ve çalışmalarını paylaşacakları 

mecralara kavuşmuş, paylaşım ve tartışmanın esas olduğu bu ortamlar farklı iletişim 

biçimlerinin de (Solmaz ve Görkemli, 2012: 183) ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

Yeni kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ile birlikte iletişimin yeni bir boyut 

kazandığı bu ortamlarda coğrafi sınırlar ve fiziksel uzaklıklar önemini yitirmeye 

başlamıştır. Dünyanın neresinde olursa olsun dünyada olup biten olayları anında 

izleyebilme ve olaylardan haberdar olabilme şansına sahip olan birey küreselleşen 

dünyada toplumsal anlamda hızlı bir değişim yaşamaktadır (Karagöz, 2013: 133). Bu 

gelişmelere hız veren süreç, Web 2.0 olarak adlandırılan ikinci nesil internet 

hizmetlerinin uygulanmaya başlaması olmuştur. Web 2.0, ağ kullanıcılarının aktif bir 

hale gelmesine, ağ üzerinde bireylerin etkileşimde bulunmasına olanak sağlamıştır. 
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Kullanıcıların içerik oluşturmasına imkân sağlayan bu teknoloji sayesinde kullanıcılar 

ağ üzerinde içerik tüketen konumdan içerik üreten konuma gelmiştir (Mavnacıoğlu, 

2009). Dünyanın her yerinde kullanımı günden güne artan internet, geleneksel iletişim 

araçlarından farklı olarak edilgen durumdaki izler kitleyi aktif bir konuma taşımış, 

önemli ve popüler bir iletişim ortamı olarak toplumsal yaşamda yerini almıştır (Demir, 

2015: 131-132). 

Etkileşimli web teknolojisi olarak da adlandırılan Web 2.0’a geçişle birlikte bu 

yeni iletişim süreci sosyal medya denilen bir olguyu ortaya çıkarmıştır. Yeni bir mecra 

olmasına rağmen günümüzde her yaştan, cinsiyetten, statüden birey bu ortam 

içerisinde kendine bir yer bulmuştur (Büyükaslan ve Kırık, 2013: 7-8). Geleneksel 

medyada sadece alıcı konumunda olan bireyin bu yeni iletişim teknolojileriyle iletişim 

sürecine aktif olarak katılma şansına sahip olması hayatın her alanında birçok 

gelişmeye sahne olmuştur. Üreten, sorgulayan, kendisine sunulanla yetinmeyen birey 

bu yeni iletişim teknolojilerini toplumsal hareketler noktasında da kullanmaya 

başlamış, toplumsal hareketler de bu sayede bir dönüşüme uğramıştır.  

Günümüzde toplumun farklı kesimleri, kimi zaman rahatsız oldukları konularda 

seslerini duyurmak için, kimi zaman da çeşitli konularda ya da olaylarda örgütlenmeyi 

sağlamak için yeni iletişim teknolojilerine başvurmaktadır (Karagöz, 2013: 131). 

Toplumsal hareketler günümüzde sosyal medyayı oldukça etkili bir şekilde 

kullanmakta, sosyal medya araçlarının toplumsal hareketler noktasında alternatif 

söylemler üretmede ucuz, hızlı ve kolay bir iletişim olanağı sağlaması bu medya 

türünün yaygınlaşmasındaki en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Toplumsal hareketlerin sadece gerçekleştiği şehirde ya da ülkede değil dünyanın her 

yerinde duyulmasına da olanak sağlayan bu medya türü, toplumsal hareketlere yeni bir 

boyut kazandırmıştır. 

Günümüzün en yaygın iletişim araçlarından biri haline gelen ve toplumsal 

olaylarda sıklıkla kullanılan sosyal medya, aynı zamanda bilginin kontrolsüz bir 

şekilde dolaştığı bir ortamdır. Özgür bir medya anlayışının hâkim olduğu bu alanda 

herkesin bir içerik üreticisi konumuna gelmesi başlı başına çeşitli problemler 

yaratmakta, sansürün, engellemenin, kısıtlamanın daha zor olduğu, kimliklerin 
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saklanabildiği, insanların istedikleri içerikleri paylaşabildiği bu ortam toplumun çok 

hızlı bir şekilde dönüşüm geçirmesini sağlamaktadır (Yayla, 2017: 2).  

Sosyal medyanın toplumsal hareketler noktasında yoğun bir şekilde kullanıldığı 

ve gündeme geldiği en etkili olay 2010 yılının son aylarında Arap coğrafyasında 

başlayan toplumsal hareketler olarak ele alınmaktadır. Ortadoğu’nun birçok ülkesine 

yayılan, Arap Baharı olarak adlandırılan halk hareketlerinin bu derece ses 

getirmesinde sosyal medyanın etkisine vurgular belirginleşmektedir. 

Arap coğrafyasını etkileyen bu hareketlerin yanı sıra Türkiye’de de Gezi Parkı 

olaylarında sosyal medyanın gücünden yararlanılmıştır. Olaylara katılanların dışında, 

olaylar ile ilgili görüşlerini ifade etmek isteyen kullanıcıların da sosyal medyayı 

kullanması, hem olayların ülke ve dünya çapında duyulmasında hem de büyümesinde 

etkili olmuştur.  

Toplumsal hareketler ile sosyal medya arasındaki bu etkileşim geleneksel 

medyanın da çeşitli anlamlandırma pratikleri içerisinde konuya bir yaklaşım 

sergilemisine neden olmuştur. Çeşitli geleneksel medya araçlarında sosyal medya, 

toplumsal hareketler üzerinden değerlendirilmiştir. Özellikle gençler arasında 

kullanımı oldukça yaygın olan sosyal medyanın olaylar üzerindeki etkisi, gerek radyo 

ve televizyon programlarında gerekse gazete haberlerinde ya da köşe yazılarında ele 

alınmıştır. 

Geleneksel medyada sosyal medyanın nasıl temsil edildiğinin köşe yazıları 

üzerinden ele alındığı bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci 

bölümünde öncelikle geleneksel medya şeklinde adlandırılan gazete, radyo, televizyon 

gibi kitle iletişim araçlarının özelliklerine değinilmiştir. Geleneksel kitle iletişim 

araçlarının gelişiminin incelendiği bu bölümde, bu araçların işlevleri ortaya 

konulmuştur.  

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak hızlı bir şekilde günlük yaşamımızda yerini 

alan yeni iletişim teknolojileri ise geleneksel medyadan birçok açıdan farklılık 

göstermektedir. Yeni iletişim teknolojilerinin incelendiği ikinci bölümde; internet ve 

internetin tarihsel gelişimi üzerinde durulmuştur. Web 2.0 teknolojisiyle ortaya çıkan 
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yeni medyanın, diğer bir deyişle sosyal medyanın birçok olumlu özelliğinin yanında 

olumsuz özellikleri de ortaya konulmuştur. Bu bölümde ayrıca, sosyal medya 

ortamları tanımlanmış, geleneksel medya ve sosyal medya karşılaştırması temelinde 

medyanın temsil pratikleri anlamlandırılmaya çalışılmıştır. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde ise; araştırmanın metodolojisine ilişkin 

değerlendirmelerde bulunulmuştur. Araştırmanın problemi, amacı, önemi, araştırma 

soruları, varsayımlar, sınırlılıklar, yöntem, evren ve örneklem ve tanımlar ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada geleneksel medyada sosyal medyanın temsil 

pratikleri Arap Baharı ve Gezi Parkı olayları çerçevesinde ele alınmıştır. Çalışmanın 

temel sorunsalı Arap Baharı ve Gezi Parkı olaylarının medyada nasıl temsil edildiğini 

ortaya koymak değildir. Bu olaylar çerçevesinde geleneksel medyanın sosyal medyaya 

nasıl bir anlam yüklediğini ortaya koyabilmek çalışmanın temel problemini 

oluşturmaktadır. Çalışmada on ulusal gazetede konu ile ilgili köşe yazıları içerik 

analizi yöntemi ile incelenmiş, veriler SPSS programında analiz edilerek 

yorumlanmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GELENEKSEL MEDYA KAVRAMSALLAŞTIRMASI 

1.1. Geleneksel Medyanın Tanımlanması 

Latince’de ortam, araç anlamına gelen “medium” kelimesinin çoğulu olan 

medya, kitlesel iletişimin yapıldığı araçlar topluluğunu kapsamaktadır. Tiyatro, 

gazete, kitap, dergi, broşür gibi yazılı basın ile sinema, film, radyo, televizyon, plak, 

kaset, video-kaset, kompakt-disk ve internet gibi iletişim teknolojisindeki gelişmelerin 

ürünü olan araçlar medyayı oluşturmaktadır. Bu araçların birçok yapısal farklılığı 

olmasına karşılık ortak özellikleri verilen iletiyi çoğaltmalarıdır (Aziz, 2010: 105).  

19. yüzyılda artık bir kimliğe bürünen ve 20. yüzyıla gelindiğinde teknolojik 

gelişmelerin de etkisiyle hızla yeni formlar kazanan iletişim araçları bireylerin haber 

alma ve öğrenme ihtiyacı karşısında kaçınılmaz bir gelişim göstermiştir. Bu gelişimin 

bir sonraki adımı bireylerin birbirleriyle olan iletişim ağının gelişmesini sağlamış, 

internetin gelişmesiyle haber alma ve öğrenmenin yanında karşılıklı iletişim 

kurabilmek de iletişim açısından önemli bir unsur haline gelmiştir. Son yüzyılın 

başlarında gelişen internet teknolojilerinin bireylere sağladığı imkânlar yeni medya 

araçlarının doğmasına olanak sağlamıştır (Canan, 2013: 3). 

İletişim araçlarındaki gelişmeler ve bu araçların etkileri kaçınılmaz olarak sosyal 

bilimlerin birçok alanında üzerinde düşünülmesi gereken konular haline gelmiştir. 

İletişimin öneminin fark edilmesinin tarihi çok eskilere dayansa da iletişimin bilimsel 

bir olgu olarak ele alınması 20. yüzyılın başlarına denk gelmektedir. İletişim 

kavramının kuramsal ve yöntembilimsel açıdan ele alınmaya başladığı yıllar özellikle 

Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde ağırlık kazanmış ve bu yıllarda toplumda 

giderek bir güç haline gelmeye başlayan kitle iletişim araçları yönetimlerin dikkatini 

çekmeye başlamıştır. Bununla birlikte bilim çevreleri de bu konuda harekete geçmiştir. 

İletişim alanında kitle iletişim araçları merkezli bilimsel nitelikte araştırmalar 

yapılmasıyla kuram ve modellerin geliştirilmesi söz konusu olmuştur (Güngör, 2011: 

17). İletişim çalışmalarında ana akım ve eleştirel paradigma çerçevesinde iletişim ve 

kitle iletişim süreci anlamlandırılmaya çalışılmaktadır. 
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Ana akım, anayön, tutucu, yönetimsel, geleneksel, davranışçı, çoğulcu, 

pozitivist gibi pek çok isimle anılan liberal kuramlar Amerika Birleşik Devletleri’nde 

ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Bunun bir neticesi olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin 

siyasal ve toplumsal özelliklerini bünyesinde barındıran liberal kuramlar aynı zamanda 

kitle iletişim araştırmaları tarihinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır (Sever, 1998: 

44). 

Medya çalışmalarındaki bu Amerikan tarzı egemen araştırma geleneği, 

toplumbilimlerin işlevselci yaklaşımına dayanmaktadır (Yaylagül, 2010: 34). Temel 

felsefesini bireyin özgür olmasından alan liberal görüş, bu nedenle sanayi sonrası 

toplum için daha hoşgörülü, çoğulcu ve demokratik bir geleceği ileri sürerek, 

uluslararası bütünleşmenin bu teknolojik gelişmelerle daha fazla sağlanabileceğini 

ileri sürmektedir. Bilimsel bilgi temeline dayalı toplumda sorunların kolayca 

çözümlenebileceğine vurgu yapan liberaller, teknolojinin olumlu gelişmelere yol 

açacağı ve yapısal bir dönüşüm yaşanacağı (Baran, 1992: 63) düşüncesinden hareket 

etmektedirler. 

Ana akım çalışmaların medyaya ilgisi, siyasal alanda özgürlük, birey, çokseslilik 

gibi kavramlarla ekonomik alanda özgür rekabet ve en çok fayda gibi kökenini liberal 

teoride bulan yaklaşımların medya özelinde yeniden tanımlanmasını ve savunusunu 

içermektedir (Çelenk, 1998: 19). Bu çalışmalarda iletişim araçları, toplumu kesin 

olarak düzenleyen mekanizmalar olarak değerlendirilmiştir. Toplumun serbestliği, 

tüketicinin seçme özgürlüğüne olan liberal inancın rol oynadığı bu çalışmalarda, 

birçok toplumbilimci tarafından paylaşılan temel düşünce rekabetçi karakter, daha 

büyük bütçeli üretimler, ticari kalitenin yüksekliği arasındaki pozitif ilişkiler serbest 

yasaların sonucudur (Özdemir, 2005: 7-8).     

İletişim alanındaki ilk çalışmaların yapıldığı 1930’larda bu çalışmalar doğrudan 

iletişim alanı ile ilgili olmaktan daha çok öteki çeşitli bilim dallarının çeşitli nedenlerle 

yapmış oldukları iletişimi konu alan çalışmalar olmuştur. O dönemlerde alan 

disiplinler arası bir özelliğe sahiptir ve araştırmacılar daha çok radyo ve basın 

aracılığıyla propaganda yapılması ve bu durumun kamuoyunun oluşmasına etkileri 

konusuna odaklanmaktadır (Yaylagül, 2010: 22).   
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İletişim alanındaki ilk çalışmaların yapıldığı yıllarda, kitle iletişim araştırmaları 

tarihinde güçlü etkiyi ifade eden “Sihirli Mermi Kuramı” tartışmasız olarak kabul 

edilmiştir (Sever, 1998: 46). Bu dönemde, iletişim kaynağından gönderilen iletileri 

sihirli bir mermi olarak kabul eden araştırmacılar, iletilerin hedef kitleyi oluşturan 

bireyleri yani alıcıları tıpkı sihirli bir mermi gibi etkilediğini savunmuşlardır. 

Araştırmacılar kitleyi oluşturan bireylerin birbiriyle ilgisinin olmamasını ise etkiyi 

arttırıcı bir faktör olarak öne sürmüşlerdir (Işık, 2012: 28). Güçlü etkiler döneminde 

birçok model geliştirilmiştir. İletişimin doğrusal bir olgu olarak tanımlandığı bu 

modellerde vurgu kaynaktadır ve mesajın paylaşılmasından çok hedefe kabul 

ettirilmesi önemlidir (Sever, 1998: 46).  

Katz, Berelson ve Lazarsfeld’in önderliğinde 1950’lerin ortalarına kadar yapılan 

etki ilgili saha araştırmalarının sonuçları enformasyonun aktarılması ve tutumların 

değişmesinde kişiler arası ilişkilerden doğan etkinin geniş bir rol oynadığı ve kitle 

iletişim araçlarının yani medyanın doğrudan bir rolü olmadığını (Erdoğan ve Alemdar, 

1998: 74) ortaya koymuştur. Tokgöz, sınırlı etkiler yaklaşımı olarak isimlendirilecek 

bu gelişmeleri “aracı etkenler veya araya giren değişkenlerin birleşmesiyle oluşan 

etkileri içeren” kuramsal bir yaklaşım olarak tanımlamaktadır (2015: 269). 

1960 sonrası olarak belirtilen üçüncü dönemde ise, kitle iletişim araçlarının 

tekrar güçlü etkilere sahip olduğu düşünülse de bu etkilerin ilk dönemdeki gibi güçlü 

değil dolaylı ve uzun vadeli etkiler olduğu ileri sürülmüştür (Yaylagül, 2010: 51). Ana 

akım çalışmalar içerisinde 1960 sonrası ortaya konulan modeller ve yaklaşımlar o 

döneme kadar gerçekleştirilen araştırmalardan birçok açıdan farklılık göstermekte, 

toplumsal yapıyla bağları daha görünür kılmaya çalışmaktadırlar. 

Eleştirel yaklaşımlar ise iletişim olgusunu bir etkileşim olarak 

değerlendirmektedir. İletişimi bir anlam üretme alanı olarak ele alan bu yaklaşımın 

düşünürleri; yeni kültürel üretim ve dağıtım araçlarının gelişmesinin yarattığı 

sonuçları sorgulamakta, iletişim olgusunun anlaşılabilmesi için toplumsal ve kültürel 

gelenek yapısının incelenmesi gerektiğini savunmaktadırlar (Durmuş, 2004: 23). 

İletişimin siyasal ekonomisi, uluslararası yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal 

anlamları, kitle iletişim sosyolojisi, kültürel incelemeler gibi farklı konuları içinde 
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barındıran bu yaklaşım liberal kuramdan (Erdoğan ve Alemdar, 1990: 170) oldukça 

farklı bir söylem alanına sahiptir. Tüm bu tartışma alanları iletişim çalışmaları alanında 

Frankfurt Okulu’nun eleştirel teorisi içinde de belirginleşmektedir. Frankfurt Okulu 

kuramcıları, başta pozitivizm olmak üzere, bilim ve teknoloji, estetik, sanat, kitle 

kültürü gibi birçok konuda çalışmalar yaparak teoriler üretmişlerdir (Yaylagül, 2010: 

93). Yapısalcılık, Ekonomi Politik ve Kültürel Çalışmalar gibi çalışma alanları da 

eleştirel bir perspektifte medya analizleri yapmaktadır. 

Eleştirel yaklaşımlar içinde dilbilim alanına vurgu yapan bir yaklaşım olan 

Yapısalcılık; 1950’li yıllarda Roland Barthes ve Levi Strauss’un çalışmalarıyla 

popüler olmaya başlamıştır. Temelinde, görünen olay ve olguları anlamak için onların 

altında yatan yapıya bakmak gerektiği düşüncesinin egemen olduğu Yapısalcılık, 

özellikle dil ve kültüre ilişkin çalışmalar üzerinde etkili olmuştur. Her türlü dilsel 

süreci bir şifreleme sistemi olarak değerlendiren bu yaklaşım, söz konusu şifrelerin 

çözümü için dilin yapısının açığa çıkarılması gerektiği üzerinde durmuştur (Yaylagül, 

2010: 119-120). Yapısalcılık dilbilim ve göstergebilime dayanmakta ve anlam 

yüklenmiş yapılar (Güngör, 2011: 190) ön plana çıkmaktadır.  

İletişim çalışmalarında eleştirel yaklaşımlar içinde ön plana çıkan bir diğer 

yaklaşım olan Ekonomi Politik yaklaşımın temeli ise; kitle iletişim kurumlarının 

mülkiyet ve sahiplik yapısına ve bundan beslenerek gelişen medya iktidar ilişkilerinin 

medya metinlerinin içeriğine nasıl yansıdığı üzerine kuruludur. Bu yaklaşımda; 

kapitalizm içerisinde büyük sermayenin sahipliğinde biçimlenen kitle iletişim 

kurumlarının sistemin siyasal ve ekonomik güçleriyle nasıl işbirliği yaptığı eleştirel 

bir biçimde incelenmiştir (Güngör, 2011: 119). Ekonomik örgütlenme ve politik, 

toplumsal, kültürel yaşam arasındaki etkileşimle ilgilenen ekonomi politik yaklaşım, 

kurumsal ve teknolojik engellerin piyasayı nasıl şekillendirdiği, bu engelleri kontrol 

eden şirket ve hükümetler, ekonomi ve uluslararası ticari ilişkilerin dinamikleri, 

gelişme ve az gelişme kavramları, ülkeler arasındaki enformasyon üretme, dağıtma ve 

paylaşma konusundaki eşitsizlikler, uluslararası tekeller gibi iletişim kurumlarının 

toplumsal düzeyi diye tanımlanabilecek çözümleme birimlerine başvurmaktadır 

(Başaran, 2010: 89). 
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Kültürel Çalışmalar ise; medya sistemini kültürün üretimi içerisine yerleştirmiş 

ve bireysel kullanımın ötesinde incelemiştir. Medya sisteminin sosyal bakımdan 

örgütlenmiş kültür üreten kurumlar olarak değerlendirildiği Kültürel Çalışmalar, kitle 

iletişimini “sembolsel malların kurumsallaşmış üretimi ve genelleştirilmiş dağıtımı” 

olarak görmektedir (Erdoğan ve Alemdar, 2010: 353).  

Gerek ana damar gerek eleştirel yaklaşımlar iletişim ve kitle iletişim sürecini 

kendi paradigmalarının gerçekliği içerisinde anlamlandırmaya çalışmakta ve iletişim 

alanının farklı tartışma alanları içerisinde gelişmesine olanak tanımaktadırlar. 

Geleneksel medya tanımlaması içinde yer alan gazete, radyo, televizyon gibi araçların 

tarihsel gelişiminin ve toplumsal etkilerinin incelenmesi geleneksel medya kavramını 

belirginleştirmek, kitle iletişim araçlarındaki değişim ve gelişim sürecini analiz 

edebilmek açısından önem taşımaktadır. 

1.2. Geleneksel Medya Araçları 

Yeni iletişim teknolojileriyle birlikte ortaya çıkan medya araçları, gazete, radyo 

ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarının geleneksel medya başlığı altında 

değerlendirilmesinde etkili olmuş ve iletişim çalışmalarında da “geleneksel medya” 

şeklindeki tanımlama biçimleri literatürdeki yerini almıştır. Gazete, radyo ve 

televizyonun ortaya çıkma süreçlerinin ve gelişim aşamalarının ele alındığı bu 

bölümde bu araçların yapısal özelliklerine de değinilmiştir. 

1.2.1. Gazete 

En eski kitle iletişim araçlarından olan gazeteler haber, bilgi ve reklam içeren, 

halkı güncel olarak aydınlatmak amacı güden süreli yayınlardır (Alemdar ve Uzun, 

2013: 235). Düzenli yayınlar halindeki modern gazetelerin ilk olarak nerede, ne zaman 

ortaya çıktığını söylemek güç olsa da bazı kaynaklara göre ilk gazete 1609’da Bremen 

yakınlarında Augusburg’da yayımlanmıştır. Bu gazetenin adı Avisa Relation Oder 

Zeitung’dur. Aynı yıl Strasburg’da Relation adlı bir başka gazetenin daha 

yayımlanmaya başladığı bilinse de, başka bir kaynakta Hollanda’da 1605’te ticari 

bültenden doğduğu kabul edilen Nieuwe Tijdingen adlı yayının ilk gazete olduğu ileri 

(Tokgöz, 2003: 58-59) sürülmektedir.  
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Kapitalizmin geliştiği ülkelerde, burjuvazinin gereksinim duyduğu haberleri 

sağlayabilmek için ortaya çıkan gazetenin başlangıçta içeriği güçsüz ve yetersizdir. 

Gazeteciliği geliştiren ve etkili bir iletişim aracı haline getiren 19. yüzyılın ulusal ve 

uluslararası çalkantıları, teknolojik iyileşmeler, okuryazarlığın artması gibi toplumsal 

etkenlerdir (Alemdar ve Uzun, 2013: 15). Gazetenin kendine göre bir teknolojisinin 

olması, diğer bir ifadeyle kendine özgü bir baskıya kavuşması, 19. yüzyılda Sanayi 

Devrimi’nin etkisiyle matbaacılık alanında görülen teknolojik ilerlemelerle 

görülebilmiştir. Tahta baskı makinesinden buharlı baskı makinesine geçiş, elle dizgi 

yerine makine ile dizgi 19. yüzyılın ilerlemeleridir (Horuz, 2005: 10). Gazeteciliğin 

gelişimi açısından bir kilometre taşı olan bu yüzyılda İngiltere’de başlayan sanayi ve 

bununla bağlantılı enformasyon devrimleriyle gazetecilik, teknoloji ve içerik açısından 

daha çok özgürlük kazanmış, ayrı bir meslek dalı haline gelmiş, okur sayısı da giderek 

artmıştır. Bunlara ulaşım ve iletişim devrimleri de eklenince anilik, uzaklık, yakınlık 

gibi kavramlar gazetecilik açısından önem kazanmıştır. Gazetecilikte haber toplama, 

yazma ve dağıtma tekniklerinde ilerlemeler yaşanmış, bunun yanında haber yazma ve 

sayfa düzenlenmesi kuralları geliştirilmiş, gazeteciliğin temeli sayılan enformasyonun 

toplanması ve dağıtımı kolaylaşmış, nitelik ve nicelik değişmiştir (Bülbül, 2000: 9-

10).  

19. yüzyılın ortalarından itibaren seçkinci gazetecilik anlayışından halka dönük 

gazetecilik anlayışına geçilmesi gazetenin bu yüzyılda doruk noktasına ulaşmasını 

sağlamış, gazetecilikte insanın ilgilisini çekme olarak nitelendirilen bu anlayışla 

birlikte ilginçlik, önemlilik, anlamlılık ve sansasyon gibi kavramlar da gazetecilik 

açısından önemli olmaya başlamıştır. Bu dönemdeki gelişimi basının ticari bir işletme 

haline gelmesine neden olmuş, sadece gazete işletmesinin özel ticari çıkarları ağırlık 

kazanmakla kalmamış, gazete kapitalist bir işletme olma doğrultusunda gelişme 

göstermiştir. Bunun sonucunda ona nüfuz etmeye çalışan yabancı menfaatlerin etki 

alanına giren gazete, bu yüzyılın ikinci yarısında ticarileşmesi ölçüsünde sermaye 

tarafından yönlendirilebilir ve kontrol edilebilir hale gelmiştir (Demir, 2007: 56). 

Batı dünyasında basının altın çağı 1870’lerin başından Birinci Dünya Savaşı’na 

kadar olan dönem olmuştur. Gazetelerin henüz diğer kitle iletişim araçlarıyla rekabete 
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girmediği ve temellerini büyük ölçüde güçlendirdiği bu dönemde ulaşılan kitleler de 

genişlemiştir.  Bu dönemde basın özgürlüğü Batı dünyasının hemen hemen her yerinde 

elde edilmiş ve güvence altına alınıştır. Teknik gelişmelerin her yerde aynı yönde 

ağırlığını koruduğu bu dönemde büyük değişikliklerden çok eski gelişmelerin 

belirginleşmesi söz konusu olmuştur (Jeanneney, 2006: 98). 

17. yüzyıldan itibaren politik işlevleri, toplumsal yararları ve ticari yönelimleri 

nedeniyle toplumun diğer sistemleri tarafından ilgiyle izlenmeye başlanan gazetecilik, 

19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın başına kadar bir meslek haline gelmiştir (Alver, 

2011: 15). Doğuşunda insanın haber alma ihtiyacı ve isteğinin bulunduğu bu meslek; 

haber malzemesi sayılan enformasyonun toplanması, düzenlenmesi ve dağıtılmasını 

sağlayan bir işlem olarak toplum hayatında rol oynamaya başlamıştır (Tokgöz, 2003: 

98). 

Türkiye’de gazeteciliğin gelişimine bakıldığında ise; Osmanlı Devleti’nde, 

Cumhuriyet dönemine gelinceye kadar çok sayıda yerli ve yabancı gazete basıldığı 

görülmektedir. Yönetimler ya da mevcut politika değiştikçe kimileri yayın hayatına 

devam ederken kimileri de kapanmıştır (Gürkan, 2002: 19-20). 1923 yılında 

Cumhuriyet’in ilanından sonra başkentin Ankara olmasına karşın İstanbul yine basının 

merkezi olmaya devam etmiştir. 1928’de Latin alfabesinin kabulüyle bazı gazeteler 

tiraj kaybına uğrarken, bir bölümü de kapanmak zorunda kalmıştır. 1931’de çıkarılan 

ve Cumhuriyet döneminin ilk basın yasası olan Matbuat Kanunu’yla da bazı 

gazetelerin kapanmasına karar verilmiştir (Çakır, 2007a: 35-36). Başlangıcından 

itibaren iletişim alanında yeni politikaların işaretini vermiş olan Cumhuriyet yönetimi 

bu konuda sıkıntılar yaşamış, yazılı basın üzerinde tek parti yönetiminin idari ve yasal 

sınırlamaları etkilerini göstermiştir. Çok partili hayatın bu sorunları çözmesi 

beklenmiş ancak ekonomik kalkınma ve demokrasinin yaygınlaşması da basının 

sorunlarını çözmeye yardımcı olmamıştır. Bu dönemde basınla ilgili parasal olanaklar, 

ilan, kredi gibi kaynaklar basın üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmıştır (Erdoğan, 

2013: 199). 

Gazetecilik teknolojisinde 1970’li yıllara gelindiğinde bazı gelişmeler dikkat 

çekmekte ve bazı gazetelerin ofset baskı tekniğine geçtiği görülmektedir. 
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Tekelleşmenin başladığı bu yıllarda, renkli ve resimli magazin ekleri çoğalmış 

özellikle, 1980 sonrasında boyalı basın denilen gazetelerin tirajında önemli artışlar 

yaşanmıştır (Bülbül, 2000: 16). 1980’li yıllardan itibaren de basının içeriği ve 

toplumsal rolü üzerinde ekonomik etkenler rol oynamıştır (Koloğlu, 2015: 141, 142). 

1990’lı yılların basın için en büyük özelliği, tüm dünyada oluğu gibi Türkiye’de de 

tekelleşmenin yoğunlaşması olmuştur. Bu gelişmelerle birlikte küçük gazete ve 

dergiler ya kapanmış ya da basın yasasına giren büyük holdingler tarafından satın 

alınmış ve Türk basını birkaç büyük sermaye tarafından denetlenir hale gelmiştir 

(Erdoğan, 2007: 40). Bu tarihlerden itibaren basının en büyük sorunlarından biri haline 

gelmiş olan bu durumun etkisiyle birden fazla yayın organına sahip olan ve gazeteyi 

bir fikir yayma aracı değil de kâr elde edebileceği ticari bir meta olarak gören yeni 

patron profilinin ortaya çıktığını belirten Gezgin,  büyük sermaye gruplarının bu alana 

yatırım yapmasıyla birlikte eleştiri görevini unutan basının okuyucuya müşteri gözüyle 

bakmaya başladığını ve kamuya hizmet anlayışının göz ardı edilmeye başlandığını 

(2004: 11) ifade etmektedir. Basının bu duruma gelmesinde ekonomik ve siyasi 

gelişmelerin de rol oynadığına, ülkedeki ekonomik ve politik değişikliklerden de 

etkilenen gazetelerin, asli görevlerini bir yana bırakarak sadece ticari işletmeler gibi 

faaliyet yürütmeye başladıklarına (Kaya, 2002: 164) ilişkin tespitler 

belirginleşmektedir. Bu sistemde tüketici haline dönüşen okurun, okur olma 

duyarlılığını da yitirdiği, medyadan herhangi bir beklentisi olmayan okurların onu 

sıradan bir ürün gibi satın alıp tüketmeyi alışkanlık haline getirdiği (Güngör, 2011: 

147) eleştirileri de dikkat çekmektedir. 

2000’li yıllarla birlikte Türkiye’deki hâkim medya grupları küresel medya 

devleriyle de işbirliği yapmaya başlamış, bu işbirliği genellikle eşit bir ortaklıktan çok 

küresel medya devleriyle eklemleme yönünde ve küresel medya devlerinin 

yerelleşmesinin önünü açacak şekilde gerçekleşmiştir. Bu dönüşüm medya içeriklerini 

de etkilemiş, medya içerikleri artan bir şekilde ticarileşmiştir. Bu gelişmeyle birlikte 

medya hiç olmadığı kadar güçlülerin ve zenginlerin yanında olmuştur. Dışlanan 

toplum kesimleri medyada temsil edilirken kendi dilleri ve gerçeklikleriyle değil, 

medyaya egemen olan kesimin anlamlandırma biçimlerine göre temsil edilmiştir 

(Ceyhan, 2008: 2).  
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Yakın ya da uzak geçmişin ya da günün haber ve olaylarının verilmesinde 

önemli bir işleve sahip olan gazete, kanaat ve düşüncelerin geniş halk kitlelerine 

ulaştırılmasında, halkın dikkatini ülkede ya da dünyada yaşanan önemli gelişmelere 

çekmede ve okuyucuların genel kültürlerini arttırmada önemli bir kitle iletişim aracıdır 

(Bektaş, 2002: 99). Haber, bilgi, yorum ve reklam içeren, genellikle düşük maliyetli 

kâğıt kullanılarak basılan ve dağıtılan gazeteler, genel olarak ya da özel bir konu 

üzerine de yayınlanabilmektedir. Genellikle günlük ve haftalık olarak yayınlanmakta 

olan gazeteler, diğer kitle iletişim araçlarının aksine kitleye sadece bir kez ulaşma 

olanağı ile sınırlı değildir. Yayınlandığı anda izlenip, dinlenip, anlamayı 

gerektirmeyen bu kitle iletişim aracında ele alınan konu daha ayrıntılı işlenmektedir 

(Yüksel, 1994: 17). Radyo ve televizyona göre hızı oldukça düşük olan gazetenin 

haberleri kapsamlı bir şekilde verme özelliği diğer kitle iletişim araçlarına göre olumlu 

bir özellik niteliği taşımaktadır (Tokgöz, 2003: 104).   

Oldukça basit teknik bir donanıma sahip olan gazeteler, radyo, televizyon gibi 

iletişim araçlarıyla yarışamayacak seviyede olsa da kendine has özellikleri ve 

teknolojik gelişmelere kayıtsız kalmamaları sayesinde varlıklarını sürdürmekte 

(Schlapp, 2013: 13) ve toplumsal yaşamda önemli etkilere sahip bulunmaktadırlar. 

1.2.2. Radyo 

Yazıya dayalı bir iletişim aracı olarak görevini sürdüren gazetelerden sonra sese 

dayalı bir sisteme sahip olan radyo iletişim tarihinde yeni bir dönem başlatmıştır. 

Televizyonlu yaşama geçilmeden önce gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası olan, 

televizyonun insan hayatına girmesiyle önemi azalmış gibi görünse de kullanım 

alanlarının ve şekillerinin farklılığı dolayısıyla vazgeçilmeyen radyo, özellikle FM 

bandının gelişmesi ve farklı dinleyici kitlelerine hitap eden farklı radyo istasyonlarının 

yayın hayatına başlamasıyla etkisini kaybetmeyen bir kitle iletişim aracı (Durmuş, 

2004: 116) olmuştur. 

Radyo yayını elektromanyetik dalgaların enerjisi aracılığıyla bir olayın, bir 

iletinin topluma ses yolu ile aktarılmasıdır. Bir başka deyişle kulakla duyulabilecek 

sinyallerin radyo frekansları aracılığıyla boşlukta yayılması ve bu sinyallerin, bir amaç 
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için geliştirilmiş özel alıcılar aracılığı ile birey tarafından dinlenmesidir. Radyonun 

bulunuşu ile ilgili ilk açıklamalar Avrupa ülkelerinde 19. yüzyılın ikinci yarısında 

başlamıştır (Aziz, 2010: 115). Enformasyon teknolojilerinde farklılaştırıcı pek çok 

yanı bulunan radyonun evlere girmesiyle ev içinde aile bireyleri arasındaki iletişim ve 

etkileşim de artmıştır. Radyo yayınları aile üyelerinin bir araya gelerek dinledikleri, 

eğlendikleri, haber aldıkları bir ortam olmuştur (Nuran, 2015:11). Radyo 

yayıncılığının başladığı ilk yıllardan beri, radyodan haber verilmesi de radyonun 

önemini artırmış, özellikle İkinci Dünya Savaşı öncesi dönemde ve savaş yıllarında, 

radyo haberleri kitleler üzerinde çok etkili olmuştur. Bu yıllarda milyonlarca insan 

dünya üzerinde olup bitenleri, radyo haberleri sayesinde öğrenmiştir (MEGEP, 

2013:1). 

Radyonun yeri, önemi, işlevleri ve etkileri ülkelerin politik, coğrafi ve sosyo 

ekonomik farklılıklarından dolayı değişiklik gösterse de tarihin bazı dönemlerinde 

radyonun en önemli işlevi propaganda aracı olarak kullanılması olmuştur (Kuruoğlu, 

2006: 2). Radyo birçok toplumsal olayın oluşum ve gelişim sürecini etkilemiştir. 

Televizyonun olmadığı, gazetenin ise daha az insana ulaştığı dönemlerde tüm dünya 

için haber, bilgi, eğlence aracı olarak işlev gören radyo, propaganda için son derece 

önemli bir araç haline gelmiştir. Bu dönemde özellikle Hitler radyonun gücünden 

faydalanmıştır. Almanya’da radyoyu ustaca kullanarak iktidara gelen Hitler daha 

sonra radyo aracılığıyla iktidarda kalma olanaklarını da artırmaya çalışmıştır (Işık, 

2000: 18-19). Radyonun kitlelere kolay ulaşma ve etkilemedeki gücünü fark eden Nazi 

Almanyası ve Batılı güçler bu aracı kullanarak psikolojik savaş başlatmış ve cepheden 

çok radyo yayınları sayesinde güç kazanmıştır. Radyonun propaganda amacıyla 

kullanıldığı bu yıllarda karşı propagandayı engellemek amacıyla da yayın yapan radyo 

istasyonları çeşitli ideolojik amaçlar doğrultusunda kullanılmıştır (Kuruoğlu, 2006: 9-

13).  

Dünyadaki bu gelişmelerin yanında Türkiye radyo yayıncılığı konusunda 

Avrupa’nın çok gerisinde kalmamıştır. Türkiye’de ilk radyo yayını 1927 yılında İş 

Bankası ile Fransız bir şirketin ortaklaşa kurdukları Türk Telsiz Anonim Şirketi 

tarafından Ankara’da gerçekleştirilmiştir. İstanbul’da ise aynı yıl fakat 
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Ankara’dakinden daha sonra aynı şirket tarafından yayın başlatılmıştır (Oskay, 1971: 

14). Radyonun özel girişimin elinde bulunduğu bu dönemde yayınlar üzerinde devlet 

politikasının egemen olduğu görülse de devletin iç ve dış politikası açısından radyonun 

ne denli etkin bir propaganda aracı olduğu anlaşılınca radyo yönetiminin tümüyle 

devletin eline geçmesi uygun görülmüş, bu konuda yasal düzenlemeler yapılmıştır. 

Devlet tekelindeki radyo yayıncılığı 1936 yılında PTT, sonra Matbuat Umum 

Müdürlüğü daha sonra da Basın Yayın ve Turizm Müdürlüğü tarafından 

gerçekleştirilmiştir (Cankaya, 1997:129). Türk basını açısından önemli bir tarih olan 

27 Mayıs 1960 tarihinde yeni yapılan 1961 Anayasası’nda radyo ve televizyon 

yayınları güvence altına alınmış ve radyo, televizyon yayınları ve haber ajanslarının 

özerk olması öngörülmüştür. TRT (Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu) bu 

maddeye dayanılarak 1964 tarihinde kurulmuş ve o zamana kadar sınırlı olan radyo 

yayınları düzenli bir şekilde verilmeye başlanmıştır (Aziz, 2010: 151-152). 90’lı yıllar 

sonrasında ise özel sektörün açılmasıyla birlikte ülkemizde radyo yayıncılığında da 

önemli gelişmeler kaydedilmiş, kamu yayıncılığının yanı sıra özel kuruluşlar 

tarafından yapılan yayınlarla da kitlelere ulaşılmıştır (Akıncı Vural, 2006: 11). 

Dinleyicinin ayağına giden ona haber, bilgi ve mesajı aktaran ilk teknik buluş 

olan radyonun gelişimi ve yayılması çok hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu teknoloji 

insanlara bir radyo alıcısına sahip olmakla, güncel her konudaki bilgiye de sahip olma 

fırsatı vermiştir (Aziz, 2002: 6). Bunun yanında insanlara evlerinden çıkmadan, 

eğlenme, eğitim ve kültür ihtiyaçlarını karşılama olanağı da veren bu iletişim aracının 

her yere kolayca ulaşabilmesi, her yerde dinlenebilmesi, insanın yorulmadan birçok 

konuda bilgi sahibi olmasını sağlamış, eğlence ve boş zaman gereksinimini gidermesi 

nedeniyle de önemli bir tüketim aracı durumuna gelmiştir (Tekinalp, 2003: 75). Yani 

insanlar sadece haber almak amacıyla değil,  günlük hayatın geriliminden uzaklaşmak 

için de eğlenceye özellikle de müziğe yönelmişler, bu sebeple müzik yayınları da haber 

yayınları kadar önem kazanmıştır (MEGEP, 2013: 4).  

Hedef kitlenin farklı algı noktalarına hitap edişiyle diğer kitle iletişim 

araçlarından ayrılan radyo (Pösteki, 2007: 159) kulağa hitap eden bir araç olma özelliği 

ile de mesajların çok kısa bir süre içinde geniş kitlelere ulaşabilmesine olanak 
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tanımaktadır. Kişinin radyoyu satın almasının ardından ilave ek bir ücret ödemeden 

mesajlara ulaşabilmesi söz konusu olmaktadır. Teknolojik gelişmeler sonucu 

radyonun boyutlarının küçülmesi, onun mekân sınırlaması söz konusu olmaksızın her 

türlü yer ve zamanda dinlenilebilir olmasını sağlamaktadır (Işık, 2000: 70). Coğrafi 

koşullar elverdiği sürece binlerce kilometre uzaktan bize ulaşabilen radyo dalgalarının 

bu sınır tanımazlığı, günümüzdeki teknolojik gelişmelerle telefon, bilgisayar, uydu 

gibi iletişim teknolojileriyle birleşerek bilişim teknolojilerinin ayrılmaz bir parçası 

haline gelmiştir (Çakır, 2005a: 79). Son yıllarda internetin ortaya çıkmasıyla radyo 

yayıncılığında da yeni bir döneme girilmiş, radyo yayınları internet üzerinden de 

dinlenilebilir hale gelmiştir. Radyo yayınlarına internet üzerinden erişilmesiyle radyo 

görselleşmiştir (Birsen, 2010: 300). Yeni teknolojilerin toplumlar tarafından hızla 

kabullenilip tüketilmesi, tüm bu gelişmelere bağlı olarak değişen radyoyu da, hızla 

işlevsel olarak tüketilen bir kitle iletişim aracı haline getirmiştir (Tufan ve Özkoçak, 

2012: 93). Radyodaki değişimin boyutları göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. 

İnternet üzerinden yayın yapan radyo sayısı gün geçtikçe artmakta aynı zamanda radyo 

yayıncılığı mobilleşmektedir. Telefon ve tabletlerden de radyo yayınlarına 

erişilebilmekte ve radyo dinleme alışkanlığı yaygınlaşmaktadır (Özcan ve Tugen, 

2014: 267-268). 

1.2.3. Televizyon 

Günümüzde kitle iletişim araçları insanlık tarihinin hiçbir döneminde 

görülmediği kadar yaşamımızın etkin ve belirgin bir parçası haline gelmiştir. Özellikle 

televizyon (Poyraz, 1993: 1) kitle iletişim araçları içerisinde en yaygın kullanım 

alanına sahip olan araçtır ve toplumun her kesimi tarafından büyük ilgi görmüş ve 

görmeye devam etmektedir (Cangöz, 1999: 69). Televizyon haber verme, eğitme ve 

eğlendirme işlevlerini gerçekleştiren, topluma sürekli mesajlar veren, hem görüntü 

hem de sesi ile birlikte kullanılmasıyla da büyük bir avantaja sahip olan bir kitle 

iletişim aracıdır. Televizyon günümüzde hemen hemen her evde bulunmaktadır ve 

izleyici sayısı dikkate alındığında etkisi yadsınamayacak bir kitle iletişim aracı olarak 

değerlendirilmektedir (Katurman, 2008: 50). 
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Televizyonun ilk yayını 27 Ocak 1926 yılında İngiltere’de, bir elektrik devresi 

yardımı ile bir noktadan başka bir noktaya görüntü aktarımı yoluyla gerçekleşmiştir 

(Aziz, 2010: 65). 1954 yılında ilk renkli televizyon yayını yapılmıştır. Dünyadaki ilk 

renkli televizyon sistemi olarak bilinen ve ABD’de başlayan bu sistem NTSC 

(National Television System Committee) olarak adlandırılmıştır (Özçağlayan, 1998: 

107-108). 80’li yılların ikinci yarısında uluslararası televizyon kanalları ortaya çıkarak 

yayınlarını dünyanın çeşitli yerlerine ulaştırmaya başlamış ve bunu sağlayan uydu 

teknolojisi, 1990’lardan itibaren televizyon yayıncılığının vazgeçilmezi haline 

gelmiştir (Demirkıran, 2010: 74). İzleyicinin zihninde de büyük bir etki yaratan 

televizyonun bu konuma gelmesinin en büyük sebebi öteki medyadan daha hızlı 

olması, özellikle uydular aracılığıyla görüntüleri ışık hızıyla aktarabilecek seviyeye 

ulaşması olmuştur. Temel noktası sadece görülebilir olanın televizyonda var 

olabileceği olan bu kitle iletişim aracı görüntünün çekiciliğini kullanmıştır (Ramonet, 

2000:29-30). 

Dünyada televizyon alanında yaşanan gelişmeler Türkiye’ye de yansımıştır. 

Televizyonun Türkiye’de yayına başlaması yönünde kamuoyu oluşturanların, bu yeni 

iletişim aracına dair planları büyük ölçüde kalkınmayla ilgili olmuştur. Nüfusun büyük 

bir bölümünün katılımıyla gerçekleşebilecek bir süreç olan kalkınmanın gerçekleşmesi 

için televizyon uygun bir araç olarak görülmüş ve halkın büyük bir kesimine ulaşmada 

kolaylık sağlayacağı düşünülmüştür (Mutlu, 2005: 75-76). Türkiye’de ilk televizyon 

yayını 31 Ocak 1968 tarihinde TRT tarafından Ankara’da başlatılmış, daha sonra 

İstanbul ve diğer illerde yaygınlaştırılmıştır (Aziz, 2010: 106-107). 1986 yılına kadar 

tek kanallı bir ülke olan Türkiye’de, (Şahin, 1999:13) 1989 yılında TRT kanal sayısını 

3’e çıkartmıştır (Aziz, 2010: 106-107). 1990 yılında bazı özel girişimciler, Türkiye’ye 

dönük uydu yayınına başlamışlardır. Magic Box (Star 1) adındaki ilk özel kanalın 

yayınları CNN, BBC, RTL benzeri yabancı kanallar gibi çanak antenlerle 

izlenebilmekteydi. Yayınlar Türk seyircisi için hazırlanıyor, Türk seyircisine yönelik 

reklam yapıyordu (MEGEP, 2008: 40-41). 

 Televizyonun yaptığı yayınlar aracılığıyla halkın kültürel gelişimine katkı 

sağlama, haber ve bilgi kaynağı olma gibi özellikleri baskın olmasına karşın 1990’larla 
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birlikte temeli atılan ve kısa sürede yaygınlaşan özel televizyonculuk anlayışıyla, 

televizyonun aynı zamanda eğlendirici yönü de keşfedilmiştir. Daha sonra açılan özel 

televizyon kanallarıyla televizyon artık gündelik hayatın vazgeçilmezi bir konuma 

ulaşmıştır. Yaşanan teknolojik ilerlemeyle birlikte televizyon aracılığıyla 

gerçekleştirilen kitle iletişiminin içeriği de dönüşüme uğramış, günümüze gelinceye 

kadar siyah-beyaz ekrandan renkli ekrana, tek kanaldan yüzlerce kanala çıkan 

televizyon yayınları, günümüzde uydu üzerinden dijital ses ve görüntü kalitesiyle 24 

saat süreyle gerçekleşir hale gelmiştir (Dursun, 2010: 244). Tüm dünyada olduğu gibi 

2000’li yıllarda yeni iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerle birlikte 

televizyon bu teknolojilere entegre olmuş (Başer, 2010: 58), televizyonun internet ile 

yöndeşmesiyle yeni bir yayıncılık anlayışını ortaya çıkarmıştır. 

İnsan yaşamının rutinlerinden birine dönüşen ve doğallaşan televizyon, hem 

sinema hem de radyonun tüm olumlu yanlarını kullanarak toplumsal bilinç yapısının 

belirlenmesinde diğer kitle iletişim araçlarından daha etkili olmuştur. Kapitalizmin de 

en etkili araçlarından biri haline gelen bu kitle iletişim aracı ideolojinin yeniden 

üretimi, yani tüketim kültürünün toplumsal yaşamın merkezi belirleyenine 

dönüştürülmesi bakımından önemli bir rol üstlenmiştir (Çoban, 2009: 53). İnsanları 

içinde bulundukları çevre ve kendisi hakkında yeniden düşünmeleri için teşvik eden 

televizyon, bir kuşaktan diğerine ya da toplumun üyelerinden yeni gelenlere bunları 

iletme fonksiyonuna da sahiptir. Sosyal bütünlüğü gerçekleştirmek için hizmet eden 

ve kendi özellikleri doğrultusunda insanların dünyayı şekillendirmesine yardımcı olan 

bu kitle iletişim aracından yayılan mesajlar var olan kültürel yargıları ve değerleri 

yansıtmakta; bireyin toplumdaki rolleriyle ilgili algılamaları da oluşturmaktadır. 

Televizyon diğer kitle iletişim araçları gibi toplumsal yapıda ve değişmede hâkim olan 

imajları yaratan veya planlayan ileti sistemleri ve sembolleri üretmekte, başka bir 

deyişle de çağdaş kültürlerde değişikliği üreten ve var olan değerleri ve normları 

sürdüren kültürel bir araç olarak işlev görmektedir (Yaktıl Oğuz, 2000: 33). 

Eğlence formatını her türlü yayının altyapısına iliştiren televizyon aynı zamanda 

bir anlamda hayatı gerçek olmayan fantastik bir eğlence gibi sunmakta ve bu 

yaklaşımla izleyicilerin gerçeklik anlayışı anlam kaybına uğramaktadır (İnceoğlu ve 
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Çomak, 2009: 319-320). Genellikle günlük hayatın sıkıntılarından uzaklaşmak için bir 

eğlence aracı olarak görülen televizyon bugün yaşamımıza bütünüyle dâhil olmuş, 

tıpkı diğer iletişim araçları gibi medya gerçekliğinin önemli ve kaçınılmaz bir parçası 

haline gelmiştir (Berger, 1991: 33).  

Yeni iletişim teknolojileri ile kıyaslandığında geleneksel olarak nitelendirilen, 

televizyon, gazete, radyo gibi iletişim araçlarını kapsayan geleneksel medyanın 

kendine özgü bir takım özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikleri belirlemek geleneksel 

medyanın genel yapısını ortaya koyabilmek açısından da önem taşımaktadır. 

1.3. Geleneksel Medyanın Özellikleri 

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimiyle geleneksel medyanın özellikleri daha 

belirginlik kazanmaktadır. Merkeziyetçi bir yapıya sahip olma, iletimin tek yönlü 

olması, içerik konusundaki sınırlılıklar ve gönderici kontrollü olma geleneksel 

medyanın başlıca özellikleri (Aktaş, 2007: 117) olarak ele alınmaktadır. Çalışmanın 

bu başlığı altında belirtilen özellikler ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

1.3.1. Merkeziyetçi Yapı 

Geleneksel iletişim araçlarının, içeriğin üretimi, paylaşımı ve sahipliği 

anlamında merkezi bir yapıyı destekledikleri (Başer, 2010: 44) ifade edilmektedir. 

Medya içeriğini belirli bir merkezde üreten geleneksel medya, aynı medya içeriğini 

kitle olarak tanımlanan heterojen toplumsal kesimlere doğrusal bir yolla iletmektedir. 

Dolayısıyla medya izleyicisi veya dinleyicisi kendisine sunulan içeriği belirli bir düzen 

içerisinde almak zorundadır. Radyo ya da televizyondaki bir yayın programı, 

zamanlanmış bir birimler dizisidir (Eveland, 2003: 74, Akt: Aktaş, 2007: 115). Bir 

noktadan çok noktaya şeklinde gerçekleştirilen geleneksel kitle iletişimi, radyo ya da 

televizyonda olduğu gibi bir noktadan, yani bir radyo ya da televizyon istasyonundan, 

çok sayıda alıcıya aynı anda ve alıcıların içeriğe müdahaleleri çok kısıtlı olacak 

şekilde, merkeziyetçi bir yapıyla yapılmaktadır (Başaran Özdemir ve Taşdemir, 2011).  

Haberlerin toplanması, işlenmesi ve yayına hazırlanmasında merkeziyetçi bir 

yapının desteklendiği geleneksel medyada; haber işlerini yürüten yazı işleri ve haber 
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merkezleri tarafından, yerel, ulusal ve çeşitli ülkelerde bulunan muhabirleri ile 

topladıkları haberlerin yanında, abone oldukları haber ajanslarından gelen haberlerden 

de yer ya da zaman sınırlamasını göz önüne alınarak oluşturulan bir sistem vardır 

(Çakır, 2007b: 139).  

Böyle bir sistemde enformasyon akış merkezinin belli olmasından kaynaklanan 

yayın-yayım kontrol kolaylığı bulunmaktadır. Alıcının enformasyon alma hakkının 

sınırlandığı bu gibi iletişim biçimlerinde, enformasyondan sorumlu tutulabilecek 

kişilerin ve kurumların belli olması aynı zamanda alıcının bazı haklarını da güvenceye 

almaktadır. Yani; geleneksel kitle iletişim araçlarının bu özelliği bu araçlar yoluyla 

yapılabilecek herhangi bir saldırının ya da illegal bir durumun sorumlularına 

ulaşmanın daha kolay olmasını da sağlamaktadır (Akter, 2009: 89). Kısacası; bu yapı 

içerisinde iletişim sırasında ya da sonrasında gerçekleşen her hangi bir sorunun 

muhatabı da bellidir. 

Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan yeni iletişim teknolojilerinin 

merkeziyetsiz yapısından çok farklı bir yapıya sahip olan geleneksel medyanın 

merkeziyetçi yapısı bu medya türünün sınırlılıklarından birini oluşturmaktadır.  

1.3.2. Tek Yönlü İletim 

İnternet öncesi kitle iletişim araçları geleneksel medya olarak 

adlandırılmaktadır. Bunun en temel nedeni geleneksel medyada bilgi akışının tek 

yönlü olması, yani geri bildirim olanaklarının oldukça sınırlı olmasıdır (Gürcan ve 

Birsen, 2000). Geleneksel medya; bir noktadan çoklu noktalara yapılan, bir mesajın 

tek bir kaynaktan binlerce alıcıya ulaştırıldığı ve alıcıların kaynağa geri bildirim 

yapabilmesinin sınırlı olduğu iletişim şekli olarak tanımlanmaktadır (Straubhaar ve 

Larose, 1997: 11, Akt: Çakır, 2009: 15). “Birden birçoğa” modelindeki geleneksel 

medyada; iletişim aracının sahibi, gazete, matbaa, radyo, televizyon altyapısı olarak 

bir yatırım yapmakta ve kuruluşun bünyesinde belirli bir süzgeçten geçirildikten sonra 

üretilen enformasyon çok sayıda kişiye ulaştırılmaktadır (Çakır ve Topçu, 2005: 76). 

Bu iletişim ortamlarında iletilere maruz kalan bireyler, çoğunlukla yalnızca mesaj 
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alıcısı konumundadır ya da iletişim sürecine ancak sınırlı müdahalelerde 

bulunabilmektedirler (Çevikel, 2010: 23). 

Geleneksel kitle iletişim araçlarında etkileşim oldukça sınırlı bir düzeyde 

gerçekleşmektedir (Timisi, 2003: 85). Gazeteler, dergiler, radyolar ve televizyonlar, 

bunların hepsi de tekil ürün ya da programların kitle halindeki kullanıcılara dağıtıldığı 

iletişim ortamlarıdır. Bu şekildeki kitlelere haber sunumu aynı zamanda, okur, 

dinleyici veya izleyicilerin çoğu tarafından en çok ilgi duyulan/duyulabilecek 

olan/duyulması beklenen ve istenen konulara karar verme meselesidir. Kitlenin tercihi, 

ortamın ve haber ürününün seçimiyle sınırlıdır. İletişim kanalıyla ilgili tercih 

yapıldıktan sonra, ortam onlara ne sunarsa onu kabullenmek durumundadırlar (Çakır, 

2007b: 125). Okur, dinleyici, izleyici geleneksel medyayı tercih ettiği anda kendisine 

sunulan içeriği almayla karşı karşıya kalmaktadır (Özdemir, 2009: 33). 

Konuşan sayısının az, dinleyici sayısının çok olduğu geleneksel iletişim 

biçiminde iletişim araçlarına katılım pratiklerinin gerçekleşme olasılığı, bu araçlara 

ulaşma şansı, cevap verme hakkı, tartışma ve kamuoyu yaratma olanağı alıcılar 

açısından sınırlıdır (Çakır Aydın, 2004: 118). Kişilerin, habere cevap vermeleri ya da 

tepki göstermelerinin zor olduğu bu ortamda bu araçlardan edindikleri bilginin 

güvenilirliğini kontrol etmeleri de oldukça zordur. Bunun yanında bilginin manipüle 

edilmesi ya da bilgiye erişimin engellenmesi hükümetler ya da çeşitli otoriteler için 

oldukça kolaydır (Çildan vd., 2012).  

Tek yönlü iletim, izleyicilerin, dinleyicilerin ya da okuyucuların iletişime 

katılmasına olanak sağlamayan geleneksel medyanın en öne çıkan özelliğidir. 

Kendisine verilenle yetinmek zorunda olan birey, içerikler üzerinde etkisinin sınırlı 

olduğu bir iletişim yapısı içinde kendine yer bulmaya çalışmaktadır.  

1.3.3. Sınırlı İçerik 

Geleneksel medya araçlarında medya metinleri, belirli bir amaç doğrultusunda, 

belirli bir hedef kitleye yönelik olarak, belirli medya profesyonelleri tarafından 

oluşturulmaktadır (Altunay, 2012: 37). Dolayısıyla her şeyin belirli bir düzene göre 

yapıldığı bu iletişim araçlarında önemli bir sorun, haberin ya da içeriğin sunulduğu 
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yerin sınırlı olmasıdır. Geleneksel medyada sınırlı ortama göre yapılan haberlerin 

içeriği de sınırlı olmaktadır. Gazetedeki sayfa sınırı, televizyon ve radyodaki zaman 

baskısı gibi etmenler çok büyük bir haber olmadıkça, o haberle ilgili yoğun bir 

enformasyona yer verilememesine neden olmaktadır (Kara, 2005: 123).  

Gazete ya da televizyon için haber yapan gazeteciler mutlaka yer ve zaman 

sınırlamasıyla karşı karşıya kalmaktadır. Önce, gelen ilanlar büyüklüklerine göre 

gazete planı üzerine yerleştirilmekte daha sonra boş kalan yerlere haberler, konular, 

röportajlar dağıtılmaktadır. Bu durum, gazetedeki yer dağıtımında ilanların daha 

önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Sınırlı alanlara haberlerini, 

röportajlarını ya da yazılarını sığdırmaya çalışan gazeteciler de hazırladıkları 

içeriklerin çoğunu sayfa başında yazıdan çıkarmaktadırlar (Çakır, 2009: 85). Bu 

durum özellikle gazete açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir. Gazetelerde sayfa 

sayısının sınırlı olması nedeniyle, özel bir basım olmadığı sürece yayın sahibi sayfa 

sayısında herhangi bir değişiklik yapmamaktadır. Bu da okuyucunun gazetede yer alan 

bu sayfalar dışındaki haberlere ulaşamadığını göstermektedir (Sütçü vd., 2006: 315). 

Televizyon ve radyoda da ortaya çıkan bu sınırlamalar programların sürelerine 

yansımakta, buna bağlı olarak da bu mecralarda yayınlanan programlarda gündeme 

getirilen konular çok detaylı ele alınamaya bilmektedir. Diğer bir deyişle, geleneksel 

kitle iletişim araçlarının tümünde ortak bir sorun olarak karşımıza çıkan içeriğin sınırlı 

olması durumu, geleneksel medya açısından olumsuz bir özellik olarak 

değerlendirilebilir. 

1.3.4. Gönderici Kontrollü Olması 

Geleneksel kitle iletişim araçları, her çeşit mesajı, farklı sosyo-demografik 

özelliklere sahip kitlelere, kendi yayın politikasına göre yorumlayarak ve aracın 

özelliklerine göre formatlayarak gönderen tek yönlü kitle iletişim araçlarıdır (Mora, 

2008: 78). Geleneksel medyanın önemli bir özelliği olan gönderici kontrollü olması, 

aslında bu tek yönlü iletimin bir sonucudur. Okuyucu ya da izleyici açısından geri 

bildirimin zorluğu haberi gönderen, yayımlayan tarafın haber içeriği üzerindeki 

etkisinin okurdan daha fazla olmasına neden olmaktadır. Geleneksel iletişim 
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teknolojileri üretici merkezlidir ve aynı iletişim içeriğini bütün izleyiciler için aynı 

şekilde sağlamaktadır (Timisi, 2003: 82).  

Geleneksel medyada haberlerin toplanması, işlenmesi ve yayına hazırlanması 

işlemleri yazı işleri ve haber merkezleri tarafından yapılmaktadır. Yerel, ulusal ve 

çeşitli ülkelerdeki muhabirler tarafından toplanan haberler ile abone oldukları haber 

ajanslarından alınan haberler geleneksel medyanın haber kaynaklarını oluşturmaktadır 

(Dilmen, 2005: 92). Gönderilen mesajın içeriğini medya sahiplerinin belirlediği bu 

medya biçiminde, mesaj sahiplik yapısının katkılarıyla, belirli süzgeçlerden 

geçirilerek çok sayıda alıcıya ulaştırılmaktadır (Işık, 2001: 45). Geleneksel medya 

tarafından gönderilen bu mesajlar, sunulan konuların hangisinin kamuoyunda önceliğe 

sahip olması gerektiği, ilgili kitle iletişim aracının yayın politikası ve belirlediği 

gündemden neler beklediği ile bağlantılıdır. Kitle iletişim araçlarının gündemine 

aldığı, büyük ağırlık ve yer verdiği konular önemli olarak algılanmakta, gündemine 

almadığı konular ise önemsiz olarak algılanmaktadır (Mora, 2008: 46). İzleyicinin 

çeşitli kanal ve araçlar açısından seçim şansının sınırlı olması, kullanıcının hangi 

kanalda ne tür bir bilgiye ulaşacağının bilincinde olarak araç seçiminde özgür 

olmaması geleneksel medyanın bu özelliğinin bir sonucudur (Timisi, 2003: 84). 

Bilindiği gibi geleneksel kitle iletişimde söz konusu araçların sahip veya 

sahipleri bilinmekte ve merkezde yer almaktadır. Diğer bir deyişle geleneksel kitle 

iletişimi denildiğinde belirli bir merkezden hedeflenen kitleye doğru bir ileti akışından 

bahsedilmektedir. Bu nedenledir ki birçok kez “kitle iletişimi mi kitle iletimi mi” 

tartışması gündeme gelmektedir. Zira enformasyon akışının kaynağı dediğimiz 

‘gönderici’ ve enformasyonu alan konumunda olan izleyici/dinleyici kitlesi yani ‘alıcı’ 

sabit kalmaktadır. Böylelikle tek yönlü yani merkezden alıcıya doğru bir enformasyon 

akışından bahsedilmektedir (Akter, 2009: 92). 

Merkeziyetçi yapı, tek yönlü iletim, sınırlı içerik ve gönderici kontrollü olması 

gibi birçok özelliği bulunan geleneksel medyanın bu özelliklerinin yanında işlevlerini 

de ortaya koymak gerekmektedir.  
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1.4. Geleneksel Medyanın İşlevleri 

Toplumsal yaşama ilişkin yaşayış ve örgütlenme biçimleri içinde büyük önem 

taşıyan kitle iletişim araçları, devletlerin örgütsel niteliğinden sosyal ilişki ve iktidar 

alanlarının oluşumuna kadar birçok alanda işlevsel görevler üstlenmiştir (Bilgili, 2009: 

9). Toplumun gören gözü, düşünen beyni, duyan kulağı olarak nitelendirilen kitle 

iletişim araçları yani medya, mekân kavramının sınırlarını zorlayarak gelişen olaylarla 

ilgili topluma bilgi sağlamakta, sorun ve aksaklıklara değinmek suretiyle 

düşündürürken eğitmektedir (Işık, 2000: 71).  Bunların yanı sıra birçok önemli işlevi 

bulunan medyanın işlevleri, 1989’da UNESCO desteğiyle hazırlanan MacBride 

Raporu’nda; habercilik, toplumsallaştırma, motivasyon, tartışma ve diyalog, eğitim, 

kültürel geliştirme, eğlence ve bütünleştirme olarak 8 başlık olarak belirlenmiştir 

(MacBride vd., 1993: 15). Bu çalışmada da belirtilen işlevler çerçevesinde bir 

değerlendirme yapılacaktır. 

1.4.1. Habercilik 

Kitle iletişim araçlarının en temel işlevi, olaylar ve koşullar hakkında haber ve 

bilgi aktararak, ulusal ve uluslararası koşulların anlaşılmasını sağlamaktır (Yüksel, 

1999: 33). Bu yolla izler kitlenin yakın ve uzak çevre hakkında bir vizyon edinmesine 

katkıda bulunan medya halkı bilgilendirmekle yükümlüdür (Mora, 2011: 212-213). 

Medya bireysel, toplumsal, ulusal ve uluslar arası durumları akılcı bir biçimde 

kavramak ve gerekli kararları alabilmek için zorunlu olan haber, veri, olgu, mesaj, 

görüş ve yorumların toplanması, depolanması, işlenmesi ve dağıtılması açısından 

önemli bir yere sahiptir (MacBride vd., 1993: 15). Medyanın haber ve bilgi sağlayarak 

kamuoyunu bilgilendirme işlevi toplumsal fayda açısından önem arz etmektedir. 

Toplumdaki bireylerin geleceğe yönelik doğru adımlar atması, doğru bilgilenmiş 

olmalarına bağlıdır ve bu konuda medya hayati bir işlevi yerine getirmekle 

yükümlüdür (Vural, 2012: 96).  

Medya bu nedenle olayları ve ortaya çıkan gelişmeleri topluma sunarken etik 

kurallara, hukuk kurallarına, ulusal ve uluslar arası konjonktür ve anlaşmalara uyarak 

doğru ve objektif haber ve kitle iletişim politikalarını ortaya koymalıdır (Alav, 2001: 
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71). Medyanın haber verme işlevi belirli bir zümreye, kişi ya da kuruma çıkar 

sağlamak olmamalıdır. Medya günlük gelişen olay ve olgularla ilgili doğru, tam, 

kapsamlı ve mantıklı bilgiler sunmalı, farklı düşünce ve eleştirilerin değiş-tokuş 

edilmesine aracılık etmeli ve toplumu oluşturan tüm amaç ve değerleri sunup 

açıklayabilmeli, günlük olaylarla ilgili bireylerin bilgiye tam erişimini sağlamalıdır 

(Çakır, 2007a: 40).  

Medyanın yani iletişim araçlarının ortaya çıkmasındaki asıl neden haber ve 

bilgilerin iletimini sağlamaktır. Geleneksel medyanın asıl işlevi her şeyden önce haber 

ve bilgi iletimi noktasında insanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek olmalıdır. 

1.4.2. Toplumsallaştırma 

İnsanların birbirleriyle ilişkiye geçtikleri her durumda iletişim, yani 

enformasyon, dilek, fikir ve kavram alışverişi söz konusu olmaktadır Toplumsal 

gruplar ve kuşaklar arasındaki etkileşim ve kültürel değiş tokuştan oluşan iletişimin 

toplumsallaştırma işlevi, toplumsal bütünleşmeyi sağlamaktadır. İnsanlara çok çok 

geniş bir haber, eğlence, kültür, spor ve eğitim yelpazesi sunan medya (Cuilenburg, 

2010: 103), her bireye içinde yaşadığı toplumla bütünleşme olanağı sağlayacak, 

toplumsal birleşmeyi ve kamusal yaşama etkin bir biçimde katılma için zorunlu olan 

bilinçlendirmeyi kolaylaştıracak ortak bir bilgi ve düşünce birliği oluşturmaktadır 

(MacBride vd., 1993: 15).  

Genel anlamıyla toplumsallaştırma süreci, toplumun mevcut değer ve 

normlarının bireylere öğretilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Bir başka anlatımla 

toplumsallaştırma bir öğrenme sürecidir. Bu süreç içinde bireyler hangi durumlarda 

nasıl davranacaklarını öğrenirler. Yine bu süreç içinde bireyler, sahip oldukları ya da 

toplum tarafından kendilerine verilen rollerin ve bunların sonucu olarak sahip olunan 

statülerin gerektirdiği davranış biçimlerini, toplumun ve öteki bireylerin kendilerinden 

beklentilerini öğrenirler (Arslan, 2004: 6). Medya bireylerin tutumlarını çok küçük 

yaşlardan itibaren etkileyen, değiştiren ve etkisini hiç yitirmeyen bir toplumsallaştırma 

kaynağı (Kaypakoğlu, 1994: 109) olarak ele alınmaktadır.  
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1.4.3. Motivasyon 

Kitle iletişim araçlarının kamuoyu ve toplum üzerinde belirgin etkileri vardır. 

Sadece siyasi iktidarlar üzerinde değil ülkedeki tüm tüzel ya da özel kişiler üzerinde 

önemli bir gücü olan medyanın (Gezgin, 2004:11) bilgilendirme ve toplumsallaştırma 

işlevi dışında, sorunları çözmede psikolojik danışmanlık ve destek gibi işlevleri de 

önemlidir. Kitle iletişim teknolojileri bireylere kolayca ulaşabilen ve onların yardım 

bulmalarını önleyen engelleri ortadan kaldırabilen psikolojik bir destek 

sağlayabilmektedir (Gürkan, 2002: 9-10). Toplumların belirledikleri amaçları 

açıklayan ve bunları sahiplenmeyi özendiren kitle iletişim araçları, bireylerin topluluk 

yaşamına olduğu gibi, bu amaçlara ulaşmak için harcanan çabalara da katılmalarını 

sağlamaktadır (Girgin, 2007: 56).  

Kitle iletişim araçları, içinde bulundukları toplumların amaçlarını topluma 

yansıtarak birey ve toplumun yaşamına, beklentilerine olumlu çabaların aktarılmasını 

sağlamak ya da yansıtmak görevini üstlenmektedir (Alav, 2001: 71). Medya, toplumun 

amaçlarına ulaşmasında özendirici bir rol oynamakta ve bireyin toplum yaşamında 

olduğu gibi, bu amaçların gerçekleşmesine de katkıda bulunmasını sağlamaktadır 

(Özkan, 2006: 20). Her toplumun o andaki amaçları ve ulaşacağı son hedefi izlemek, 

kişisel tercih ve özlemleri yüceltmek, bireysel ve toplu etkinlikleri ortak amaçların 

gerçekleştirilmesi yönünde uyarmak medyanın önemli işlevlerinden biridir (MacBride 

vd., 1993: 15).  

İnsanları çeşitli amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda motive etme işlevi 

üstelenen kitle iletişim araçları, bu görevi yerine getirirken aracın özelliklerine uygun 

yayın içeriğini kullanmaktadır. Gazetelerin haberler, köşe yazıları gibi içeriklerle 

yerine getirdiği bu işlev televizyon ya da radyolarda hazırlanan programlarla insanlara 

ulaştırılmaktadır. Her gün çeşitli kitle iletişim araçlarının yayınlarına maruz kalan 

insan farkında olmadan bu araçların etkisi altında kalmakta ve farkında olmadan 

iletişim araçlarının verdiği mesajlar doğrultusunda hareket edebilmektedir. 
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1.4.4. Tartışma ve Diyalog 

Medyanın en önemli işlevlerinden biri de; toplumun genel yararlarını 

ilgilendiren tüm olaylarla ilgili halkı objektif ve gerçekleri yansıtacak bir şekilde 

aydınlatmak ve çeşitli sorunlara ilişkin halkı düşünceye sevk edecek tarzda tartışma 

ve diyalog ortamları yaratmaktır (Vural, 2012: 96). Bireylere toplumun değerlerini 

aktarmanın ve onları toplumsal amaçlar yönünde harekete geçirmenin yanı sıra, 

medyanın hazırladığı tartışma ortamlarıyla bu toplumsal değer ve amaçlara açıklık 

kazandırabileceği ve bunların gelişmelerine katkılarda bulunabileceği (Girgin, 2007: 

55-56) ifade edilmektedir. 

Uzlaşmayı kolaylaştırmak ve kamusal çıkar konusunda var olan sorunları 

açıklığa kavuşturmak için gerekli olan enformasyon öğelerini sunmak ve değiş 

tokuşunu sağlamak, bütün yerel, ulusal, uluslar arası sorunlarda kamu çıkarı ve 

katılımını güçlendirmek için gerekli öğeleri sağlamak medyanın diğer bir önemli işlevi 

(MacBride vd., 1993: 15) olarak konumlandırılmaktadır. Bireylerin toplumsal amaçlar 

doğrultusunda hayatlarını idame ettirmesine yönelik olarak tartışma ve diyalog ortamı 

oluşturmada etkili olan medyanın (Işık, 2005: 116) bu işlevi gerek ulusal gerekse 

uluslararası düzeyde toplumun çıkarlarını, bu çıkarlar doğrultusunda hareket edilip 

edilmediğini de göstermektedir (Savaş, 2006: 2). Medya bu işlevi ile toplumda güçlü 

kişilere karşı eleştiri rolünü oynamaktadır. Hazırlayacağı tartışma ortamı ile bireylere 

aktarılan toplumsal değer ve amaçlara açıklık kazandıran medya aynı zamanda 

toplumun gelişimine de katkıda bulunmaktadır (Yüksel, 1999: 33). Demokratik siyasal 

katılım açısından da medyanın tartışma ve diyalog ortamı yaratması önemli bir niteliğe 

sahiptir. Her şeyden önce bilgilenmiş yurttaşlığın gerektiği demokratik siyasal 

katılımlarda her yurttaşın medyanın enformasyon, fikir, yorum ve tartışma 

işlevlerinden (Yoğurtçu, 2016: 315) bir şekilde etkileneceği dikkatlerden 

kaçmamalıdır. 

1.4.5. Eğitim 

Medyayı işlevsel açıdan yalnızca bir iletişim aracı olarak konumlandırmak 

medyayı tam olarak anlamlandıramamanın bir göstergesidir. Medya özellikle de geniş 
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halk kitlelerinin eğitimi açısından çok önemli işlevler yerine getirmektedir (Arslan, 

2004: 6). Bireyler, aile içindeki eğitimin dışındaki bilgileri ağırlıklı olarak medya 

yoluyla alabilmektedir (Alav, 2001: 58).  

Kitle iletişim araçlarının gelişmesi, bireyin uygun ve etkin bir eğitim alabilmesi 

için yeni olanakların ortaya çıkmasını da sağlamıştır (Gürkan, 2002: 9). Uzaktan 

iletişime dayalı eğitim sistemleri yaygınlaşmış, kişiler teknoloji ile iletişim ve kitle 

iletişim araçlarını kullanarak derslerini bu araçlardan takip ederek okul hayatını devam 

ettirebilmek olanağına sahip olmuştur (Alav, 2001: 59).  

Eğitim amaçlı olarak hazırlanan medya mesajları, trafik eğitimi, sağlık eğitimi, 

temel bilimler gibi farklı alanlarda olabilmektedir. Birey ve toplumu belirli konularda 

eğitmeyi amaçlayan bu programlar için özellikle televizyon, ekonomik ve kolay 

ulaşılabilir olması nedeniyle oldukça önem taşımaktadır (Bilici, 2017: 149-150).  

1.4.6. Kültürel Geliştirme 

Toplumsal ve kültürel mirasın aktarılması olarak tanımlanabilecek kültürel 

geliştirme işlevi, toplumsal değerlerin, rollerin ve davranış kurallarının toplumun yeni 

üyelerine kazandırılmasıdır (Zıllıoğlu, 2003: 82). Geçmişin mirasını korumak için 

sanatsal ve kültürel yapıtları yaymak, düş gücünü harekete geçirerek, estetik 

gereksinimleri ve yaratıcılığı uyararak kültürel ufukların genişlemesini sağlamak 

medyanın bu işlevinin (MacBride vd., 1993: 15) bir yansımasıdır. Kültürel miraslar 

nesilden nesile devredilmektedir (Claude ve Bertrand, 2004: 18). Bu açıdan kültür 

ileticisi olarak medya, bilginin, değerlerin ve toplumsal kuralların bir kuşaktan 

diğerine iletilmesi işlevini üstlenmektedir. Bu yolla medya, genel deneyimin tabanını 

geliştirerek sosyal birlikteliği artırmaktadır (Severin ve Tankard, 1994: 514).  

Kültürel üretim sistemi açısından bu derece önemli olan medyanın, bununla da 

kalmayarak, bunları geniş halk kitlelerine yaymak, onlara öğretmek, öğrenilenlerin de 

içselleştirilmesine yardımcı olmak gibi işlevleri bulunmaktadır. Medya, üretilen kültür 

ürünlerini insanların yaşam alanlarının içlerine, evlerine, oturma odalarına kadar 

taşıyarak, aynı ileti içinde, birbirinden farklı insanlara birçok ve değişik mesajları 

iletme gücüne sahiptir (Çalışır, 2014). Kitle iletişim araçları, toplumun kültürel üretim 
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sisteminin çok önemli bir parçasıdır. Medya, kültür ürünlerinin üretilmesi, ya da 

yeniden üretilmesi bakımından olduğu kadar, kültürün halka yayılması, öğretilmesi ve 

böylece yaşatılması açısından da oldukça önemli işlevlere sahiptir. Bu süreç toplumun 

varlığı açısından olduğu kadar, onun ayrılmaz bir parçası olan kültürün varlığı ve 

sürekliliği açısından da hayati bir önem taşımaktadır. Bir kültürün öğrenilmesi, 

geliştirilerek yaşatılması ve sonra da yeni kuşaklara aktarılması işlemleri zincirleme 

devam ettiği müddetçe toplumlar ve kültürlerin ve uluslar ve devletlerin ayakta 

kalabilecekleri (Arslan, 2004: 8-9) vurgulanmaktadır. 

Kültürel sürekliliği sağlayan bu araçlar, toplumun kültür mirasını korumanın ve 

bu mirası gelecek nesillere aktarmanın yanı sıra toplumu değişikliğe hazırlamada 

oldukça önemlidir. Uluslararası alanda da işbirliği ve kültür alışverişinin 

gerçekleşmesinde önemli bir etkisi olan kitle iletişim araçları,  toplumlar arasında sanat 

ve kültür alanlarındaki etkileşimi de geliştirmektedir (Ilgaz Büyükbaykal, 2005: 73-

74). 

Medya yoluyla insanlar sadece içinde bulunduğu toplumun kültürünü değil 

dünyanın herhangi bir yerindeki kültüre ait kodları da öğrenebilmekte, o kültür ile ilgili 

bilgi sahibi olabilmektedir. Özellikle televizyon kanallarında yayınlanan çeşitli kültür-

sanat programları bu işlevi yerine getirme açısından oldukça dikkat çekmektedir. 

Geleneksel medyadaki diğer kitle iletişim araçlarından farklı olan televizyon, diğer 

kültürlerle ilgili sadece bilgi değil aynı zamanda görsel verilerle de insanların o 

kültürle ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır. 

1.4.7. Eğlence 

Günümüzde boş zamanı değerlendirme araçları arasında ilk sırayı kitle iletişim 

araçlarının (Uğurlu, 2007: 298) aldığı vurgulanmaktadır. Boş zamanı değerlendirmede 

en önemli araç olan medyanın bu işlevi ile kitleler hem ucuz hem de çok kolay bir 

biçimde eğlenme gereksinimlerini gidermektedir. İzleyicilerin gidemedikleri birçok 

yeri, eğlence merkezlerini insanların evlerine taşıyan televizyon, neredeyse bir müzik 

kutusuna dönüşen radyo, düşündüren, hayal dünyalarını genişleten kitaplar ve diğerleri 

insanların hoşça vakit geçirmelerini sağlamaktadır (Birsen, 2000: 15). Bireylere boş 
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zamanlarını değerlendirmeleri açısından çeşitli alternatifler sunan medya; gazete ve 

dergilerdeki bulmaca, yazı, fotoğraf ya da televizyonlardaki gibi müzik programlarıyla 

bireyleri eğlendirmektedir (Çakır, 2007a: 41). 

Kişileri, günün ağır bunaltıcı sorunlarından ve koşullarından uzaklaştırarak, 

onları hayal dünyasına itme, gamdan, sıkıntıdan arındırma bakımından da önemli bir 

yere sahip olan kitle iletişim araçları (Tokgöz, 2003: 110-111), günlük hayatın 

stresinden, monotonluğundan ve rutinliğinden şikâyet eden bireyler için bir anlamda 

kaçış olarak görülmektedir. Bireyler gündelik hayatın sıkıntılarından kurtulmak ve boş 

zamanlarını değerlendirmek için kendilerine sunulan alternatifler arasından tercih 

yapmaktadır. Bu durum uzun vadede bireyleri standardize ederek oyalama ve kaçışa 

sebep olmakta, kalitenin sürekli düşmesi gibi bir olguyu da beraberinde getirmektedir 

(Işık, 2000: 88).  

Birçok insanın medyadan öncelikli beklentisinin eğlence olması medya 

içeriklerinin de bu yönde ilerlemesinde etkili olabilmektedir. Haber ve benzeri 

enformasyon ağırlıklı programlarda da artan bir şekilde çeşitlenme olmasına rağmen 

eğlenceye yönelik etkileyici artış hâlâ büyük öneme sahiptir. Özellikle televizyonda 

bu daha net bir şekilde gözlemlenmektedir. Hem televizyon programları hem de 

izleyici ilgisi bakımından son zamanlarda yapılan araştırmalar, daha çok eğlence 

içeriği izlendiğini ve eğlence arayan izleyici bulunduğunu ortaya koymaktadır (Çakır, 

2005b: 1). 

Haber alma, eğitim, toplumsallaşma gibi birçok işlevinin yanında kitle iletişim 

araçlarının izlenmesinin, dinlenmesinin ya da okunmasının en önemli sebeplerinden 

biri eğlenceye dönük yayınlar sunmasıdır. Gündelik yaşamda birçok sorunla karşılaşan 

insanın sıkıntılarından uzaklaşması için medyayı kullanması, medyanın bir kaçış 

olarak görülmesi ve rahatlama hissi vermesi kitle iletişim araçlarının hayatın her 

alanında bu kadar etkin olmasının en önemli sebeplerinden biri olarak işaretlenebilir.  

1.4.8. Bütünleştirme 

Birçok sosyal bilimciye göre, karmaşık bir toplumda insanların bir arada 

yaşayabilmelerinin sağlanmasında esas görev medyaya düşmektedir (Gökçe, 1993: 
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87).  Medyanın toplumdaki bütünleştirme işlevi; bütün kişi, grup ve ulusların karşılıklı 

olarak birbirlerini tanımaları, anlamaları, ötekilerin koşullarını, görüşlerini ve 

özlemlerini anlamaları için gerekli olan mesaj çoğulculuğuna ulaşmayı kolaylaştırmak 

şeklindedir (MacBride vd., 1993: 15). Doğru haber ve bilgi sağlamada, toplumu 

olumlu yönde güdülemede, birey ve topluma demokratik ve olumlu tartışma ortamı 

hazırlayarak, eğitici, kültürel değerleri koruyan, bireyleri ve toplumları gerginlikten 

uzak tutup eğlendiren, dinlendiren ve toplumsallaşmalarını sağlayan medya bunun 

yanı sıra ülke, devlet ve millet şuurunu kazandıran, sevdiren, milli değerleri koruyan 

ve sahip çıkan yayın ve yayım anlayışı sonucunda bütünleştirici bir fonksiyona da 

sahiptir (Alav, 2011: 71). 

 Toplumsallaştırma, eğitim ve kültürel geliştirme işlevleriyle uyum gösteren 

medyanın bütünleştirme işlevi, birey ve grupların birbirlerini tanımalarına, farklı 

kültürler arasındaki çatışmaları hafifletmeye yardımcı olmaktadır (Bulunmaz, 2008: 

21). Kitle iletişim araçları bir toplumdaki bireylerin birbirlerinin koşullarını 

tanımalarına yardımcı olduğu gibi farklı toplumların da birbirlerine yakınlaşmalarında 

önemli bir rol üstlenmektedir. Medya farklılıklar içinde birlikte yaşamak ve 

çoğulculuk ilkesine de katkıda bulunmaktadır (Özkan, 2006: 22). Toplum tarafından 

kabul gören davranış örüntülerini, insanın davranışlarına yön veren, bunları belirleyip 

şekillendiren temel toplumsal ve kültürel değerleri öğrenen birey, bunları içselleştirip 

kendisine mâl etmekte ve bu değerler doğrultusunda davranmaya başlamaktadır. Tüm 

bu süreçler bireyin toplumun bir parçası haline gelmesinde, toplumla bütünleşerek 

yeni bir kimlik kazanmasında (Arslan, 2004: 6-7) etkili olmaktadır. 

1.4.9. Diğer İşlevler 

İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, iletişimin kitle iletişim araçları 

yoluyla görülmemiş bir kitlesellik kazanmasına ve çeşitli işlevler üstlenmesine yol 

açmıştır  (Dilber, 2012: 83). Macbride Raporu’nda açıklanan medyanın işlevleri olarak 

ortaya konulan unsurların yanında,  kitle iletişim araçlarının zamanında, gereken 

ayrıntıları doğru olarak halka ulaştırarak kamuoyunun oluşmasını sağlamak, kamu 

gücünü elinde bulunduranlar üzerinde toplumun denetim ve eleştiri aracı olmak, 
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yöneten ve yönetilen arasında bir köprü vazifesi görmek (Demir, 2007: 15) gibi 

işlevleri de vurgulanmaktadır. 

Kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla siyasal konuların büyük 

kitlelere kolaylıkla ve eşzamanlı ulaşma olanağına sahip olması siyasal katılımı da 

biçimsel olarak değiştirmiştir. Yönetilenle siyasal sistem arasında bir köprü olarak her 

türlü siyasal konuda yönetilenlerin bilgi sahibi olmasında ve politik gündemi 

kolaylıkla takip ederek siyasal katılımının artmasında belirleyici olan kitle iletişim 

araçlarının bu işlevi (Dilber, 2012: 83) sayesinde yönetilenler dilek, istek ve 

eleştirilerini basın yoluyla yönetenlere aktarabilme olanağı bulmaktadır. Yönetenler 

açısından da önemli olan bu işlev sayesinde, yönetimin aldığı kararların, icraatların ve 

uyarıların halka aktarılması daha kolay gerçekleşebilmektedir (Bülbül, 2001: 65). 

Yöneten ile yönetilen arasında köprü olma işlevi özellikle seçim dönemlerinde daha 

önemli bir hal almıştır. Yönetilenlerin, yönetime aday olan kişi ve partiler arasında 

seçim yapabilmesi için sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmeleri gerekmektedir. 

Vatandaşların sağlıklı karar verebilmesi için tam ve doğru bir şekilde 

bilgilendirilmeleri konusunda ise medyaya önemli görevler düşmektedir. Halk adına 

iktidara talip olanların kendilerini halka tanıtmaları noktasında önemli bir güç olan 

kitle iletişim araçları, “halkın gören gözü, işiten kulağı, düşünen beyni ve konuşan 

ağzı” olarak nitelendirilmekte ve demokratik bir sistemin hem bir göstergesi, hem de 

teminatı olmaktadır (Işık, 2005: 116).  

Medyanın bir diğer önemli işlevi de kamuoyunun oluşmasını sağlamaktır. 

Medyada farklı görüş açılarına yer verilmesi, kamuoyunda tartışmanın ve fikir alış 

verişinin sürmesini, bu da vatandaşların sürekli bilgilendirilmesini olanaklı 

kılmaktadır. Bilgilendirilmiş vatandaşların karşılıklı tartışma ve görüş açıklaması 

yoluyla ortaya çıkan kamuoyu görüşü sayesinde de hükümet ve belirli karar 

mekanizmaları kamuoyu görüşleri doğrultusunda yönlendirilmektedir. Böylece halkın 

kendi kendini yönetme ilkesine dayanan demokrasi fikri meşruiyet kazanmaktadır 

(Atabek, 2002: 231). Kamuoyunun oluşması açısından hayati bir öneme sahip olan 

kitle iletişim araçları ve kamuoyu arasındaki ilişki, basının kamuoyunun oluşumunu 

etkileyebileceği gibi kamuoyundan da etkilenebileceği (Demir, 2007:16) tezi üzerine 
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temellendiği için bu karşılıklı etkileşim basın kadar kamuoyunu da önemli bir aktör 

haline getirmektedir. Resmi görevlilerin ellerindeki gücü nasıl kullandıklarına ilişkin 

hesap vermeleri açısından da önemli olan kitle iletişim araçlarının denetim ve eleştiri 

işlevi de yönetilenlerin refahını korunması açısından oldukça önemlidir (Gurevitch ve 

Blumler, 1997: 265). En iyi yönetimlerde bile meydana gelebilecek aksaklıkların 

kontrol edilmesi bağımsız her türlü çıkar ilişkilerinden bağımsız kurumlar tarafından 

yapıldığı sürece fayda sağlayabilir ve basın tüm siyasi ilişkilerden bağımsız bir şekilde 

halk adına denetim ve eleştiri işlevi yerine getirmekle yükümlüdür (Demir, 2007:15-

16). Kitle iletişim araçlarının denetim ve eleştiriye gücü yeten bir araç olması sadece 

kamusal yaşamdaki aksaklıkları ortaya çıkarabilme özelliğinin bir sonucu değildir.  Bu 

araçlar aynı zamanda sahip olduğu uzmanlar aracılığıyla yönetenler üzerinde ve 

ekonomik hayat alanında bilirkişilik faaliyetleri yaparak da yönetilenlerin haklarını 

korumaktadır (İçel,  1990: 92).  

Geleneksel medyanın ön plana çıkan bu işlevleri yeni iletişim teknolojilerinin 

beraberinde getirdiği bir takım özelliklerle yeni anlamlar kazanabilmektedir. Özellikle 

sosyal medya ortamlarının sağladığı olanaklar konunun çok boyutlu değerlendirmesini 

yapmayı kaçınılmaz kılmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde bu konudaki kuramsal 

tartışmalar belirginleştirilmeye çalışılacaktır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SOSYAL MEDYA KAVRAMSALLAŞTIRMASI VE SOSYAL 

MEDYANIN GELENEKSEL MEDYA İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

2.1. Yeni İletişim Teknolojileri 

Günden güne gelişen iletişim teknolojileri, zaman, mekân ve coğrafi uzaklık 

faktörlerinin yarattığı sınırlılıkları ortadan kaldırmayı; ses, görüntü, hareketli görüntü 

ve veri biçimindeki tüm enformasyon aktarımlarını tek ve esnek bir ağ içinde 

bütünleştirmeyi mümkün kılacak bir biçimde gelişmiştir. Bu gelişmenin bir boyutunda 

sayısallaşma, uydu, fiber optik kablolar gibi gelişmelerin iletim kapasitelerini 

arttırması ve maliyetleri azaltması gibi niceliksel dönüşümler bulunmaktadır. Diğer 

boyutunda ise, telekomünikasyon ve bilişim teknolojilerinin yakınsaması sonucunda, 

kitle iletişimiyle, noktadan noktaya iletişim hizmetlerinin iç içe geçmesi ile ortaya 

çıkan yeni iletişim teknolojileri, yani nitel değişimlerin yer aldığı (Başaran, 2013: 118) 

vurgulanmaktadır. 

 Gazete, radyo ve televizyona ait özellikleri kendi bünyesinde barındıran yeni 

medya, geleneksel medyaya ait bu özellikleri kendi teknolojik yapısında birleştirebilen 

bir yapıya sahiptir. Yeni medya, kullanıcılar tarafından dijital kanallar kullanılarak 

tüketilebilecek hizmet ve ürünlerin yaratılması ve bunların etkin bir şekilde 

pazarlanması için bilgisayar teknolojisi, telekomünikasyon ve içeriğin, yaratıcı bir 

şekilde birleştirilmesi (Gürbüz, 2010: 23) olarak ele alınmaktadır. Yeni iletişim 

teknolojilerinin ortak teknik özellikleri, enformasyonun toplanmasında, 

saklanmasında, işlenmesinde ve aktarılmasında sayısal teknik kullanan sistemlerden 

yararlanmasıdır (Timisi, 2003: 80). 

Gündelik yaşam pratiklerini köklü bir şekilde dönüştüren, toplumsal yaşamın bir 

takım gerekleri nedeniyle kullanım yoğunluğu giderek artan, bedenin bir uzantısı 

haline gelen bilgisayarın, internet ortamının, cep telefonlarının, oyun konsollarının, 

Ipod veya avuçiçi veri bankası kayıtlayıcılarının ve iletişimcilerinin kısaca tüm dijital 
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teknolojilerin yeni medya başlığı altında toplanabileceği (Binark, 2007: 21) ifade 

edilmektedir. 

İnsan hayatını derinden etkileyen bir devrim olan internet ise, iki veya daha çok 

sayıda bilgisayarın birbiriyle bağlantısı anlamına gelen bilgisayar ağlarının aralarında 

tekrar bağlantı kurmalarıyla oluşan dünya çapında yaygın bilgisayar ağlarına dayalı 

bir iletişim sistemi (İçel, 1998: 407) olarak tanımlanmaktadır. Sürekli büyüyen bir 

iletişim ağı olan internet, insanların her geçen gün gittikçe artan “üretilen bilgiyi 

saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma” istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir 

teknolojidir. Bu teknoloji yardımıyla insanlar bilgiye kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir 

şekilde erişebilmektedir (Erbaşlar, 2013: 1).    

Özellikle 1990’lı yılların başından itibaren kamusal kullanımı yaygınlaşan 

internet, yalnızca iletişim teknolojisi alanında bir yenilik olmakla kalmamış, aynı 

zamanda gerek akademik gerekse popüler ilginin merkezine oturmuştur. İnternete 

yönelik popüler ilgi internetin yaygınlaşmasıyla kişisel kullanıcının birçok ihtiyacına 

yanıt veren bir iletişim ortamı olmasıyla önem kazanmıştır (Timisi, 2003: 121). 

Kullanılan iletişim araçları bakımından günümüzde her alanı etkileyen 

dijitalleşme, insanlar arasındaki etkileşimi de dönüştürmüş ve teknolojinin sağladığı 

avantajlar sayesinde yaşadığımız çağ bilgi çağı adını almıştır (Gafuroğulları, 2015: 

150). 1950’li yıllarda başlayan 1980’lerde gittikçe hızlanan bu teknolojik gelişmeler 

ekonomiden sosyal yaşama kadar birçok alanı etkilemiştir (Ağır, 2007: 13). Bilgi 

toplumu olarak nitelendirilen bu çağda haberleşme sistemleri değişmiş ve gelişmiş, 

artık insanlar gelişmiş teknolojilerle kolayca haberleşme olanağına sahip olmuş ve bu 

süreçte bilgisayarlar sahip oldukları üstün bellekleri sayesinde insanların en çok 

başvurdukları ve işlerini kolayca hallettikleri bir araç olarak yaşamdaki yerini 

almışlardır (Şimşek, 2006: 254). Toplumsal ilişkiler içinde bilginin belirleyici bir 

konuma ulaştığını vurgulamak açısından tarihi bir süreci tanımlamak üzere kullanılan 

bir kavram olan bilgi toplumunda, bu döneme özgü olan şey üretimin temel kaynağını 

bilginin kendisinin ve etkinliğinin oluşturmasının yanı sıra, toplumsal ve kültürel 

süreçlerin de vazgeçilmez bir biçimde yeni teknolojiler ve enformasyona bağımlı 

oluşudur (Timisi, 2003: 88-89). Toplumda her türlü bilgiyi üreten, bilgi ağlarına 
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bağlanan, hazır bilgilere erişen, erişilmiş bilgileri her sektörde kullanan bireylerden 

oluşan bilgi toplumunda, toplumun tüm etkinliklerinde gerekli her tür bilginin, 

gerektiği her zaman ve koşul altında, gereken kişilere ulaştırılabildiği bir yapı 

mevcuttur (Ağır, 2007: 13). Bu toplumun beslendiği yeni teknolojiler bilgisayar, 

elektronik, optik ve polimere dayalı teknolojiler (Timisi, 2003: 91) olarak 

konumlandırılmaktadır. Bilgi toplumunun bu şekilde nitelendirilmesine sebep 

teknolojik gelişmeler olmakla birlikte, bu çağda bilgi aktarma, bilgi paylaşma ve 

bilgiye ulaşma noktasında önemli gelişmelerin yaşanması da dikkatlerden 

kaçmamalıdır. Elektronik sistemlerle birlikte interaktif sistemlerin kullanıcılarla 

buluşması, mobil iletişim araçları, kameralar, görüntülü konuşma ve benzer 

sistemlerle birlikte iletişim ve etkileşim yeni bir boyut kazanmıştır (Gündüz, 2016: 

44). Sosyal ve siyasi yapıların bireye, topluma ve yönetim sistemlerine çizdiği sınırları 

ve biçtiği rolleri altüst eden bilgi çağı (Kurt, 2015: 332) ekonomik yapıyı taşıyan finans 

ve ticaret sisteminin, her an gereksinim duyduğu haber, bilgi, enformasyon akışını bir 

an bile kesintiye uğratmamak üzerine kurulmuştur. Bilgi toplumu, dijital enformasyon 

akışı üzerine inşa edilmiş finans ve ticaret sisteminin, dünyadaki saat farkları ve 

coğrafi uzaklıkları ortadan kaldıracak hız ve genişlikte bir iletişime ve enformasyona 

duyduğu gereksinimin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bir mal ve hizmetin üretiliş 

süreci kadar, onların ekonomik sistem içindeki dağıtım ve dolaşım süreçlerini de 

değerlendiren bir yapı yaratan bilgi toplumu; bu özelliği ile de sanayi toplumundan 

ayrılmaktadır. Bugün, bir malın üretimi kadar, onun dağıtım ve son kullanıcıya ulaşım 

süreçleri ve hızı da çok önem kazanmıştır. Bu ekonomik yapının işleyişi, kesintisiz ve 

hızlı bir haber ve enformasyon akışını zorunlu kılmaktadır. Bunu da dünyayı saran 

iletişim ağları üzerine kurulmuş, bu çağın, yani bilgi çağının iletişim ve haberleşme 

araçlarının yerine getirdiğinin (Özçağlayan, 2008: 154) altı çizilmektedir. 

Bütün bunlara bağlı olarak bilgi toplumunda teknolojik gelişmişlik, sanayi 

toplumlarının ucuz ve niteliksiz işgücünün yerine, bilginin üretilmesine yönelik 

eğitimli işgücünün olmasını sağlamış, böylece pazara yakınlık, doğal kaynak, 

hammadde gibi sanayileşmenin önemli zorunlulukları da ortadan kalkmıştır. Çünkü 

bilgi, günümüzde üretimin ve servetin bir numaralı kaynağı haline gelmiştir (Kocacık, 

2003: 6). Buradan hareketle bilginin ticari bir meta halini aldığı bilgi toplumunda, 
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fiziksel sermaye daha geri planda kalırken fikir ve düşüncelerden oluşan insani 

sermaye, entelektüel sermaye ön plana geçmiş, yaratıcılık ve yenilik bireyleri ve 

kurumları ileriye taşıyan değerler olarak karşımıza çıkmıştır (Aytekin, 2007: 9). 

Özellikle teknolojinin giderek ucuzlaşması ve daha geniş kitlelere yayılması sonucu 

dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan milyonlarca insanın internette sürekli etkileşim 

halinde bulunması, bilginin dolaşımını hızlandırmıştır. Enformasyon ya da bilgi çağı 

olarak adlandırılan bu çağda her türlü bilginin dünyanın farklı bölgelerine kadar 

yayılmasını sağlayan bu kitle iletişim sistemi, sanal ortamda bir pazar yaratarak 

ekonomik faaliyetlerin gelişimine de yardımcı olmaktadır (Güçdemir, 2003: 376). 

Bu anlamda birçok alandaki etkisini gözlemleyebileceğimiz, iletişim 

biçimlerinde ve toplumsal ilişkilerde birçok dönüşümün yaşanmasına neden olan 

internet, yeni iletişim teknolojileri tanımlaması içinde de ön plana çıkan araçlardan biri 

konumundadır. 

2.1.1. Yeni Bir İletişim Teknolojisi Olarak İnternet 

İnternetin gelişim tarihinde askeri kurum ve amaçların önemi büyüktür. Birçok 

kişi internetin tarihinin ABD’de ARPAnet’in (Advanced Research Projects Agency) 

oluşturulmasıyla başladığını kabul etmektedir (Atabek, 2001: 118). Temelleri, ABD 

ile Sovyetler Birliği arasında yaşanan soğuk savaş döneminde atılan internet, olası bir 

nükleer savaşta askeri iletişim kurmak ve ana bilgisayardaki bilgileri diğer 

bilgisayarlara aktartmak amacıyla gündeme gelmiştir. ABD Savunma Bakanlığı’nın 

bir kuruluşu olan ARPA’nın desteği ile çalışmalara başlanmış ve internet sisteminin 

ilk adımları atılmıştır (Çağıltay, 1994: 17-19). ARPA ile başlayan internetin öyküsü 

DARPA ile devam etmiştir. 1990 yılında DARPANET adı verilen internetin öncülü 

ağ kapatılarak bugün kullandığımız internet yapısına dâhil olmuştur (Özdilek, 2002: 

18-19). 1989 yılında Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi’nde (CERN) Word Wide 

Web (www)’in geliştirilmesi, internetin gelişiminin dönüm noktasını oluşturmuştur. 

Bu gelişme interneti multimedya için uygun bir platforma dönüştürmüş ve ticari 

kullanıma hazır hale getirmiştir (Özdemir, 2009: 15). 
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İnternet özünde ve belli sınırlar içerisinde, bilgi paylaşımı ve iletişim aracı olarak 

tasarlanmış ancak gelişiminde yakaladığı ivme ile bugünkü küresel konumuna 

ulaşmıştır (Gümüş, 2004: 51). 1984-1995 yılları arasında tüm dünyayı kapsayacak 

şekilde genişlemeye başlayan internet, bu gelişme sürecinde ticari boyutunun fark 

edilmesiyle sadece araştırmacılara ve sınırlı boyutta hükümetlere yönelik bir ağ 

olmaktan çıkarak milyonlarca bilgisayarı kapsayan bir ağa dönüşmüş ve önemli sayıda 

kullanıcı kitlesi internetin olanaklarından faydalanmaya başlamıştır (Akgül, 2005: 10). 

Tüm dünyada yaygınlaşan web teknolojilerine Türkiye de kayıtsız kalmamış, 

ülkemizde de bu alanda ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye’ye internet sisteminin 

girişi 1990’lı yıllarda başlamış ve sayısal iletişim Türkiye’ye çağ atlatan, diğer 

ülkelerle aramızdaki gelişme farkını kapatacak, yoksul/zengin, kır/kent arasındaki 

eşitliği sağlayacak ve enformasyon toplumunu oluşturacak bir teknoloji olarak 

sunulmuştur (Yerlikaya, 2004: 19).  

Türkiye’de ilk olarak 1980’li yılların ortalarından sonra gündeme gelen internet 

ağı üniversiteler liderliğinde kurulmuş ve bu ağ yalnızca üniversiteler ve araştırma 

kuruluşlarına hizmet sağlamıştır. Bu ağın ihtiyaçları karşılayamaz duruma gelmesi, 

akademik kurumlar tarafından çok sayıda yeni bağlantının gerçekleştirilmesini 

sağlamıştır. Bugün ise gerek üniversitelerin, araştırma kuruluşlarının, gerekse ticari 

kuruluşların, kişilerin internete bağlantısını gerçekleştiren çok sayıda bağlantı merkezi 

bulunmaktadır (Şeker, 2005: 68-69). Türkiye’de ilk internet bağlantısı 12 Nisan 1993 

tarihinde TÜBİTAK destekli bir proje çerçevesinde ODTÜ üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. 1994 yılının başlarında Ege Üniversitesi bağlantısı kurulduktan 

sonra, Bilkent Üniversitesi Eylül 1995’te, Boğaziçi Üniversitesi Kasım 1995’te ve 

İstanbul Teknik Üniversitesi Şubat 1996’da internet bağlantılarını gerçekleştirmiştir 

(İçel, 2001: 415).  

İnternetin üniversitelerin işlettiği akademik amaçlı bir ağ olmaktan çıkması ve 

ticarileşmesi 1995 yılının son aylarında Türk Telekom tarafından gerçekleştirilen 

TURNET ihalesinin sonuçlanmasıyla başlamıştır (Başaran, 2010: 276-277). Ancak 

daha sonraları hızla gelişen, Türkiye’de TURNET ile verilen internet hizmetinin 

yetersiz kalması, yeni arayışlara neden olmuştur (Özdemir, 1999: 94). İnternet servis 
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sağlayıcı şirketlerin sayısı Ekim 1997 ayına gelindiğinde 80’e ulaşmış ve bu yıllarda 

ortaya çıkan Superonline gibi şirketler internet hizmetini üçüncü kişilere (ticari 

kuruluş bağlantıları ve kişisel bağlantılar olarak) belirledikleri fiyatlardan satmaya 

başlamışlardır (Öğün Emre, 2012: 19). 1999 yılı içerisinde, ticari ağ altyapısında 

büyük değişiklikler olmuş ve TURNET’in yerini TTNet adında yeni bir oluşum 

almıştır. 2000’lerin başında; artık ticari kullanıcılar da TTNet omurgası üzerinden 

internet erişimine sahip olmuştur (Sezgin ve Kasalak, 2012: 331). 

 Diğer yandan TÜBİTAK bünyesinde, en yeni teknolojileri kullanarak 

ülkemizdeki tüm eğitim ve araştırma kuruluşlarını birbirine bağlayacak hızlı bir 

iletişim ağı olan ULAKNET (Ulusal Akademik Ağ) kurulmuştur (Sarmaşık, 2011: 

30). Günümüzde dünyadaki gelişmelerle eş zamanlı olarak Türkiye’de de internet 

teknolojileri ilerlemekte, bu teknolojiler kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. 

İnternet ile ilgili gelişmelerin, araçların dünyayla eş zamanlı bir şekilde kullanılmaya 

başlandığı Türkiye’de özellikle genç nüfus internetin sunduğu imkânlardan 

faydalanmakta, iletişim internet teknolojilerine doğru kaymaktadır. 

İnternet teknolojisinin beraberinde getirdiği değişim ve dönüşümler dikkate 

alındığında internet aracılığıyla yapılan yeni bir gazetecilik türünü de dışarıda 

bırakmak mümkün değildir. 1990’lı yıllardan itibaren gelişen ve çevrimiçi ya da online 

gazetecilik olarak da adlandırılan bu gazetecilik türü bir anlamda geleneksel 

gazeteciliğin internet kullanılarak yapılmasını ifade etse de geleneksel gazetecilikten 

farklılıklar göstermektedir (Alemdar ve Uzun, 2013: 222). İnternet gazeteciliği 

internetin gelişmesi ile 20. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan bir gazetecilik 

türüdür. Klasik yazılı/basılı gazeteciliğin yanında, internetteki haber portallarının web 

sayfaları aracılığıyla ortaya çıkan bu gazetecilik türü, ilk başlarda yeni bir gazetecilik 

türünden çok basılı gazetelerin internet yolu ile birebir izlerkitleye sunulduğu bir 

nitelik taşımıştır. Daha sonraki yıllarda haber servisleri yolu ile oluşturulan web 

sayfalarında gazetelerin internet izleyicisi için yeniden gazete oluşturması ile farklı bir 

konuma gelmiş ve haberler, fotoğraflar bu yeni gazetecilik türüne göre yeniden 

düzenlenmiştir (Aziz, 2010: 131). 
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Yeni iletişim teknolojileri geliştikçe içerikler, haberlerin verilişi, haber 

yazmanın, yaratmanın kuralları da değişmekte, bu yeni ortamlara daha uygun yeni bir 

haber dili ortaya çıkmaktadır. Özellikle internet ve kullanıldığı ortamlar, artık haberin 

ana mecrası olmak üzeredir ve bu ortamlar için yeni haber yazma şekilleri 

düzenlenmektedir (Çakır, 2009: 57). Gelişen teknolojiyle, bilgisayar ve internet 

kullanımının artmasıyla yaygınlaşan internet gazeteciliği de gazetecilik pratiklerinde 

değişmelere yol açmıştır.  Yeni iletişim ortam ve teknolojilerinin ivme kazanmasıyla, 

birçok farklı alanda sosyal ve ekonomik köklü değişiklikler yaşanmasının yanında 

medya sektöründe iletişim araçlarının bilgisayar sistemleri ve telekomünikasyon 

teknikleriyle yöndeşmesi, sayısal teknolojilerin iletişim araçlarında sağladığı hız, 

depolama, çeşitlilik, veri, görüntü, ses ve metnin bir arada daha verimli bir şekilde 

kullanıldığı multimedya sanayi ile birlikte haber bürolarının organizasyon yapıları, 

haberin üretimi, sunumu ve yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklara bağlı 

olarak gazetecilik pratiklerini dönüştürmüştür (Yıldırım, 2010: 231).  

Sonuçta yeni bir iletişim teknolojisi olarak internet, değişik coğrafyalara 

dağılmış milyonlarca bilgisayar ve bu bilgisayarları kullanan insanlar arasında şimdiye 

kadar karşılaşılanlardan oldukça farklı bir iletişim olanağı yaratmıştır. Bu iletişim 

olanağını oluşturan altyapıya ilişkin teknolojiler çok büyük bir hızla gelişmektedir 

(Atabek, 2001: 119). İnternet, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin habercisi 

ve taşıyıcısı olan bir model olarak düşünülmektedir. İnternet; bilimsel ve teknolojik 

gelişmelerin önemli bir etmeni, taşıyıcısı, sürekli değişen, bilgi teknolojilerini 

değiştiren, giderek toplumu ve yaşamın tüm boyutlarını değişime zorlayan bir 

teknolojiler bileşimi olarak nitelendirilebilir (Özdemir, 2009: 15). 

Diğer yandan kitle iletişim araçlarının kitleleri etkileme gücü, ulaştığı kitlenin 

boyutuna ve aracın özelliğine göre değişmektedir. Gazete; fotoğraf ve yazıdan 

oluştuğu için okuryazar kitleye hitap etmekte, radyo; sadece dinleyicilerine 

ulaşabilmekte, televizyon; gazete ve radyonun özelliklerini bünyesinde toplamakta, 

internet ise; gazete, radyo ve televizyonun yanı sıra yeni özellikler de getirerek iletişim 

deneyimlerini zenginleştirmektedir (Bostancı, 2010: 2). Zamana yayılan önemli 

teknolojik gelişmelerin günümüzdeki son aşaması olan bu teknoloji, insanların 
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kolayca her şeyden haberdar olması, önemli maliyetler olmadan bilgi sunmasına 

olanak tanıyarak dünyayı küçük bir köye çevirmekle kalmamış iletişim olgusunu 

önemli ölçüde değiştirmiştir. İnternet fiziksel uzaklık kavramının önemini yitirmesine 

neden olmuş ve ülkeler arasındaki sınırları kaldırmasıyla küreselleşme süreci hız 

kazanmıştır. Günümüzde kitle iletişim araçlarının önüne geçen internet, gündelik 

yaşamı hızlı bir biçimde dönüştürmüştür (Fidan, 2016: 143).  

Bu özellikleri sayesinde günümüzde gittikçe yaygınlaşan bir araç olan internet, 

beraberinde bir takım olumsuzlukları ve uyulması zorunlu bazı kuralları da getirmiştir. 

İnternet üzerinde toplumun genel ahlak yapısı bağlamında kabul edilebilir ya da 

edilemez davranışları içeren kurallar internet etiği çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

İnternet etiğini sağlamak adına mevcut olan bu kurallar, internet kullanılırken diğer 

insanların haklarına saygılı olmak için ne yapılıp ne yapılmayacağına ilişkin genel 

kabul görmüş ve uyulduğunda sağlıklı bir iletişim ortamı sağlayacak olan kurallar 

(Gencer, 2011: 533) olarak değerlendirilmektedir. Çağımızın en önemli buluşlarından 

biri olan internet çok hızlı bir şekilde gelişmekte ve kullanıcı sayısı günden güne 

artmaktadır. Bilgisayar ve IPad’lerin yanı sıra artık akıllı telefonlarla her yerden 

internete girmek ve dünyada olup bitenlerden haberdar olmak mümkündür (Varol,  

2011: 497). Bugün teknolojinin geldiği bu nokta çeşitli teknolojik aşamaların bir 

sonucudur. Bu teknolojik aşamaların en önemlilerinden biri Web 2.0 denilen web 

ortamları olarak değerlendirilmektedir. 

2.1.2. Web 2.0 

1995 yılından itibaren özellikle ABD’de internet kullanımının hızlı bir şekilde 

artması ve bu yeni teknolojiye dayalı çok sayıda iş modelinin hayata geçirilmesi 

sonucu dotcom adı verilen internet girişimleri yatırımcıların gözdesi haline gelmiş ve 

internete dayalı iş modellerinin potansiyelini gören yatırım firmaları ve genç 

girişimciler birçok başarılı girişimi hayata geçirmişlerdir. Özellikle teknoloji 

konusunda uzmanlaşmış girişimcilerin işletme yöntemlerindeki başarısızlıkları, iş ve 

yatırım planlarında öngörülen gelirlerin elde edilememesi gibi çok sayıda nedenden 

dolayı 2000 yılında bu ekonomi iflas etmiştir (Kahraman, 2013: 18). İnternet ağının 

ilk çıktığı yıllarda ortaya çıkan bu teknoloji Web 1.0 olarak bilinmektedir. Ağ 
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tasarımının öncülük ettiği bu dönem; HTML dil kodlaması, Netscape Navigator gibi 

tarayıcılar ve karmaşık arama motorlarının çağı olmuştur. Büyük ölçüde bir okuma ve 

araştırma mecrası olan Web 1.0 heyecan verici bir gelişme olmasına rağmen, yalnızca 

teknoloji bağımlıları ve milyonerlerin kullanabildiği bir sistem olarak kalmıştır 

(Laughey,  2010: 162). İnternetin sadece bilgi almak için kullanıldığı bu dönemde 

kullanıcılar tarafından içeriğe müdahale etmek ya da katkıda bulunma (Bayrak, 2015: 

451) imkansız olarak konumlandırılmaktadır. Kullanıcıların sadece okuyucu olduğu 

Web 1.0’de, üretilen bilgilerin kontrolünün yalnızca web sitelerinin elinde olduğu, bu 

dönemde internetin çoğunlukla çeşitli web sunucuları tarafından sağlanan içeriği 

okumak, program ve dosya indirmek için kullanıldığı (Göksu, 2016: 13) 

vurgulanmaktadır. 

Dotcom balonunun patlamasını takip eden süreçte, internet ekonomisi 

beklenenin aksine küçülüp ortadan kalkmak yerine yeni teknolojiler ve yeni bir 

konseptle yeniden doğmuştur. Gelişen internet teknolojileri sayesinde kullanıcıların 

daha önce okuma ve alışveriş yapmakla sınırlı olan web üzerindeki etkinliği 

maksimuma çıkmış ve teknik bilgiye gerek duymaksızın içerik oluşturmaları ve 

bunları paylaşmaları mümkün olmuştur (Kahraman, 2013: 19).  

Web 1.0 dönemindeki internet sitelerinin birçok konuda yetersiz kalmasından, 

özellikle tek yönlü iletişimden sıkılmış olan ve kendilerini ifade etmek isteyen 

kullanıcıların yeni bir konsept arayışına girmesiyle ortaya çıkan Web 2.0 sistemi, 

insanların yaşadıklarını paylaşmak, bilgi alışverişinde bulunmak, içeriğe katkı 

sağlamak, belli gruplarla sürekli olarak bir aidiyet bağı kurmak gibi istekleri 

sonucunda ortaya çıkmıştır (Göksu, 2016: 13). İnternet üzerinde çevrimiçi trafiğin 

arttığı, insanların farklı platformlarda bir araya geldiği ve bu platformlarda 

geliştirdikleri iletişim süreçlerine aktif bir şekilde katıldıkları bir dönemin başlamasına 

yol açan Web 2.0 süreci 2000’li yılların başından günümüze kadar büyük bir gelişme 

göstermiştir (Özçağlayan ve Çelik, 2014: 192). Kullanıcıların daha fazla paylaşım 

etkileşim yapmalarını sağlayan Web 2.0 ile birlikte, interaktif iletişime dayalı, bilginin 

çok hızlı bir şekilde paylaşımının mümkün olduğu bir yapı kullanıcıların hizmetine 

sunulmuştur (Duman, 2016: 94). Kullanıcıyla içerik geliştirici kavramlarını bir potada 
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eriten ve ortaya çıkan hem üreten hem tüketen profilini yansıtan Web 2.0, internet 

üzerinde paylaşımda bulunmak isteyen herkese imkân sağlamaktadır (Gafuroğulları, 

2015: 151). İnternet ağını daha fazla insanın kullanması için geliştirilen bu konsept, 

teknik ve grafiksel açılardan geliştirilerek kullanıcıların talep ettiği birçok özelliği 

ortaya koyarak yeni medyada farklı boyutlara gelinmesini sağlamıştır (Bayrak, 2015: 

451).  

Web 2.0’ın en basit tanımı, internetin bir platform olarak kullanımının mümkün 

kılındığı “daha katılımcı web” olarak yapılmaktadır. Ancak kavramı tanımlarken söz 

konusu katılımcı web’i oluşturan yeni nesil internet teknolojilerine de atıfta bulunmak 

gerekmektedir. Bu anlamda Web 2.0’ın biraz daha gelişkin tanımını, bloglar, wikiler, 

etiketler, toplumsal ağ siteleri, çoklu medya paylaşım siteleri, RSS beslemeleri, 

podcastler gibi, dileyen herkesin enformasyon uzamında eklemeler ve değişiklikler 

yapabildiği, toplumsal olarak daha bağlantılı bir web’i mümkün kılan web tabanlı yeni 

nesil hizmet ve uygulamalar şeklinde formüle etmek olanaklı (Çevikel, 2010: 53) 

görülmektedir. 

Web 2.0 olarak adlandırılan ikinci nesil internet hizmetlerinin uygulanmaya 

başlanmasıyla, ağ kullanıcılarının etkinliği artmış, ağ üzerinde bireylerin etkileşimde 

bulunmasına olanak tanınmıştır. Web 2.0, kullanıcıların içerik oluşturmasına imkân 

sağlamış ve kullanıcılar ağ üzerinde içerik tüketen konumdan içerik üreten konuma 

gelmiştir (Mavnacıoğlu, 2009: 65). İnternet Web 2.0 sayesinde kullanıcılara içerik 

üretme olanağının yanında, üretilen içeriği sürekli olarak güncelleme ve yeniden 

üretme imkânı da sunmuştur. Artık insanlar kendi adlarına ya da takma isimlerle 

açtıkları bir kullanıcı hesabı ile katıldıkları, üye oldukları bu sitelerde birbirleriyle 

etkileşimli bir iletişim kurabilmiş; yazılı ve sesli mesaj, fotoğraf, video alış-verişi 

yapabilmiş, aynı site içinde diğerleriyle ‘arkadaşlar’ adı altında kendi ağlarını da 

oluşturabilmişlerdir (Özçağlayan ve Çelik, 2014: 192). Sosyal paylaşım siteleri, web 

tabanlı ansiklopediler gibi çevrimiçi araçlar sağlayan bu sistem, sosyal ağlar ve 

öğrenme toplulukları ile paylaşıma olanak sağlayan ikinci nesil internet tabanlı web 

servislerine (Şendağ ve Uysal, 2010: 267) vurgu yapmaktadır.  
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Günden güne gelişen web teknolojileri ilerlemeye ve hayatımıza yeni kavramlar 

katmaya devam etmektedir. Web 2.0’ın bir sonraki aşaması Web 3.0 denilen yeni bir 

web ortamıdır. 

2.1.3. Web 3.0 

ABD Savunma Bakanlığı’nı bir savuma projesi olarak ortaya çıkan internet daha 

sonra herkes için kullanıma açılmış ve günümüzde insan hayatının vazgeçilmez bir 

ögesi olmuştur. İletişimi çok daha kısa sürelere indiren ve kendi içine bilgi dalları 

yaratan internetin gelişimi çok kısa sürede olmuş ve Web 1.0 olarak başlayan gelişim 

süreci Web 2.0 ile devam etmiştir. Teknolojinin sürekli olarak yenilendiği bu 

dönemde, yeni nesil akıllı internet olarak öngörülen Web 3.0 kavramı ortaya çıkmıştır 

(Bayrak, 2015: 462). 

Tamamıyla çevrimiçi çalışan ve dijital ortamdaki verilerin anlamsal olarak 

birbiriyle ilişkili olma durumunu temel alan Web 3.0 (Kınay, 2015: 418), kişiye özel 

ve akıllı internet olarak da adlandırılmakta ve kullanıcıların bilgiye karmaşık bir ağ 

yapısı içerisinde çok daha kolay ulaşabileceği bir web konsepti olarak 

düşünülmektedir. Web 3.0, ulaşılmak istenen bilginin en kısa sürede edinilebilmesi 

için tasarlanmaktadır. Bilgisayar teknolojisinin süratle geliştiği günümüzde yapay 

zekâ oldukça önem kazanmış ve akıllı internette yapay zekâ, kullanıcıların bilgiye 

Web 2.0’den daha kısa bir sürede erişmelerini sağlamaktadır. Yapay zekânın 

kullanıcılara çeşitli olanaklar sağlayacağı Web 3.0’ın (Bayrak, 2015: 452) temel 

özelliklerinden biri otomatik link ve etiket eklemedir. Arama motorlarının kullanıcı 

yerine, kullanıcının ne aradığını bilebileceği Web 3.0 dönemi, makinelerin internetten 

yayılan enformasyonun semantik yapısını kavrayıp çözüm ürettiği, tıpkı insanlar gibi 

web sayfalarını okuyabildiği; arama motorlarının ve yazılım şirketlerinin 

kullanıcıların neyi aradığını kolayca yakalayabileceği bir teknolojik döneme işaret 

etmektedir (Narin, 2016: 127). 

Web ile ilgili gelişmelerin en can alıcı noktalarından birisi de Web’de gün 

geçtikçe artan bilgi miktarıdır. Kullanıcıların bu bilgi okyanusu içinde aradığını daha 

hızlı ve rahat bulabilmesi gerektiği düşüncesine dayanan Web 3.0, Web’de 
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oluşturulacak içeriklerin birbirleriyle anlamsal ilişkiler kuracak şekilde birbirlerine 

bağlanması esasına dayanan semantik (anlamsal web) olarak da adlandırılmaktadır. 

Web 3.0 kavramı, internet üzerindeki tüm bilgilerin ve bunların birbirleriyle 

ilişkilerinin yalnızca insanlar değil makineler tarafından da anlaşılabildiği, özellikle 

gereksinime odaklı bilgiye erişimin kolaylaştığı, amaca yönelik bağlamlarda bu veri 

ilişkilerinin rahatlıkla kullanılabildiği bir ağın adıdır (Şendağ ve Uysal, 2010:  268-

269). İnternetin kontrolünün insan elinden çıktığı bir dönem olarak konumlandırılan 

Web 3.0, dünya üzerindeki ağa yüklenmiş bütün bilgileri tek bir platformda toplamayı 

hedefleyen, bunu yaparken de süreçlerin bilgisayar tarafından otomatik olarak 

yönetilmesini sağlayan bir uygulama olarak planlanmaktadır (Göksu, 2016: 17).  

Web 1.0 ile başlayan web teknolojileri Web 3.0 ile daha da işlevsel boyutlara 

ulaşmış, gün geçtikçe kendini geliştiren ve geleneksel medyadan çok farklı olan bu 

medya türünün özellikleri de netlik kazanmaya başlamıştır. 

2.2. Yeni İletişim Teknolojilerinin Özellikleri 

Son yıllarda hayatımıza giren internet ve bilgisayar teknolojileriyle birlikte bu 

teknolojileri kullanan insan sayısı da günden güne artmaktadır. Haber takibinden 

alışveriş yapmaya, diğer insanlarla iletişim kurmaktan eğitime kadar gündelik yaşam 

uygulamalarına her anlamda yerleşen bir olgu olarak karşımıza çıkan internet 

zamansal ve mekânsal olarak birçok zorluğu ortadan kaldırmıştır (Öztürk ve Talas, 

2015: 118). 

Gazete, radyo, televizyon gibi iletişim araçlarından oldukça farklı bir yapıya 

sahip olan yeni iletişim teknolojileri, yöndeşme, kitlesizleştirme, kullanıcıyla etkileşim 

(Gülnar ve Balcı, 2011: 77), erişim kolaylığı ve taşınabilirlik, kişiselleştirme, hızlı ve 

ucuz medya, depolama ve arşiv olanaklarının boyutları (Çakır, 2009: 29-37) gibi 

özellikleri ile bir yandan da yeni iletişim teknolojilerinin genel yapısını ortaya 

koymaktadır. Bu başlık altında belirtilen özelliklerin genel bir değerlendirmesi 

yapılacaktır. 
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2.2.1. Yöndeşme 

Yöndeşme yeni iletişim teknolojileri açısından önemli bir kavramdır ve farklı 

iletişim teknolojilerinin birleşmesinden, iç içe geçmesinden yeni bir iletişim ortamının 

doğmasını anlatmaktadır. Günümüzde çeşitli iletişim biçimleri birbirine dönüşmekte, 

iç içe geçmekte ve aralarındaki farklılık yok olmaktadır (Çakır, 2009: 30).  

Yeni medya yöndeşme ilkesiyle ses iletişimini, veri iletişimini ve kitle iletişimini 

tek bir araçta ya da ortamda bütünleştirebilmektedir. Böylece yeni medya, ses, video 

ve yazılı ürünlerin dağıtımını aynı kanal üzerinden gerçekleştirebilmektedir (Aktaş, 

2007: 107). Metin, ses, resim, animasyon, video gibi birçok farklı medya formatını bir 

arada bulunduran ve sunan yeni bir anlatı şekli olarak tanımlanabilecek bu çoklu 

ortamda geleneksel medyadaki sınırlılıklar aşılmaktadır (Çevikel, 2007: 42).  

Yöndeşme özelliği; geleneksel olarak bir ortamı diğerinden ayıran sınırları 

ortadan kaldırarak geleneksel yöntemlerle yayınlanan gazetenin, radyonun ve 

televizyonun sahip olduğu birçok özelliğin tek bir ortamda bütünleştirilebilmesinin 

önünü açmış ve böylece internetin bu niteliği, çevrimiçi ortamda metin, grafik, resim, 

hareketli görüntüler ve ses gibi birden çok iletişim biçiminin bir araya getirilebilmesini 

ve aynı anda aynı kanal üzerinden iletilebilmesini mümkün kılmıştır (Aktaş, 2007: 38). 

Aslında yeni iletişim teknolojilerini yöndeşmeden ayrı değerlendirmek neredeyse 

imkânsızdır. Çünkü yöndeşme yeni sıfatının nitelediği özelliklerden biridir. Yöndeşme 

eski teknolojiler ile bugünün teknolojileri arasındaki bütünselliğe vurgu yapmaktadır. 

Geleneksel teknolojilerin ses, görüntü, yazı gibi unsurlarının internet tabanlı bilgisayar 

ortamlarında birlikte kullanılıyor olması yöndeşmenin bir sonucu (Kara, 2013: 18) 

olarak ele alınmaktadır.  

2.2.2. Kitlesizleştirme 

Yeni iletişim ortamlarında kitlelere ulaşabilme gibi bir de kitlesizleşme özelliği 

vardır. Kitlesizleştirme özelliği sayesinde büyük bir kullanıcı grubuna yayın yaparken 

aynı ortam üzerinden, aynı zamanda her bireyle özel iletişim kurulması 

sağlanabilmektedir. Örneğin aynı mail grubu içindeki binlerce kişiye aynı mesaj 

gönderilebileceği gibi, grup içinden on ya da bir kişiye de mesaj gönderilebilmektedir. 
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Yeni medyada kitlesel ve bireysel mesajlaşma aynı ortam içinde mümkün olmaktadır 

(Çakır, 2009: 30). 

 Kitlesizleştirmeyi, yeni medyanın kişilerarası bağlantı olanağı sayesinde, araç 

üzerinden bireyin kontrolünün sağlanması olarak tanımlamak mümkündür (Gülnar ve 

Balcı, 2011: 77). Günümüzde en yeni iletişim araçlarından biri olarak kabul edilen 

internetin bu özelliği sayesinde kullanıcı kolaylıkla medya içeriğinin sunumunun 

hızını değiştirebilmektedir. Örneğin; kullanıcı istediği kadar zaman harcayarak bir 

haberi defalarca okuyabilmekte ya da bir görüntüyü kısa veya daha uzun bir zaman 

aralığında izleyebilmektedir. Yine bu özellik sayesinde kullanıcı kendisine sunulan 

içeriğin sırasını da değiştirebilmektedir. Örneğin; kullanıcı bir programı diğerinden 

daha önce ya da sonra izleyebilir. Ayrıca kullanıcı kendisine sunulan medya içeriğinin 

miktarını da değiştirme olanağına sahiptir. Örneğin; kullanıcı haberin kısa olan 

sürümünü okuyabilmekte, medya içeriğine de detay ekleyebilmektedir (Eveland, 

2003: 395-410; Akt: Aktaş, 2007: 116). 

Kitlesizleştirme, genel olarak kitle iletişim sisteminin kontrolünün mesaj 

yapıcıdan iletişim aracı tüketicisine doğru kayması olarak ele alınmaktadır. Yeni 

iletişim teknolojileri büyük bir kullanıcı içinde, her bireyle özel mesaj değişimi 

yapılabilmesini sağlayacak kadar kitlesizleştirici olabilmektedir (Timisi, 2003: 82). Bu 

bakımdan yeni iletişim teknolojilerinin kullanıcı için, kendi gereksinimlerine yönelik 

faydaları kolaylıkla seçme ya da faydasız gördüklerini reddetme gücünü elinde tutarak 

kendi egemenliğini ilan ettiği amaç yönelimli bir mecra olarak (Gülerarslan, 2010: 

139) görülebileceğinin de altı çizilmektedir. 

2.2.3. Kullanıcıyla Etkileşim Özelliği 

Yeni iletişim teknolojileriyle birlikte ortaya çıkan yeni iletişim ortamları, 

geleneksel medyanın tek yönlü iletişim özelliklerinden oldukça farklı olanaklar 

sunmaktadır. Geleneksel medyada sadece alıcı konumunda olan bireyin sahip olduğu 

ve literatürde sözde etkileşim olarak adlandırılan geri dönüşü olmayan etkileşim 

ortamlarına karşın yeni medyayla birlikte yeni etkileşim olanakları ortaya çıkmıştır 

(Kuyucu, 2016: 264-265). Geleneksel medyadan çok farklı bir yapı sunan yeni 
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medyada, alıcı ve verici arasındaki iletişim oldukça farklılaşmıştır. Artık bir haber 

internete düşer düşmez ona bir tepki verebilmek olasıdır. Dolayısıyla karşılıklı 

etkileşim aynı zamanda alıcıların içerik sağlayıcılar üzerindeki etkisinin de artması 

anlamını taşımaktadır (Arık, 2013c: 277-278). Medya içeriği ile kullanıcısını daha da 

yakınlaştıran, medya kullanımını bireyselleştiren bu etkileşim, oldukça fazla kullanıcı 

seçeneği sunan güçlü bir yapıyı tanımlamaktadır. Yeni iletişim teknolojileri bu sayede 

bireyleri pasif bir alıcı olma durumundan uzaklaştırarak daha aktif bir konuma 

yönlendirmiştir (Fidan, 2016: 139). 

Bireylerin, çoğunlukla yalnızca mesaj alıcısı konumunda olduğu ya da iletişim 

sürecine ancak sınırlı müdahalelerde bulunabildiği geleneksel medya ortamlarının 

aksine, internet bireylere, iletişim sürecine aktif birer özne olarak katılmalarını 

sağlayacak pek çok olanak sunmaktadır (Çevikel, 2010: 23). Tek taraflı bilgi vermek 

yerine, kullanıcının katılımının da sağlandığı bu yeni iletişim ortamlarında (Çakır, 

2009: 30) kullanıcılar sadece okur olmaktan çıkmış var olan içeriğe katkıda bulunan, 

yorum yapan, görüş ve önerilerini bildiren kişiler haline gelmişlerdir (Zelan, 2014). 

Etkileşim kavramının iletişim söz konusu olduğunda iki farklı anlam içerdiği 

görülmektedir. Bunlardan biri teknik etkileşim diğeri ise sosyal etkileşimdir. Teknik 

anlamda etkileşim kullanıcı ve medya (insan-bilgisayar etkileşimi) arasındaki 

etkileşimi anlatırken, sosyal etkileşim kullanıcıların kendi aralarındaki etkileşimini 

ifade etmek için kullanılmaktadır (Halıcı, 2005: 153). Her iki anlamda da iletişim 

sürecindeki en önemli öğelerden biri etkileşimdir. Yeni medyayı geleneksel medyadan 

ayırt edici temel özelliklerinden birisi olan etkileşimlilik özelliği, iletişim sürecine 

iletişim uzamında karşılıklılık veya çok katmanlı iletişim olanağı kazandırmıştır 

(Binark,  2007: 21). 

Etkileşim düzeyi çok yüksek olan sosyal medya, karşılıklı olarak kullanıcıların 

birbirleri ile olan iletişimini güçlü kılmakta ve sadece bir konu hakkında değil, o 

konuyla bağlantılı diğer konular hakkında konuşulmasına hatta belirli bir konunun 

daha derin incelenmesine, tartışılmasına ortam sağlamaktadır (Kuşay, 2013: 9). Medya 

içeriği ile kullanıcısını daha da yakınlaştıran bu özellik, medya kullanımını 

bireyselleştirmiş, bireyleri pasif bir alıcı durumundan uzaklaştırarak aktif bir duruma 
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getirmiştir (Fidan, 2016: 139). Yeni iletişim ortamlarının temel özelliği olan etkileşim, 

bloglardan bilgisayar oyunlarına, web sitelerinden interaktif televizyona kadar her 

türlü ortamda kendisini aktif bir biçimde göstermektedir (Kuyucu, 2016: 265). 

İletişim sürecinde hafızanın katıldığı karşılıklı etkileşimin varlığı gereklidir. Bu 

basılı ve elektronik kitle iletişim araçlarındaki tek yönlü işlevi değiştirmektedir 

(Timisi,  2003: 82). Geleneksel medyanın aksine internet, kullanıcılar ve internet 

sağlayıcıları arasında yüksek düzeyde bir etkileşimlilik ortamı sunmaktadır (Gülnar ve 

Balcı,  2011: 75). Etkileşim özelliği, okuyucu ve izleyici kitlesinin soyutlandığı haber 

üretme sürecinin kapalılığının kırılmasında da önemli bir rol oynamaktadır (Yıldırım, 

2010: 236). Etkileşim sayesinde, edilgen izleyici aktif kullanıcıya dönüşmüştür. Bu 

sayede kullanıcı, içeriğe etki ederek yönetmeye başlamıştır (Kara, 2013: 26). 

Geleneksel kitle iletişim araçlarında kaynağın sunduğu enformasyon ile sınırlı olan 

kullanıcı, yeni iletişim ortamlarında kendisine sunulan imkân sayesinde, içerik 

tüketenden içerik üreten konumuna geçmiştir (Aytekin, 2011: 52).  

Geleneksel medyadaki iletişimden farklı bir iletişimin söz konusu olduğu yeni 

iletişim teknolojilerinde, bireyin de söz söyleyen, kendisine verilenle yetinmeyen, 

iletişime etki eden bir konuma geçmesi bu teknolojilerin en önemli özelliklerinden biri 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

2.2.4. Erişim Kolaylığı ve Taşınabilirlik 

Gerek bilgisayarların küçülmesi, gerekse bilgisayar teknolojilerinde meydana 

gelen yazılımsal ve donanımsal gelişmeler, insan hayatını oldukça kolaylaştıran yeni 

iletişim teknolojilerinin kullanımını da günden güne yaygınlaştırmaktadır.  

Dünya üzerinde milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan bir ağ olan internet 

sayesinde bilgisayar ya da telefon gibi kolayca ulaşabilecek araçlar üzerinden birkaç 

tuş dokunarak istenilen bilgilere kolayca erişilebilmektedir (Özçağlayan, 1998: 91). 

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde bilgiye eskiye göre çok daha hızlı 

ulaşma imkânına sahip olan kullanıcılar için akla gelen ilk araç olan internettir (Uysal 

ve Şendağ, 2010: 170).  
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Çağrı cihazları, cep telefonları, note-book, tablet gibi merkezi güç 

kaynaklarından bağımsız olarak internet kullanımına olanak sağlayan araçlar 

sayesinde (Özçağlayan, 1998: 90) insanlar, hiçbir yere bağlı olmaksızın, hareket 

halindeyken, neredeyse her an hem enformasyona ulaşabilmekte hem de yazılı, sesli, 

görsel bilgi ulaştırabilmektedir. İnternete bağlanabilen bir cep telefonu ile kişi akşam 

haberlerini ya da eve dönmeyi beklemeden, birini arayıp sormasına gerek kalmadan, 

internete ulaşabildiği herhangi bir mekânda, hareket halinde olmayı da devam ettirerek 

bilgiye erişebilmektedir (Çakır, 2009: 36). Tüm bu gelişmelerin insan yaşamını birçok 

açıdan kolaylaştırdığı söylenebilir. 

2.2.5. Kişiselleştirme 

Yeni medyanın diğer önemli bir özelliği olan kişiselleştirme, internet ortamında 

bilgi sağlayan kişi, organizasyon ve kullanıcı arasında hızlı bir etkileşim sağlamanın 

yanı sıra kullanıcıya bireysel seçenekleri de uygulama imkânı sağlayan bir özellik 

olarak değerlendirilebilir. Kullanıcı internet ortamındaki ürünleri bireysel ihtiyaçlarına 

göre kullanmaktadır (Horuz, 2005: 39). Kullanıcılarına medya içeriğinin sunumunu 

kişiselleştirebilmesi, bireyselleştirebilmesi yetkisini veren internette, kullanıcı 

yalnızca kendisini ilgilendiren medya içeriğini seçebilme yetkisine sahip olmuştur. 

Çevrimiçi ortamda yayınlanan haberlerin kullanıcının istek ve ihtiyaçlarına göre 

sıralanabilmesi; kullanıcının, ilgi alanına giren haberleri yapay gündemin etkisi altında 

kalmadan takip edebilmesini olanaklı kılmıştır. Örneğin; bir kullanıcı sadece ekonomi 

haberleri ile ilgileniyorsa, o kullanıcı için bilgisayar ekranında sadece ekonomi 

haberleri en güncel olanından itibaren sıralanmaktadır. Böylece kullanıcı sadece 

istediği habere ulaşabilme olanağına sahip  (Aktaş, 2007: 39) olabilmektedir.  

Yeni iletişim teknolojileriyle artık edilgen olmayan insanlar, kendisine söylenen 

her şeyi olduğu gibi kabul etmemektedir, medyayı seçicilikle kullanmakta, kendi 

istediği mesajları, istediği şekilde ve istediği zaman almaktadır (Çakır, 2009: 30).  

2.2.6. Hızlı ve Ucuz Medya 

Yeni iletişim teknolojileri ve sosyal medya için oldukça önemli ve avantajlı diğer 

bir konu ise; bu teknolojilerin geleneksel medyadan daha ekonomik olmasıdır. 
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Geleneksel medyanın teknolojiye yönelik yatırım zorunluluğunun yanında, dağıtım 

faaliyetleri, personel ve araç-gereç maliyetleri, oldukça yüksek rakamlara ulaşan sabit 

ve genel giderler gibi çok çeşitli maliyet kalemlerini kendi içinde barındırmayan bu 

yeni mecra, ekonomik açıdan bireyleri ve kurumları cesaretlendirici bir etki 

yaratmaktadır. Ekonomik açıdan sağlanan avantajların yarattığı bu gerçeklik, 

geleneksel medyanın yıllardır süregelen hegemonyasını sarsıcı bir etki yaratmıştır. 

Öyle ki, proaktif bir kişiliğe sahip olan yeni medya kullanıcısı, sahip olduğu asgari 

teknoloji bilgisi ile yeni medyanın kendisine getirdiği avantajlar sayesinde, ekonomik 

yönden bir kaygı ya da endişe duymaksızın bu yeni mecranın hem tüketicisi hem de 

üreticisi konumuna gelmiştir (Bulunmaz, 2014: 57).  

Yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu diğer bir avantaj ise küresel ve yerel 

düzeyde veri, enformasyon ve bilgi akışının hızlanmış ve kolaylaşmış olmasıdır. Artık 

dünyanın herhangi bir A noktasından herhangi bir B noktasına günün her saati ses, 

bilgi, görüntü vb. göndermek bir sorun olmaktan çıkmış, teknolojik olarak her bireyin 

tüm insanlığa anında ulaşabilmesi  (Şahin, 2004: 20-21) sağlanmıştır. Görüntü ve sesin 

olduğu kasetleri yerine taşımak, yazıyı ulaştırmaya çalışmak gibi zaman alıcı 

detayların ortadan kalkmasıyla internet, hızlı ve anında bilgi, haber paylaşımı için en 

uygun ortam olmuştur (Çakır,  2009: 37). Dünyanın küresel bir köye dönüştüğü, 

mesafelerin bir öneminin kalmadığı çağımızda, enformasyon çok hızlı bir şekilde 

yayılmakta, bilgiye ulaşım inanılmaz ölçüde kolaylaşmaktadır. Zihnimizdeki zaman 

ve mekân kavramlarını değiştiren yeni iletişim teknolojilerinin bu özelliği (Uluç ve 

Yarcı, 2017:89) kullanıcıların zaman ve paradan tasarruf etmesine olanak 

sağlamaktadır. 

2.2.7.  Depolama ve Arşiv Olanakları 

Yeni iletişim teknolojileri, zaman ve mekân kavramlarını ortadan kaldırarak 

dünyanın bir ucundan diğer ucuna bilgi aktarımı ve paylaşımının saniyeler içinde 

gerçekleşebilmesine olanak tanırken, sonsuz bilginin arşivlenmesinde de kullanıcılara 

büyük kolaylıklar sağlamaktadır. İletişim ağlarının oldukça önem taşıdığı bu medya 

türünde analog hatlar yerini dijital ağlara bırakmıştır. Bu ağların bant genişliğinin 

artmasıyla metin, ses, görüntü gibi çoklu ortam kaynaklarına ulaşım da eskisinden çok 
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daha kolay hale gelmiştir (Zelan, 2014). Yeni iletişim teknolojileriyle birlikte 

fotoğraflarından yazılı dokümanlarına, videolarından kayıtlarına kadar birçok 

enformasyonu internet üzerinde bir alanda tutabilme ve internete bağlanabilme 

olanaklarına sahip olan kullanıcılar, internet sitesi hazırlayanlar ya da gazeteciler, 

dünyanın birçok yerinden de bu bilgilere erişebilmekte, bunun yanında sınırsız arşiv 

olanaklarından da faydalanabilmektedir (Çakır, 2009: 37). Habercilik açısından da 

önemli olan bu depolama ve arşiv olanakları istenilen haberlere ulaşmayı (Özdemir, 

2009: 37) da kolaylaştırmıştır. 

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmiş depolama kapasitesi gazetecilik açısından 

da oldukça önemli bir hale gelmiştir. Bu yeni teknolojinin sunduğu olanaklar, 

içeriklerin her zaman okur tarafından ulaşılabilir olması anlamına gelmektedir. 

Böylece birçok online gazete, okurlara arşivlerinde araştırma yapma ve bu yolla da 

önceki olayları güncel olaylara bağlayabilme konusunda kolaylık sağlamaktadır 

(Yıldırım, 2010: 236). 

Sadece basın açısından değil sıradan kullanıcılar açısından da önemli olan 

depolama ve arşiv özellikleriyle birlikte kitaplar, makaleler, gazeteler, bilimsel 

dergiler gibi birçok faydalı kaynak kullanıcıyla buluşmakta, basılı arşivlerde 

bulunmayan, bulunsa da büyük bir zaman kaybına neden olan eserlere ulaşmak 

mümkün hale gelmektedir. Geleneksel medyanın sahip olmadığı bu özellik sayesinde 

yabancı kaynaklar, yabancı gazeteler ya da dergiler tek tıkla ulaşılabilir bir özelliğe 

sahiptir. 

Arşiv özelliklerinin yanında kullanıcılarına depolama alanları da sunan yeni 

iletişim teknolojileri, sırf depolama alanı ihtiyacını karşılamak için oluşturduğu 

uygulamaları kullanıcıların hizmetine sunmuştur. Artık insanların fotoğraf albümleri, 

belgeleri internet üzerindeki alanlarda depolanmakta, kullanıcılar ihtiyaç 

duyduklarında kolaylıkla bu depolara erişebilmektedirler. 
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2.3. Sosyal Medyanın Tanımlanma Biçimleri ve Sosyal Medyanın 

Özellikleri 

Çok kısa bir sürede hayatımızın merkezine yerleşen sosyal medya, yeni bir olgu 

olmakla birlikte birçok araştırmaya konu olmuş ve birçok tanımı yapılmıştır. 

Geleneksel medyadan farklı özellikleri bünyesinde barındıran bu medya türünün genel 

yapısının belirginleştirildiği bu başlık altında ilk olarak sosyal medyayı tanımlama 

çabaları belirginleştirilmiş, sosyal medyanın zaman içerisindeki gelişimi incelenmiştir. 

Ayrıca bu başlık altında Türkiye’de ve dünyada en çok kullanılan sosyal medya 

araçlarıyla ilgili bilgiler de verilmiştir. 

2.3.1. Sosyal Medya 

Enformasyon teknolojilerinin toplumsal değişimi önemli ölçüde 

ivmelendirmeye başlaması 1980’li yıllarda kişisel bilgisayarların ticarileşmesi, 1990’lı 

yıllarda ise internetin yaygınlaşmasıyla gerçekleşmiştir. 2000’li yılara gelindiğinde ise 

bilgisayar aracılı iletişim, yüz yüze iletişim ya da kitle iletişimi gibi günlük yaşamın 

bir parçası haline gelmiştir. Bilgisayarların küçülmesi, hafiflemesi, ucuzlaması ve 

taşınabilir hale gelmesi ve web teknolojisindeki gelişmeler kullanıcıları edilgen 

olmaktan çıkarıp birer içerik üreticisi haline getirmiştir (Köseoğlu, 2012: 89). 

Web 2.0 teknolojisinden önce birkaç büyük medya grubunun tekelinde olan 

medya tek yönlü bir iletişim aracı olarak görevini yerine getirmekteydi. Okuyucu, 

dinleyici ya da izleyiciler bir medya tüketicisi olarak sadece sunulan çeşitli ama sınırlı 

seçeneklerden bir veya birkaçını seçebilmekte büyük gruplar tarafından tüketici için 

hazırlanmış, tüketicinin üzerinde herhangi bir kontrolünün bulunmadığı içerikleri 

tüketmekteydi. Web 2.0 teknolojilerinin hayata girmesiyle her internet kullanıcısı aynı 

zamanda bir içerik üreticisi haline gelmiş ve yeni bir medya dönemi başlamıştır 

(Kahraman, 2013: 19-20). Zamanla web 2.0 teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla internet 

üzerinden hayatımıza giren bu medya, sosyal medya olarak adlandırılmıştır. 

Web 2.0 teknolojileriyle hayatımıza giren ve günümüzde adını sıkça 

duyduğumuz sosyal medyanın çeşitli tanımları bulunmaktadır. Bireylerin sınırları 

belirlenmiş bir sistem içinde halka yarı açık ya da açık profil oluşturmasına, bağlantıda 
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olduğu diğer kullanıcıların listesini açıkça vermesine, bu diğer kullanıcıların 

sistemdeki listelenmiş bağlantılarını görmesine ve aralarında gezmesine izin veren 

web tabanlı hizmetlerin tümü olarak açıklanmaktadır (Büyükşener, 2009: 19). 

Birbiriyle doğrudan veya dolaylı olarak iletişim halinde olan kullanıcıların 

oluşturduğu bu medya türü, gerçek yaşamdakinden çok farklı bir şekilde 

kurulmaktadır ve son yıllarda toplulukların bir türü olarak popüler hale gelmiştir. Hızlı 

internet erişiminin hayatımızın her alanında ulaşılabilir konuma gelmesi sosyal 

medyayı modern toplumun ayrılmaz bir parçası yapmakta, yeni üretilen cihazlar ise 

bu doğrultuda sosyal medya sitelerini destekleyen ürünler olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Gafuroğulları, 2015: 151-152). 

Genellikle biyografileri, fotoğrafları ve bazı diğer kişisel bilgilerinin yer aldığı 

kişisel profil sayfalarına sahip olan sosyal medya kullanıcıları, bunun yanında 

yorumda bulunabilen diğer site üyeleri, resim ve isimleri için bir yazı boşluğuna 

sahiptir (Akıncı Vural ve Bat, 2010: 3355). Sosyal medya, web siteleri, bloglar, 

postcast, mesaj panoları, içerik paylaşım siteleri ve çok yaygın bir şekilde 

kullanılmakta olan sosyal ağ sitelerini kapsamaktadır. Karşılıklı etkileşim imkânı 

sunan, enformasyon akışını mümkün kılan, farklı kişilerle aynı platformda ortak 

konular etrafında buluşmayı sağlayan sosyal medya, yalnızlıkları gidermek, farklılık 

yaratmak, kendini bu ortamlarda var etmek isteyen bireylerin ya da kurumların sesini 

duyurmak istedikleri dijital ortamlardan oluşmaktadır (Kuşay,  2010: 61). 

Üyeleri arasında görülebilir ve keşfedilebilir bağlar kurarak sosyal etkileşime 

dayalı zincirler oluşturmak ve katılımı artırmak amacıyla oluşturulan sosyal ağların 

toplamı olan sosyal medya, kullanıcılarına karşılıklı paylaşım imkânı sağlayan, 

kullanıcıların kişisel ya da gruplar içinde medya içeriği oluşturmasına imkân veren 

dijital medya ve teknolojilerden oluşmaktadır (Erbaşlar, 2013: 6).    

Kullanıcılar tarafından üretilen içeriğin yine kendisi tarafından yayıldığı ve 

paylaşıldığı ortamlar olan sosyal medyanın en önemli özelliği içeriğin yani bilginin, 

haberin, fotoğrafın, yorumun kaynağının kullanıcı olmasıdır. Sosyal medya normal 

insanlar tarafından interaktif iletişim için yönetilen açık bir ortamdır (Karaduman ve 

Kurt, 2010: 1). 
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Bir sosyalleşme ortamı olmanın yanı sıra kullanıcılara ait kişisel detayların bir 

araya toplandığı bir veri ambarı olarak da tanımlanabilen sosyal medyada 

kullanıcıların büyük çoğunluğu sitenin gizlilik araçlarını nasıl kullanacağını 

bilmediğinden ya da bu konuya yeterince önem vermediğinden kişisel bilgilerini 

istediklerinden fazla kişiyle paylaşmaktadırlar. Tam olarak doldurulmuş bir Facebook 

profili kişinin adı, doğum tarihi, memleketi, siyasi görüşü, e-posta adresi, telefon 

numarası, medeni durumu, ilişkilerden beklentisi gibi özel hayatıyla ilgili birçok 

detayını gösterebilir (Acır, 2008: 72). Günümüzde özellikle seçim dönemlerinde ve 

diğer zamanlarda siyasal gündem yaratan olayların yoğun olarak tartışıldığı bir 

platform haline gelen sosyal medyada, bireyler gündemdeki konulara ilişkin 

görüşlerini açıklamaktadır. Bunun yanı sıra kullanıcılar görüşlerine güvendiği kişilerin 

paylaşımlarını da takip etmektedirler (Türköz, 2016: 109). 

Hayatın her alanında etkili olan bu yeni iletişim ortamı oldukça benimsenmiş, 

herkesin kendini ifade edebildiği bu mecra, kendine kullanıcı bulma açısından hiçbir 

sorun yaşamamıştır. Özellikle bilgisayarlarla büyüyen yeni nesil, bu yeni iletişim 

ortamlarından kendini çok fazla uzak tutamazken, insanlar arasındaki ilişkiler bu 

teknolojilerin yarattığı yeni iletişim biçimlerine bağlı olarak değişime uğramıştır. Bu 

teknolojilerin ortaya çıkardığı birçok medya ortamı ise bu değişimleri 

anlamlandırabilmede üzerinde durulması gereken bir konu olarak belirginleşmektedir. 

2.3.2. Sosyal Medya Ortamları 

Sahip olduğu bütün imkânları kullanıcıların hizmetine sunarak herkesin sosyal 

bir ağda var olmasına olanak sağlayan sosyal medya (Akyazı, 2015: 47), son yıllarda 

yoğun kullanımıyla dikkat çekmektedir. Bilgisayarların yanında her gün elimizde 

bulunan mobil telefonlara indirebileceğimiz uygulamalar sayesinde de 

kullanabileceğimiz sosyal medya uygulamaları yapılan güncellemelerle sürekli 

kendilerini geliştirerek kullanıcıları kendilerine çekmeyi başarmaktadır. 

En popüler sosyal medya uygulamaları olan Facebook, Twitter, Youtube, 

Instagram, Wikiler, sözlükler, bloglar ve Whatsapp uygulamalarının anlatıldığı bu 
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başlık altında, bu ortamların kullanım şekillerine, amaçlarına ve özelliklerine de 

değinilmiştir. 

2.3.2.1. Facebook 

Facebook, insanların arkadaşlarıyla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişini 

sağlayan bir ağdır. Eğlence iletişim, eğitim ticaret gibi birçok alanda farklı amaçlar 

için kullanım olanağı sunan Facebook, 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi 

öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulmuştur (Alper, 2012: 15). Sitenin adı, 

diğer birçok Amerikan üniversitesi gibi Harvard’ın da okula yeni gelen öğrencilere 

dağıttığı, öğretim üyeleri ve öğrencilere ait isim, soy isim, yaş gibi bilgilerin bir arada 

tutulduğu kâğıt fotoğraf albümü uygulamasından gelmektedir (Acır, 2008: 81). 

Zuckerberg’in, arkadaşları Andrew McCollum ve Eduarda Saver’ın yardımıyla 

kurduğu Facebook’a kısa zaman içinde Harvard öğrencilerinin yarıdan fazlası üye 

olmuştur. Kullanım yaygınlığı gittikçe artan Facebook Boston’daki MIT Boston 

Üniversitesi ve Boston College gibi diğer üniversitelerden de üye kabul etmeye 

başlamıştır. Siteye dâhil olan okulların listesinin gittikçe artmasıyla, 2004 Aralık 

ayında sitenin kullanıcı sayısı 1 milyona ulaşmıştır. Başlangıçta “The Facebook” olan 

sitenin adı 2005 Ağustos’ta 200 bin dolara Facebook.com olarak değiştirilmiştir 

(Toprak vd., 2009: 37). 2005 Eylül ayında liseleri de bünyesine dâhil eden Facebook, 

aynı yılın Aralık ayında 5.5 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşmıştır (Gönenli ve 

Hürmeriç, 2012: 224). 2005 yılı sonunda Amerika, İngiltere, Kanada, Meksika, 

Avustralya, Yeni Zelanda ve İrlanda’da 25.000 üniversiteyi sistemine katmıştır. 2006 

yılında, siteye üye olanların arkadaşlarını siteye davet etme sistemi açılmış ve böylece 

13 yaş üzeri ve geçerli bir e-posta adresi olan herkesin üye olması sağlanmıştır. 2006 

yılı sonunda üye sayısı 12 milyon kullanıcıya ulaşmıştır (Durmuş vd., 2010: 54).  

2010 yılına gelindiğinde ise, Facebook artık 400 milyondan fazla kullanıcısı 

olan, kullanıcıların yarısının her gün sisteme girdiği, her gün 35 milyondan fazla 

kullanıcının durumunu güncellediği, her ay 3 milyardan fazla resmin yüklendiği, 6 

milyardan fazla içeriğin paylaşıldığı, 3,5 milyon organizasyonun yapıldığı, 5,3 hayran 

kulübünün oluşturulduğu ve 1,5 milyondan fazla yerel işletmenin aktif sayfasının 
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olduğu dünyanın bir numaralı sosyal paylaşım platformu ve dünyanın en hızlı büyüyen 

internet sitesi haline gelmiştir (Facebooktimeline, 2010, Akt: Durmuş vd., 2010: 55). 

2017 yılında 2 milyar kullanıcı ile sosyal medya kullanım istatistiklerinde birinci 

konumda olan Facebook, 2018 yılının ilk aylarında kullanıcı sayısını 2.17 milyara 

yükselterek istatistiklerde yine birinci sırada yer almaktadır 

(https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018). 

Mark Zuckerberg’in insanların içerik paylaşabilecekleri ve dünyaya 

bağlanabilecekleri bir araç olarak tanımladığı Facebook, insanların arkadaşlarıyla, 

aileleriyle ve arkadaşlarıyla etkin bir şekilde iletişim halinde olmalarını sağlamaktadır 

(Gafuroğulları, 2015:166). Facebook’ta bulunan kullanıcıların kendi bilgilerini 

sergiledikleri profil sayfaları tüm kullanıcılar ve site için merkez konumundadır. 

Kullanıcılar profil sayfalarında isim, yaş, cinsiyet, yaş, doğum günü, yaşadığı şehir 

gibi bilgilerin yanı sıra kişisel zevk ve beğenilerle ilgili daha derinlemesine bilgilere 

de yer verebilmektedirler (Bilbil ve Çerçi, 2015: 283). 

Önemli ölçüde büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan ve günden güne büyüyen 

bir sosyal paylaşım ağı olan Facebook’un kullanıcı kitlesinin sürekliliğini sağlayan en 

büyük etkenlerden biri Facebook için geliştirilen uygulamalardır. Milyonlarca 

kullanıcısı olan uygulamaların önemi, site kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu 

tarafından en az bir kere kullanıldığı göz önüne alınırsa daha iyi anlaşılabilir (Satıl, 

2011: 87). 

Site kullanıcılarından hiçbir ücret talep etmemektedir. Facebook’un devasa 

reklam gelirlerine sahip olmasının ve sitenin yüksek fiyatlara değerlenmesinin sebebi, 

sadece sayfa gösterimindeki başarısından değil, aynı zamanda hızla büyüyen geniş 

kullanıcı kitlesine odaklı ve geri dönüşü yüksek reklam modellerini 

uygulayabilmesinden gelmektedir (Acır, 2008: 85). 

Anlık iletilerin yanı sıra fotoğraf, video, not paylaşma, grup kurma, etkinlik 

düzenleme, canlı yayın yapma ve oyun gibi birçok uygulamaya olanak sağlayan 

Facebook’a, teknolojinin gelişmesiyle cep telefonlarından girme imkânı da 

sunulmuştur. Dünya üzerinde 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan Facebook, kolay 
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kullanımı, sunduğu imkânlar, geliştirdiği uygulamalar sayesinde her türlü kullanıcıyı 

kendine çekmektedir. 

2.3.2.2. Twitter 

Son yıllarda dünya genelinde yoğun bir şekilde kullanılan, bireylerin duygu ve 

düşüncelerini takipçileriyle paylaşabildiği kapsamlı bir sosyal paylaşım ağı olan 

Twitter (Gafuroğulları, 2015: 166), resmi olarak Ekim 2006’da kurulmuştur. 

Günümüzde en popüler mikroblog servisi olan Twitter’ın kurucu şirketi Obvious 

Copporation’dur. Kullanıcılarına “Şu anda neler oluyor” sorusunu soran ve 

kullanıcıların hayatlarına dair anlatmak istediklerini tweetlerle paylaşmasını isteyen 

bir iletişim ve bilgi ağı olan Twitter’da bu mesajlar genellikle halka açıktır. Konu 

seçimi gibi bir sınırlamanın olmadığı bu platformda kişisel güncellemelerden, ne 

yaptığınıza, kısa yararlı bilgilerden, sorularınıza kadar hemen hemen her konuda 

paylaşım yapma imkânı bulunmaktadır (Alper, 2012: 57).  

Blogların en popüler olduğu dönemlerde bile birçok kişiye bir blog sahibi 

olmanın ve düzenli yazı yazmanın oldukça zor geldiği, yazılması kadar okunması da 

zor olan uzun yazıların, blog sahipleri için bazı günlük gelişmelerin blog yazısı 

olmayacak kadar önemsiz, kısa ve kişisel olmasının hem içeriği sağlayan hem de 

içeriği okuyanlar için bir sorun oluşturduğu belirtilmektedir. Twitter ise, ilgi çekici 

bulunan konularda en son bilgiye ulaşmayı sağlayarak gerçek zamanlı bir bilgi ağı 

olmasının yanı sıra, kullanıcılarına en uzun 140 karakterlik metinlerle blog yazma 

(Kahraman, 2010: 42) olanağı yaratmış, 2017’de karakter sayısını 280’e çıkarmıştır. 

 Tweet adı verilen anlık iletiler ve durum güncellemeleriyle yola çıkan Twitter 

kısa bir sürede bilgi ağına dönüşmüştür (Arvas, 2016: 149) ve kullanıcıların geniş 

kitlelere kolay ve hızlı bir şekilde seslerini duyurmalarına olanak sağlamıştır (Aytekin 

vd., 2015: 123). Hızlı, eğlenceli, basit, yeniliklere açık, birçok dilde kullanım seçeneği 

bulunan, fotoğraf, video ya da metin paylaşma olanağı sunan bir sosyal paylaşım ağı 

olan Twitter sonuçta tüm dünya çapında tercih edilen sosyal ağlardan biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla girilen iletiler tüm dünya ile paylaşılmaktadır 

(Alper, 2012: 63). Etkileşimin bireyler arası ya da kamusal olarak gerçekleşebildiği 
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Twitter ortamında kullanıcılar hashtag1 (#) kullanımıyla düşüncelerini kamuyla 

paylaşabilmekte ve ortamdaki gündemi (trend topics2) takip edebilmekte ve yanıtla 

(@) özelliğiyle bu ortamdaki diğer kullanıcılarla doğrudan etkileşim kurabilmektedir. 

Twitter’da kullanıcının kendi ürettiği içeriğin yanı sıra başka kullanıcıların ürettiği 

içeriği de kendi ağındaki kişilerle paylaşma imkânı (retweet) bulunmaktadır (Kasap, 

2014: 132). 

Kısa zamanda yüz milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter, kitlelere anında 

ulaşma özelliğiyle kanaat oluşturmada dünyanın en etkili ortamlarından biri olmuştur 

(Arvas, 2016: 150). Bu gibi özellikleri nedeniyle kısa bir süre içerisinde özellikle ünlü 

simaların da yoğun kullanımı sayesinde genel kitlelere ulaşan Twitter asıl patlamasını 

siyasi hareketlerde olan etkisi sayesinde yaşamıştır. 2008 yılında ABD başkanı seçilen 

Obama’nın seçim kampanyası sırasında etkin bir şekilde kullandığı Twitter’ın 

seçimlere etkisi, daha sonra Arap Baharı olarak adlandırılan ve çok sayıda Arap 

ülkesinde yönetimlerin değişmesiyle sonuçlanan halk hareketlerinde Twitter’ın etkisi,  

(Kahraman,  2010: 43) bu aracın toplumsal yaşamda birçok açıdan değiştirici ve 

dönüştürücü bir güce sahip olduğunu göstermektedir. 

26 Nisan 2012’de resmi internet sitesinden Rusça ve Türkçe dil desteğinin 

kullanıma sunulduğunu duyuran Twitter’ın Türkiye’de yaygın kullanımı bu tarihten 

sonra başlamıştır. Sonrasında Türkiye’de internet kullanıcıları tarafından benimsenen 

Twitter, sıradan kullanıcıların yanı sıra siyasetçilerden sanatçılara kadar kamusal 

bilinirliği olan herkes tarafından kullanılmaya başlanmıştır (Arvas, 2016: 150). Etkili 

bir sosyal paylaşım ortamı olan Twitter, insanların sorunlarını ifade etmesi, önemli 

gelişmelerin değerlendirilmesi, kişisel ya da toplumsal sorunların belirtilmesi 

açısından en yoğun kullanılan sosyal medya araçlarından biridir.  

                                                 
1 Rakam işareti anlamına gelen hashtag (#) Twitter ortamında farklı bir işleve sahiptir. Twitter’da 

ortak bir konu hakkında kolayca konuşabilmeyi hedefleyen hashtag,  tüm kullanıcıları o konu hakkında 
konuşmaya davet eder. Kullanıcıları aynı konu etrafında toplayan bu özellik sayesinde kullanıcılar 
düşüncelerini birbirlerine kolayca iletebilmektedirler (Sütçü ve Aytekin, 2013: 1865). 

2 Güncel konu anlamına gelen, İngilizce “trend topic (TT)” olarak ifade edilen bu özellik, 
kullanıcıların hashtag kullanarak yaptıkları paylaşımların sıralamasıyla oluşturulmaktadır. Trendtopics, 
ülke ve dünya bazında iki farklı liste halinde Twitter’da en çok konuşulan konuları sıralamaktadır 
(Güdekli, 2016: 154). 
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2018 yılının başlarında dünya üzerinde 330 milyon kullanıcısı bulunan ve 

Facebook, Youtube, Instagram’dan sonra en çok kullanılan sosyal medya ortamı olan 

Twitter (https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018), çeşitli 

uygulamalarla kendini geliştirerek kullanıcı sayısını arttırmaya çalışmaktadır. 

2.3.2.3. Youtube 

Youtube insanları video paylaşarak ve videolar üzerine yorumlar yaparak 

birbirine bağlayan bir video paylaşım sitesidir. İlk ortaya çıktığında sadece kişisel 

video paylaşım sitesi olan Youtube, günümüzde internette video eğlencesi konusunda 

ön plana çıkmıştır. Bu sitede neyin popüler olduğunu kullanıcılar belirlemekte ve 

kullanıcılar yeteneklerini tüm dünyaya gösterme şansı bulmaktadır (Ying, 2007: 16). 

2005 yılında 3 Amerikalı eski çevrimiçi alıveriş-ödeme sistemi çalışanı 

tarafından kurulmuş video barındırma ve paylaşım sitesi olan Youtube, “Kendini 

Yayınla (Broadcast Youtube)” sloganı ile yola çıkmış ve 2006 yılında Google şirketi 

tarafından satın alınmıştır (Alper, 2012: 107).   

Amacı kullanıcılarına kolay ve eğlenceli bir deneyim yaşatmak olan Youtube, 

açık bir topluluktur ve insanları düşünce ve yorumlarını yayınlamak konusunda teşvik 

etmektedir. Youtube herkesi siteye yeni özellikler kazandırmaya ve gelişim sürecine 

katılmaya davet etmektedir (Ying, 2007: 17). Kullanıcıların video ekleyebildiği, 

eklenen videolara yorum yapabildiği sitede bütün bunları yapmanın şartı siteye üye 

olmaktır. Youtube’a yüklenen videolar izlenme oranlarına göre geleneksel medyada 

haber olabilmektedirler.   

Youtube’da sıradan insanlar kendi hikâyelerini anlatmakta, bunun yanı sıra pek 

çok medya içeriği de sisteme yüklenebilmektedir. Geleneksel medyadaki medya 

yöneticilerini, eşik bekçilerini ve yapımcıları devre dışı bırakan Youtube, aslında 

kullanıcılar tarafından oluşturulmuş bir sitedir; dolayısıyla birbirinden habersiz pek 

çok içerik ortamı oluşturmaktadır. Yaşamın her anı bu siteye konu olabilmekte; 

dolayısıyla sınırsız bir sergileme imkânı Youtube’a güç vermektedir. Bu platformda 

en çok izlenmek esas amaçlardan biridir; dolayısıyla ‘tıklanabilmek’ için ilginç 

stratejiler devreye sokulmakta, farklı şekillerde görünür olma önem kazanmaktadır 
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(Arık, 2013a: 105-106). Arayüzü ile kullanıcıya farklı seçenekler sunan Youtube, 

arama motorunun yanı sıra o an izlenen videoları da göstermektedir (Popoli, 2014: 

217). 

Youtube, siyasal kampanyalarda da kullanılmaya başlanmıştır. Seçim 

kampanyalarında kısa video görüntülerin yer alması ile giderek popüler hale gelen site, 

kısa sürede çok kullanılan ve izlenen bir paylaşım sitesi olması nedeniyle her konuda 

olduğu gibi burada da kötü amaçlı olarak (Aziz, 2010: 133) kullanılabilmektedir. En 

popüler video paylaşım ağı olan Youtube, bireysel yayınların yapıldığı ilk video ağı 

olarak benzerlerinden farklılık taşımaktadır. Bireylere, geleneksel medyanın yaptığı 

etkileri daha az masrafla ve daha az kişiyle yapma fırsatı veren Youtube, diğer sosyal 

medya platformları gibi son derece güçlü bir araca dönüşmüştür (İç, 2017: 68). 

Özellikle genç nesil tarafından günümüzde yoğunlukla kullanılan Youtube, ünlü ve 

tanınır olmanın yeni bir şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Herhangi bir konu 

hakkında video çeken ve Youtube’a konulan videolarla milyonlarca kişiye ulaşan, 

“Youtuber” olarak tanımlanan kullanıcılar bunu bir meslek haline dönüştürerek bu 

platformdan para kazanmaya başlamıştır.  

Tamamen kullanıcının yüklediği içerikle kendisini var eden bir sosyal paylaşım 

sitesi olan Youtube ile birlikte bu zamana kadar “biz” olan internetin, ilk defa “siz” 

olduğu vurgulanmaktadır. Kullanıcıların ücretsiz ve basit bir şekilde yayıncılık 

yapmasına imkân sağlayan bu platformda kullanıcı sayısı kadar izleyici sayısı da 

günden güne artmaktadır (İç, 2017: 11). 

2.3.2.4. Instagram 

2010 yılının son çeyreğinde Kevin Systorm ve Mike Krieger tarafından kurulan 

bu sosyal medya ortamı kullanımı son derece basit bir fotoğraf ve video uygulamasıdır. 

İlk olarak Iphone ve IPad için ücretsiz bir uygulama şeklinde geliştirilen Instagram’ın, 

2012 yılında Android versiyonu da piyasaya sürülmüş ve uygulama Facebook 

tarafından satın alınmıştır (Sevinç, 2012: 128). 

Genel yapısı itibari ile kullanıcılarına fotoğrafın yanı sıra video kaydetme, bu 

kayıtları hazır yazılımlar ile manipüle edebilme olanağı sağlayan Instagram, 
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kullanıcıya ortaya çıkan çalışmaları kendi oluşturduğu sosyal ağda ve internette 

Facebook, Twitter gibi platformlarda paylaşabilme olanağı sunmaktadır 

(Türkmenoğlu, 2014: 95).  

İlk çıktığı ve kullanıcısıyla buluştuğu zamanlar yalnızca kullanıcının hesabı 

üzerinden kendi fotoğraflarını yayınlamasını sağlayan bir uygulama olarak görülen bu 

sosyal medya ortamı, eklenen yeni özelliklerle birlikte birçok kullanıcının dikkatini 

çekmekte ve sosyal medya uygulaması olmanın yanı sıra blog ve vlog olarak da 

kullanılmaktadır. Artık bu uygulamayı kullananların amacı sadece kendi çektikleri 

fotoğrafları paylaşıp beğeni almak değil, aynı zamanda aldıkları giyim, kozmetik, gıda 

gibi çeşitli ürünleri paylaşıp bu ürünlerin olumlu veya olumsuz özelliklerini takipçileriyle 

paylaşmak ve bu sayede onlarla sürekli iletişim halinde bulunmaktır. Aynı zamanda kısa 

videolarla bu mecrayı bir vlog ya da Youtube olarak kullanan kullanıcılar da Instagram’ın 

günümüzde bu kadar yaygın kullanılmasında önemlidir (Kurtulan, 2017: 46). 

Instagram’ın benzer uygulamalar içerisinde popüler bir hale gelmesinin başka 

bir sebebi ise; Twitter ve Facebook’ta da kullanılan hashtag (#) etiketleme özelliğidir. 

Fotoğrafın sınıflandırılması ve daha kolay erişilebilir olmasını sağlamak için belirli bir 

konudaki fotoğrafın etiketlemesi belli bir başlık altında toplanması anlamına gelen 

hashtag, o fotoğraf için bir anahtar kelime olarak kabul edilmekte ve arama yapıldığı 

zaman o konudaki fotoğraflar arasında listelenmektedir (Türkmenoğlu, 2014: 97). 

Kullanıcılara paylaşılan fotoğraf üzerinden diğer kullanıcıları etiketleme, 

fotoğrafın paylaşıldığı konumu belirtme imkânı veren bu uygulama, fotoğraf üzerinde 

değişiklik yapmak isteyenlere de birçok fotoğraf filtresi, çeşitli çerçeveler, fotoğrafı 

çeşitli açılarda döndürme, yazı ekleme, kırpma, bulanıklaştırma gibi olanaklar 

sunmaktadır (Aslan ve Ünlü, 2016: 49). Photoshop gibi fotoğraf işleme 

programlarında birçok teknik işlem yapılarak ulaşılabilecek sonuçlara, çok daha basit 

bir şekilde ulaşmanın mümkün olduğu Instagram (Türkmenoğlu, 2014: 97) sayesinde, 

mobil fotoğraflar ile cep galerileri arasındaki etkileşim de daha farklı bir boyuta 

taşınmıştır. Hashtag ile etiketlenmiş onlarca kelime, farklı kültürlerden gelen 

milyonlarca kişi tarafından çekilmiş pek çok fotoğrafı içermekte ve görsel bir veri 

tabanı oluşturmaktadır (Yılmaz, 2015: 147).  
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Son yıllarda Instagram’a çeşitli güncellemeler gelmiş ve bu güncellemeler 

kullanıcılar tarafından kolaylıkla benimsenmiştir. Bu platform üzerinden canlı yayın 

yapılabilmesi bu güncellemelerin en önemlilerinden biridir. Kişilerin bulundukları 

ortamdan mobil cihazlarındaki kameralar aracılığıyla canlı yayın yapabilmesine imkân 

veren bu özellik, o anda canlı yayının kimler tarafından izlendiğini de göstermektedir. 

En fazla bir saat süreyle yapılabilen canlı yayınlar başladığında takipçilere mesajlar 

gönderilmekte, canlı yayına katılan takipçiler yayın esnasında yorum yapabilmekte ve 

ekranda akan yorumlar görülebilmektedir.  

Bunun yanında, videoların 14 saniye, fotoğrafların 9 saniye görüntülendikten 

sonra otomatik olarak kapandığı ve video ya da fotoğrafı görüntüleyen kullanıcıların 

içerik sahibi tarafından görüntülenebildiği “story (hikâye)” ekleme de kullanıcıların 

en çok kullandığı özelliklerin başında gelmektedir.   

Dünya çapında en çok kullanılan üçüncü sosyal medya ortamı olan ve 800 

milyon kullanıcısı bulunan Instagram (https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-

digital-report-2018) büyük bir kullanıcı kitlesi elde ederek en çok kullanılan fotoğraf 

paylaşım sitesi olarak varlığını sürdürmektedir. 

2.3.2.5. “Wiki”ler 

Wiki sözcüğü Hawaii dilinde hızlı anlamına gelmektedir. Yazılım geliştiricisi 

Ward Cunningham tarafından 1995 yılında oluşturulmuştur. Cunningham, 

yazılımcıların fikirlerini kolayca paylaşabilmesi amacıyla wikiwikiweb adını verdiği 

bir yazılım geliştirmiştir (Eldeniz, 2010: 22). Bir “Wiki”, yapısal olarak sayfalarının 

kullanıcılarının kendileri tarafından oluşturulduğu ve bir kullanıcının diğer kullanıcılar 

tarafından oluşturulan sayfaları istediği şekilde değiştirebildiği web sitesidir 

(Kahraman,  2010: 21-22). Sanal ortam ansiklopedisi olarak da adlandırılan “Wiki”ler, 

kullanıcıların herhangi bir konu hakkında bildiklerini, deneyimlediklerini siteye 

eklemelerine izin vermesine olanak sağlamaktadır (Göksu, 2016: 22). “Wiki”lerde 

kullanıcılar kişisel olarak içerik üretiminin yanı sıra toplu olarak da üretim sağlamak 

amacıyla bir araya gelebilmektedir. Bir Web sayfası ile karşılaştırıldığında tüm 

kullanıcılar tarafından kalıcı değişikliklerin yapılabildiği, sabit olmayan dinamik 
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sayfalar olan wiki sayfalarında kullanıcılar öncelikle genel kategoriler oluşturmakta 

daha sonra ise bu kategorilerde bulunan maddelere içerik sağlamaktadır. Bilginin 

üretilmesi ve paylaşılmasında yeni bir kaynak için “Wiki”ler aynı zamanda öneren, 

tartışan, anlaşan ve kendi politikalarını geliştiren karmaşık bir özyönetim sürecini de 

içermektedir (Kasap, 2014: 136-137).  

Wiki ortamlarında dokümanlar, metinler oluşturulabildiği gibi, sayfalara 

resimler, slaytlar, resim galerileri ve videolar eklenebilmektedir. Bu ortamların en çok 

kullanılan özellikleri ise metin ve fotoğraf paylaşımı şeklinde topluluklara bilgi 

sunmasıdır (Alper, 2012: 193). “Wiki”ler ansiklopedik bilgi depoları, sosyal paylaşım 

siteleri, kurumsal intranetler, bilgi yönetim sistemleri, kişisel ajandalar gibi pek çok 

farklı alanda uygulama olanağı bulmaktadır. Genellikle herkesin kullanımına açık olan 

“Wiki”lerde sıkı takip edilen bir üyelik sistemi yoktur (Eldeniz, 2010: 22). 

İncelenen diğer sosyal paylaşım ortamları kadar yoğun bir kullanıma sahip 

olmayan “Wiki”ler, daha çok bilgi edinme konusunda başvurulan kaynaklardan 

biridir. Eğlence açısından diğer platformlara göre daha ciddi yapıda olması ve diğer 

sosyal medya ortamlarıyla karşılaştırıldığında güncellemelerin çok fazla 

desteklenmediği bir alan olması “Wiki”lerin daha az kullanılmasının en önemli 

sebeplerindendir.  

2.3.2.6. Sözlükler 

Geçmişten günümüze her yaştan bireyin kullandığı araçlar olan sözlüklerin 

kullanılmasının en temel nedenlerinden biri, bireylerin bilme ve öğrenme isteğidir. 

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi ve internetin bu kadar yaygın hale gelmesiyle 

birlikte, sözlükler de bu durumdan etkilenerek gelişmeye ve elektronik ortamlara 

aktarılmaya başlanmıştır (Yıldırım ve Başer, 2016: 186). Yaşama dair tüm alanlara 

nüfuz ederek, kavram ve değerlerin değişimine aracılık eden yeni iletişim teknolojileri 

ve internet bu noktada geleneksel sözlük anlayışını değiştirmiştir. Artık sözlüklerin 

yeni iletişim teknolojileri ile uyumlaşarak değişime ayak uydurduğu ve sanal ortamda 

mevcudiyetini ilan ederek e-sözlük anlayışına dönüştüğü görülebilmektedir. E-sözlük, 

internet üzerinde faaliyet gösteren ve kelime ya da deyimleri alfabetik bir açılımla 
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sunan platform olarak tanımlanabilmektedir. Geleneksel sözlük anlayışına ilişkin 

kalıpları yıkan ve çağın gerektirdiği referans kaynağı olarak değerlendirilebilen 

sözlükler (Gürel ve Yakın, 2007: 203-204) yazarların bilgi birikimleri ve 

yaratıcılıklarını kullanarak herhangi bir kişi, kavram ya da duruma ilişkin tanım 

yapmaları ya da örnek vermeleri esasına göre faaliyet gösteren sanal oluşumlardır 

(Ulusoy, 2012: 201). 

“Katılımcı sözlük” olarak tanımlanan internet ortamındaki bu sözlükler özellikle 

Web 2.0 teknolojileriyle birlikte, daha fazla gelişmiştir. Enformasyonu farklı 

şekillerde aktaran bu katılımcı sözlüklerde internet ansiklopedilerinden farklı olarak 

doğrusal bilgi yoktur. Sözlüklerde, bir konu hakkında çok çeşitli bilgiler 

bulunmaktadır. Bu bilgiler, manipüle edici olabildiği gibi, ilgili konu hakkında 

olumsuz düşünceleri de içerebilmektedir (Yıldırım ve Başer, 2016: 186). Sözlüklerde 

siyasi konulardan astrolojiye günlük yaşamın her alanı tartışmaya açılmaktadır. 

Özellikle üniversite gençlerinin etrafında yoğunlaştığı görülen sözlük sitelerinin 

sayıları birbirine tepki ya da taklit şeklinde veya diğerlerinin ihtiyacı karşılayamaması 

nedenleriyle gün geçtikçe artmaktadır (Kır, 2008: 89). 

Günümüzde internet ortamında birçok sözlük bulunmaktadır. Türkiye’nin en 

bilinen sözlüklerinden biri olan Ekşi Sözlük 1999 yılında kurulmuştur. İçeriğini 

kullanıcıların oluşturduğu Wiki benzeri bir internet sitesi olan Ekşi Sözlük’te içerik 

oluşturma yetkisi “yazar” adı verilen kullanıcılarla sınırlıdır. Yazarlar istedikleri başlık 

altına, İngilizce’de girdi anlamına gelen ve siteye yazılan mesajlar olan “entry”ler 

girebilmekte, “bakınız” vererek başka başlıklara gönderme yapılabilmektedirler (Acır, 

2008: 66). 

Ekşi Sözlük’ün yanı sıra ardı ardına kurulan Uludağ Sözlük ve İTÜ Sözlük’te 

yazar statüsüyle belirli konulara ilişkin fikir ve görüşlerini beyan eden üyelerin belli 

bir konseptle sınırlandırılmamış olması, yazarların nispeten özgür ve yaratıcı hareket 

etmesine olanak tanıması ile forumlardan; ansiklopedik bilginin ötesine bilgi 

aktarmasıyla da diğer sözlüklerden farklı bir görünüm arz etmektedir. Ayrıca sözlükler 

yazarlarına geçmişteki edilgen rollerden sıyrılarak, aktif bir konuma geçmeleri için 

olanak sunmaktadırlar. Böylece sözlük yazarlarının üstlendikleri kanaat önderliği 
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rolleriyle yaşamın getirdiklerine aktif olarak katkıda bulunma fırsatı elde ettikleri 

(Ulusoy, 2012: 201-202) vurgulanmaktadır. 

 Diğer sosyal medya ortamları kadar yaygın kullanıma sahip olmayan internet 

sözlükleri bildiğimiz sözlük anlayışını değiştiren bir sosyal medya ortamı olarak 

varlığını sürdürmektedir. 

2.3.2.7. Bloglar 

İngilizcedeki web-log (ağ kütüğü) ifadesinin zamanla değişen adını olan bloglar, 

teknik bir beceri istemeyen ve kullanıcılarının istedikleri konularda rahatça içerik 

oluşturup paylaştığı günlük benzeri sosyal medya ortamlarıdır (Narcı, 2017: 282). 

Bireylerin gönderilerini kronolojik bir sırayla yayınlamasına fırsat veren bloglar, aynı 

zamanda fotoğraf, video ve ses dosyalarıyla bu içerikleri desteklemektedir 

(Gafuroğulları, 2015: 164-165). Teknoloji, politika, spor, eğlence, dedikodu, yeni 

trendler, moda, sağlık gibi akla gelen her konuda yüzlerce farklı seçenek sunan bloglar 

(Dilmen, 2007: 118), her açıdan web sitelerine göre kullanımı daha kolay, daha 

güncellenebilir ve bir grafik tasarımcısına gerek duymadan kurulup içeriğinin 

girilmeye başlanabileceği son derece interaktif sitelerdir (Sevinç, 2012: 56). 

Kullanıcıların ürettikleri içeriklerin kronolojik olarak saklandığı ve bu iletilere yorum 

yapabilme olanağı sağlayan çevrimiçi günlükler olan bloglar tekten çoğa doğru bir 

iletişim yapısına sahiptir ve blog yazarlarının birbirlerine bağlantı vermesi, 

birbirlerinin bloglarını takip etmeleriyle paylaşımcılar arasında bağlantı da 

sağlanmaktadır (Kasap, 2014: 130). 

Blog, kullanıcıları sosyal olarak paylaşıma ve katılıma yönelten araçlar olarak 

tanımlanmaktadır. Blog yazma kişinin haberleri, düşüncelerini, günlük olayları 

günlüğüne yazmasının çevrimiçi karşılığıdır. Okuyucu sayısı fazla olan bloglarda 

yazılan ve yayınlanan yazılar blogu takip edenler tarafından yorumlanır, oylanır ve 

değerlendirilir. Böylece bu yorumlar sayesinde fikir alışverişi ve karşılıklı konuşma 

doğmuş olmaktadır (İşlek, 2012: 24). Hataları ve yanlışlıkları vakit kaybetmeden 

göstererek bir tür denetim unsuru olan bloglar dördüncü kuvvet için yeni bir mecrayı 

temsil etmektedir (Stano, 2014: 204). 
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Blog kullanıcıları genellikle bilgi aktarmak, yorum yapmak ve internet 

ortamında görüşlerini paylaşmak isteyen bir gruptan oluşmaktadır. Her sosyal sınıftan 

kullanıcıları olan bloglar günümüzde milyonlarca kullanıcıya sahiptir (Atikan ve 

Tunç, 2011: 24). Daha önce pasif halde yalnızca kitap okuyan,  bilgili birinden öneri 

alan bireyler artık kendi blog sayfalarını açarak elde ettikleri, sahip oldukları bilgileri 

yazıp yayınlayarak okuyucu kitlesi ile paylaşabilmektedir. Bu da insanlara daha önce 

sahip olmadığı aktif olma fırsatı sunmaktadır (Kurtulan, 2017: 42).  

Bu özellikleri nedeniyle son yıllarda hem kişisel hem de grup halinde tutulan 

blogların sayısında önemli bir artış gözlemlenmiştir (Göksu, 2016: 22). Bloglar gibi 

daha birçok sosyal medya platformunun hayatımıza girmesiyle birlikte insanların 

kendilerini istedikleri şekilde özgürce ifade edebilecekleri birçok alan doğmuş ve bu 

alanlar yaşam biçimlerimizi dönüşüme uğratmıştır.  

2.3.2.8. WhatsApp 

İnternet kullanımının yaygın hale geldiği günümüzde yeni iletişim 

teknolojilerinin sosyal medya adı altında insanların kullanımına sunduğu yeni iletişim 

mekânları yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Gündelik yaşam 

biçimlerimizi, alışkanlıklarımızı, geleneksel iletişim araçlarımızı değiştiren bu yeni 

iletişim teknolojilerinin en önemli buluşlarından biri de anlık mesajlaşma servisi 

olarak kişilerarası iletişim araçları arasında yerini alan WhatsApp uygulamasıdır 

(Yazıcı, 2015: 1103). WhatsApp, anlık mesajlaşmalara imkân veren bir akıllı telefon 

uygulaması olarak günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Bouhnik ve 

Deshen, 2014: 216). 

2010 yılında Jan Koum ve Brian Acton tarafından kurulan ve 2014 yılında 

Facebook tarafından satın alınan WhatsApp, SMS’e bir alternatif olarak başlasa da şu 

anda; sesli ve görüntülü aramaya ek olarak, metin, fotoğraf, video, belge ve konum 

gibi pek çok değişik tipte medyayı alıp göndermeyi desteklemektedir. Mesajların ve 

aramaların özel bir şifreleme yöntemiyle korunduğu uygulamada hiçbir üçüncü kişinin 

onları okuyamayacağı veya dinleyemeyeceği (https://www.whatsapp.com/about/) 

ifade edilmektedir. Mesajın uzunluğu ya da sayısı konusunda herhangi bir kısıtlamanın 
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olmadığı uygulama telefon rehberindeki kişileri otomatik olarak kendi belleğine 

almaktadır. Uygulamadaki konuşma metinleri, görüntü, video gibi her türlü içerik 

telefonun hafızasına kaydedilmektedir. Bu uygulamayı kullanmak için gerekli şartlar 

ise herhangi bir akıllı telefon, internet bağlantısı ve yeterli depolama alanıdır (Sahu, 

2014: 349). 

2017 yılında Faceboook, Instagram gibi uygulamalarda bulunan story (hikâye) 

özelliğini de özellikleri arasına ekleyen WhatsApp, kullanıcılarına durum kısmında 24 

saat kaldıktan sonra kendiliğinden silinen fotoğraf ve video paylaşma olanağı da 

sunmaktadır. WhatsApp, 2018 yılının Ocak ayı itibariyle dünya üzerinde 1 buçuk 

milyarın üzerinde kullanıcı tarafından kullanılmaktadır 

(https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018). 

2.3.3. Sosyal Medyanın Sağladığı Avantajlar 

Sosyal medya ortamları, sosyal medya ağları toplumsal yaşamın birçok alanında 

iletişim biçimlerinde, toplumsal etkileşimlerde farklılıklar yaratmıştır. Bu değişimler 

bir takım avantajlar sağlamakla birlikte bir takım sorun alanlarının da ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Bu başlık altında öncelikle sosyal medyanın avantajları olarak 

sunulan unsurların genel bir değerlendirmesi yapılacaktır. 

2.3.3.1. Özgür Paylaşım Ortamı 

Gelişen teknoloji sayesinde son yıllarda içerik üretimini ve yönetimini sağlayan 

kullanımı kolay ve ucuz donanımların gelişmesi ve yaygınlaşması, internet üzerinden 

içerik sunumunu sağlayan çeşitli programların ve yazılımların ücretsiz ya da çok ucuz 

şekilde sunulması gibi gelişmeler, medya profesyonelleri dışında kullanıcıların da 

içerik üretebilmelerini ve bu içeriği internet ortamında paylaşabilmelerini 

sağlamaktadır. Bu teknolojik gelişmelerin yanı sıra kullanıcıların içerik üretim 

sürecine aktif bir şekilde katılmaya ve ürettiklerini başkalarıyla paylaşmaya yönelik 

artan istekleri de internet üzerindeki kullanıcıların ürettiği içerikle hazırlanan 

uygulamaların artmasına ve çeşitlenmesine olanak sağlamıştır (Geray ve Aydoğan, 

2010: 307-308).  
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İnsanların birbiriyle irtibata geçtiği, içerik paylaştığı, ilgi alanlarına göre grup 

oluşturduğu, ortak hareket ettiği sosyal medya sitelerinin popülerliği her geçen gün 

artmaktadır. İçerik paylaşımında editör unsuru olmadan herkesin yazı, fotoğraf, içerik 

paylaşabildiği bu medya ortamları insanlara özgür bir paylaşım ortamı sunmaktadır 

(Zelan, 2014). Kullanıcıların fikir, duygu ve düşüncelerini genel anlamda bir engele 

maruz kalmadan paylaşabildikleri bir alan haline gelen sosyal medyada (Gündüz, 

2016: 56), içerik oluşturan ve bu içeriği paylaşma imkânı bulan kullanıcılar kendilerini 

daha iyi ifade etme noktasında geleneksel medyanın sahip olmadığı bir özgürlük 

ortamına sahip olmuşlardır (Fidan, 2016: 124). Eşik bekçilerinin olmadığı ve kurumsal 

yapılanmaların geleneksel medyaya göre daha esnek olduğu (Aytekin vd, 2015: 122) 

bu teknolojilerle birlikte artık izleyici kendisine her söyleneni olduğu gibi kabul eden 

bir edilgenlik yerine, medyayı belli bir seçicilikle kullanmakta, içerikleri aktif bir 

anlamlandırma süzgecinden geçirmekte ve istediğinde müdahale edebilmektedir 

(Alankuş, 2005: 37). 

İletişim teknolojilerinin en belirgin avantajlarından biri olan özgürlük ortamı 

sağlaması, kullanıcıya bilgi akışında daha özgür bir ortam yaratırken, istediği bilgiye 

rahatça ulaşmasının önündeki engelleri de kaldırmaktadır.  

       2.3.3.2. Zaman ve Mekân Sınırlamasının Olmaması 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler sonucu ortaya çıkan 

yeni iletişim araçları bireylerin günlük yaşam pratiklerini köklü bir şekilde 

dönüştürmüş ve zaman ve mekân sınırlamalarını büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır 

(Taşkıran, 2016: 367). İletişim ve enformasyon teknolojilerindeki gelişmelerin bir 

sonucu olarak yaşanan bu gelişmelerle birlikte artık bireyler dünyanın neresinde 

olurlarsa olsunlar dünyada olup biten olayları anında izleyebilme ve olaylardan 

haberdar olabilme şansına sahip olmuşlardır (Karagöz, 2013: 135). Fiziksel uzaklık 

kavramının önemini yitirmesi, internetin zaman ve mekân kavramını farklı bir boyuta 

taşımasına neden olmuş (Fidan, 2016: 143) bireylere mesajları diledikleri anda alma 

ve iletme olanağı sunulmuştur. Başka bir deyişle bireyler bazı mesajları anlık olarak 

izleyebilme, diledikleri zaman yeniden izleyebilme ya da cevap verebilme 

özgürlüğüne sahiptir (Başer, 2010: 45). 
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Yeni medyayla birlikte hız öne çıkmış, hem coğrafi hem demografik anlamda 

kapsama alanı büyümüş, böylece iletişimde uzak mesafelerin engel tanımadığı, 

iletilerin kitleler tarafından seçilip, ayıklanıp adreslenebildiği, büyük bir bellek 

kapasitesinin söz konusu olduğu bir iletişim biçimi ortaya çıkmıştır. Bu iletişim 

biçiminde görüntü ve ses eşzamanlı olarak iletişim ortamında taşınabilmektedir. 

Dolayısıyla yeni medya kullanıcılar veya kullanıcı grupları arasındaki bilgi 

alışverişinde karşılıklı etkileşimi sağlayabilmektedir (Tekvar, 2012: 83). Bugün 

dünyanın hemen hemen her yerinden internete ulaşmak olanaklı hale gelmiştir. 

Kullanımının çok ucuz olmasının yanında kolay kullanılması da bu yayılmayı 

etkilemiştir (Atabek, 2005: 70). İnternetin bu özelliği; günün her anında, istediği her 

yerde sosyal medyayı kullanan kullanıcılar açısından önemli bir avantajdır.  

2.3.3.3. İnteraktif Bir İletişim Yapısına Sahip Olması 

Sosyal medya uygulamaları zaman içerisinde teknolojik gelişmelere bağlı olarak 

gelen talep ve beklentilere karşılık verebilmek için hızlı bir gelişim göstermiştir. Sabit 

web sayfalarının kullanıcılarla buluştuğu Web 1.0 teknolojisi hedef kitlenin isteklerine 

cevap verebilmek ve rekabet ortamında fark yaratabilmek adına Web 2.0 teknolojileri 

ile herkesin içerik yaratmasına imkân tanıyan ve bunların paylaşımını sağlayan 

interaktif bir hal kazanmıştır (Kuşay, 2013: 25).  

İletişim teknolojilerinin hızla gelişip yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan 

sosyal medya uygulamaları belli bir merkezden tasarlanmış mesajları geniş kitlelere 

taşıyan geleneksel kitle iletişim araçlarına karşılık, sosyal medya iletişimi hızlandıran, 

sürekli katkı yapılabilen yapısıyla iletişimi interaktif bir biçime dönüştürmüştür (Kurt, 

2014: 821). Yeni iletişim teknolojileri ve bu teknolojilerin bir uzantısı olarak sosyal 

medya ortamları geleneksel medyanın sahip olmadığı interaktif bir iletişim sağlamakta 

ve bireylerin fikirlerini paylaşmasını ve başka insanlara duyurmasını, tartışmasını, 

bilgi sahibi olmasını mümkün kılmaktadır. Bu yeni ortam sayesinde toplumun söz 

hakkı istemesi, kendini ifade etmesi, siyasetçilerin iletilerine yorum yapması, onları 

desteklemesi ya da karşı çıkması olanaklı hale gelmiştir (Türk, 2013: 57). Yani; yeni 

medya süreciyle birlikte geleneksel kitle iletişim araçlarını tüketen izleyicinin pasif 

konumu değişmiştir. Artık katılımcı olan seyirci, yayıncıyı varlığından haberdar etmek 
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bir yana içeriğin biçimlenmesinde de doğrudan söz sahibi olmuştur. Yeni medya 

ortamında seyircinin muhabir, kameraman, yorumcu, yönetmen, yapımcı ve hatta 

yayıncı olabilmesi olanaklı hale gelmiştir (Büker, 2013: 156). Sınırları, hiyerarşileri 

ve hegemonik iktidar odaklarını aşan yapısıyla sosyal medya, interaktiflik özelliğiyle 

sivil topluma yeni bir iletişim formu sunmaktadır. Toplantı yapmak için zaman 

ayırmanın getirdiği sıkıntıları kolayca aşan internet aracılığıyla insanlar birbirlerini 

görmeden eyleme geçme kararı alabilmekte, birbirlerini görmeden konuşabilmektedir. 

Bu interaktiflik, tek tuşla, aynı anda, binlerce kişiye e-posta aracılığıyla ulaşabilme 

olanaklarını beraberinde getirirken, sivil toplum aktivistleri açısından yeni bir 

kamusallığın da habercisi olmuştur (Akıncı Vural, 2006: 64).  

Geleneksel medyanın sınırlılıklarını aşan yeni iletişim teknolojilerinin özellikle 

sosyal medyanın interaktif bir iletişime olanak sağlaması, kullanıcılara kolaylıklar 

sunmakta, Web 2.0 teknolojisinin bir ürünü olan bu özelliğin Web 3.0 teknolojisi ile 

daha da gelişeceği öngörülmektedir. 

2.3.3.4. Demokratikleştirme 

Herkesin enformasyonu yaymasına, istediği enformasyona ulaşmasına veya 

istemediği enformasyonu engellemeye imkân sağlan sosyal medyanın, bu haliyle 

iletişim olgusunu bireyselleştirdiği gibi demokratikleşmesine de katkı sağladığı 

düşünülmektedir. İletişim teknolojilerindeki gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan 

sosyal medya, geleneksel kitle iletişim biçimini yerinden ederek zaman ve mekân 

sınırlamasını ortadan kaldırmaktadır (Kurt, 2014: 823). 

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla insanlar artık 

küresel, bölgesel, ulusal sorunlardan anında haberdar olmaya başlamıştır. Bu sorunlara 

sessiz kalmayan insanlar kimi zaman sosyal ağlar üzerinden örgütlenerek tepkilerini 

göstermektedir. Yeni medya teknolojilerinin demokrasinin koruyucusu olma görevini 

yerine getirdikleri ve demokrasinin beşinci kuvveti olarak gösterildikleri ifade 

edilmektedir. Yeni medya teknolojilerinin bireyi merkeze alma, bilgiyi anında 

paylaşarak konuyu daha fazla gündemde tutabilme, paylaşım hızını artırma, daha 

kolay ve hızlı şekilde organize olma ve eylemlerini uygulamaya koyma imkânı 
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sağladığı, siyasi alanda şeffaflaşma ve hesap vermeyi zorunlu hale getirdiği 

vurgulanmaktadır (Türk, 2013: 59). 

Aynı zamanda yeni toplumsal hareketlerin kendini ifade etme, geniş halk 

kitlelerine ulaşma ve dolayısıyla siyasal aktörler üzerinde taleplerinin gerçekleşmesi 

yönünde bir baskı oluşturması anlamında yeni medya ortamının birçok imkân 

sağladığı noktasındaki vurgular da bu demokratikleştirici işlevin bir parçası olarak ele 

alınmaktadır. İnternetin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla dünyanın birçok yerinde 

gerçekleşen sosyal forumların yükselişi ve düşüşünde siber ortamın önce izleri 

görülmekte, sonra ise bütün bu süreçlerde baskın bir yapısının olduğuna (Öğün Emre, 

2013: 212) işaret edilmektedir. Sosyal medyanın demokratikleştirici işlevleri 

değerlendirilirken, toplumsal hareketler üzerindeki etkisi üzerinde en fazla durulan 

konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu çalışmada ele alınan konu iki 

toplumsal hareket çerçevesinde anlamlandırıldığı için, toplumsal hareketlere ilişkin 

kuramsal tartışmaların detaylandırılması gerekmektedir.  

Toplumsal hareketler, toplumsal hayatın değişik alanlarında, o alana ilişkin bir 

konuda ya değişiklik isteyen ya da değişime karşı çıkan ve bu doğrultuda faaliyetlerde 

bulunan oluşumlardır (Işık, 2013: 19). Toplumun önemli bir kısmını doğrudan 

ilgilendiren, gündelik hayatın olağan akışını etkileyen toplumsal sorunların 

giderilmesi için bireylerin inisiyatif almasını gerektiren ve ortak bir eylemi içeren 

toplumsal hareketler (Alpman, 2010: 21) doğaları gereği muhalif bir karakterdedir ve 

aynı zamanda sistem karşıtı, küresel hareketler olarak da karşımıza çıkmaktadır (Ertan, 

2014: 62). Toplumun genelini ilgilendiren bu gibi tepkilerin kolektif ve örgütlü hale 

gelmesi bu tepkiyi kişisel olmaktan çıkarıp toplumsal bir hale getirmektedir (Alpman, 

2010: 19). Günümüzde gelişmiş demokratik toplumların önemli bir ögesi haline gelen 

toplumsal hareketler, toplumda değişimi amaçlayan organize oluşumlar olarak da 

tanımlanmaktadır (Uysal, 2009: 27). 

Toplumsal hareketlerin çok eski çağlardan beri insanların hayatlarında önemli 

roller oynadıkları gerçeği karşısında tarihi araştırmalar bu hareketlerin, toplumsal 

hayatın başlangıcından beri insanların hayatında farklı direniş biçimleri, çatışmalar, 

başkaldırılar ve isyanların çeşitli şekillerde hep var olduğunu ve toplumsal hayattan 
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hiçbir zaman da eksik olmadığını göstermektedir. Kimi zaman yönetim biçimine, 

yöneticilere ve uygulamalarına karşı bir tepki olan toplumsal hareketler kimi zaman 

da bölgesel olarak aniden ortaya çıkan olaylara karşı örgütlü ya da örgütsüz gösterilen 

tepkilerdir (Bozkurt ve Bayansar, 2016: 277). 

Toplumda mesaj ve anlam üretiminin yapıldığı ve bu içeriklerin yayıldığı bir 

alan olan kitle iletişim araçları toplumsal hareketler açısından hayati bir önem 

taşımaktadır (Uysal, 2016: 112). Amaçlarını gerçekleştirmek isteyen toplumsal 

hareketler; seslerini duyurabilmek, gündemi ve kamuoyunu etkileyebilmek için kitle 

iletişim araçlarını yoğun bir şekilde kullanmaktadır (Uysal, 2016: 103). Muhaliflerin 

birbirleriyle iletişim kurması ve toplumsal iletişim süreçlerine katılmalarında da 

medyanın önemli bir işlevi olduğu  (Çoban, 2009: 48) vurgulanmaktadır.  

Zaman içerisinde teknoloji alanında meydana gelen gelişmeler her alanda 

olduğu gibi iletişim alanında da dönüşümlere neden olmuş ve iletişim teknolojilerinde 

yaşanan gelişmeler toplumsal hareketleri etkilemiştir. Yeni iletişim kanallarının 

bireyin kullanımına sunulmasıyla (Karagöz, 2013: 131-132), insanlar web 

teknolojilerini kullanmaya başlamış, mobil uygulamaların yaygınlaşmasıyla teknoloji 

hayatımızın bir parçası olmuş ve her an ulaşabileceğimiz bir noktaya gelmiştir 

(Aslanyürek vd., 2015: 1). Ortaya çıkışından sonra yeni bir cazibe merkezi haline 

gelen internet, kültür, kimlik, siyaset ve ekonomi alanlarında da önemli işlevlere sahip 

olmuştur. Toplumsal, ekonomik, siyasal ve bireysel yaşamı değiştirme potansiyeli 

bulunan (Fidan, 2016: 141) internet teknolojisinin bize kazandırdığı dijital 

ortamlardan biri olan sosyal medya, bu potansiyelin kullanımı açısından önemli bir 

hale gelmiş ve toplumsallaşma açısından yeni bir mekân oluşturmuştur. Gerçek 

hayatta bir araya gelme fırsatı bulamayan insanlar için sanal ortamda bir iletişim kurma 

platformu işlevi gören bu yeni iletişim ortamı, günümüzde her kesimden insanı içinde 

barındırmakta ve çok yaygın olarak kullanılmaktadır (Aslanyürek vd., 2015: 1).  

Dinleyenin de söz söyleyen konuma geçebildiği yeni iletişim teknolojileri, 

kullanıcıların toplumsal ve siyasi sorunlar karşısında düşünceleri ifade etme, tartışma 

ve rahatsızlıkları dile getirmek için tercih ettikleri bir ortam haline gelmiştir (Taşdelen 

ve Özmen, 2014: 11). Toplumun farklı kesimleri bu rahatsızlıklarını görünür kılmak, 
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kendi örgütlenmelerini sağlamak için yeni iletişim teknolojilerini kullanarak, 

kendilerini ifade etme olanağı bulmaktadır (Karagöz, 2013: 131). Bu noktada, 

günümüzde etkin bir şekilde kullanılan yeni iletişim teknolojileri, toplumsal 

memnuniyetsizliğin duyurulması, örgütlenmesi, harekete geçirilmesi ve sürdürülmesi 

konularında diğer medya araçlarının sahip olmadığı geniş olanaklar yaratması 

nedeniyle merkezi bir (Çoban, 2014: 9) yer edinmiştir. 

Geleneksel kitle iletişim araçlarına göre daha özgür bir iletişim ortamı sağlayan 

sosyal medya, eylemlerin belirlenmesi ve koordinasyonunun büyük ölçüde kontrol 

edilemez bir biçimde gerçekleşmesine imkân vermiştir (Castells, 2013: 23-24). Yeni 

dünya düzeniyle birlikte yeni bir kamusal alan halini alan sosyal medya, birbirlerinden 

çok uzakta olan kitlelere sağladığı bu imkânlarla toplumsal hareketlerin önemli bir 

aracı olmuştur (Tuncer, 2016: 136). Kitleler üzerinde güçlü bir etkiye sahip olan bu 

medya türü, toplumun farklı kesimlerine ulaşmakta ve hem kurumsal yapılar hem de 

profesyonel olmayan kullanıcılar bu ortamda paylaşımda bulunarak duygu, düşünce 

ve fikirlerine ortak aramakta, aynı düşünceden kullanıcılar ile bir topluluk oluşturarak 

aktif bir güç haline gelebilmektedirler (Gündüz, 2016: 56). 

Bireylerin örgütlenme şekli, birbirleriyle aralarındaki ilişki, iletişim süreçleri ve 

eylemlerin duyurulma şekli sosyal medya ile birlikte değişime uğramakta, eylemlerin 

maliyetleri düşmekte ve bireysel katılım kolaylaşarak önemli hale gelmektedir 

(Aksulu, 2013: 16-17). Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal paylaşım ağları 

milyonlarca insanı toplayarak yeni bir kamusal alan sağlarken, muhalif seslerin de 

yükseldiği yeni agoralar gibi değerlendirilmektedir (Karagöz, 2013: 132).  

Gerçek hayatta örgütlü bir toplumsal hareketin haberleşmesi ve örgütlenmesi 

anlamında kolaylık sağlayan bir araç olarak işlev gören sosyal medya, bununla birlikte 

yapısal özelliği ve diğer geleneksel iletişim araçlarından farklı olarak bütün 

etkileşimlere açık olması, kolaylıkla yönlendirilebilir, provoke edilebilir ve amacından 

saptırılabilir bir araç haline gelmesini de mümkün kılmaktadır. Bu nedenle herhangi 

bir toplumsal hareketin başlattığı haklı bir davranışın, sosyal medyada amacından 

saptırılması mümkün olabilmektedir. Bu durum toplumsal hareketin kontrol 

mekanizmalarını zayıflatabilir ve hareketi yerel-küresel ve yasal zeminde zor durumda 
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bırakabilmektedir. Bunun yanında sosyal medyanın bilgi kirliliği ve haber 

dezenformasyonuna elverişli bir ortam olması da yeni toplumsal hareketlerin varoluş 

zeminine ilişkin gerçekliği yıpratan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır (Babacan, 

2014). 

2.3.3.5. Etkileme Gücünün Yüksek Olması 

Son yıllarda içerik üretimini ve yönetimini sağlayan kullanımı kolay ve ucuz 

donanımların gelişmesi ve yaygınlaşması, internet üzerinden içerik sunumunu 

sağlayan çeşitli programların ve yazılımların ücretsiz ya da çok ucuz şekilde sunulması 

gibi teknolojik gelişmeler, profesyoneller dışında kullanıcıların da içerik 

üretebilmelerini ve bu içeriği internet ortamında paylaşabilmelerini sağlamaktadır 

(Geray ve Aydoğan, 2010: 307-308). Bu özellikleriyle sosyal medya, gündemi kendi 

belirleyen, kendine özgü kuralları ve iletişim biçimi olan, daha katılımcı ve daha 

hareketli bir medya türü olarak karşımıza çıkmaktadır (Gündüz, 2013: 137). 

 Ağ toplumunun temelini teknoloji ve bilgi akışı oluşturmaktadır (Kars, 2014). 

Bireyi merkeze alan sosyal medya ortamlarının, geleneksel medya araçlarından farklı 

olarak mesajları daha geniş kitlelere çok daha hızlı iletebilmesi ve bir kez verilen 

mesajın defalarca tekrar edilebilmesi gibi özellikleri nedeniyle (Türk, 2013: 57) etkisi 

artabilmektedir. Sosyal medyanın kamuoyu yaratma ve bireyleri etkilemede 

tartışılmaz bir etkisi bulunmaktadır. Kullanılan içeriklerle, paylaşılan görsellerle de bu 

etki artırılmaya çalışılmaktadır (Blossom, 2009: 30-32, Akt: Kırık, 2013: 77). Sosyal 

medya, kullanıcıların ikna edilmesinde de önemli bir güç (Kuşay, 2013: 14) olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

2.3.4. Sosyal Medyanın Dezavantajları 

Geleneksel medya araçlarına yüklenen birçok görevin günümüzde sosyal 

medyaya yüklenmesi ve internetin günlük hayatla iç içe bir hale gelmesi, yeni bir 

iletişim teknolojisi olarak internetin, dolayısıyla da sosyal medyanın sorgulanmasını 

beraberinde getirmiştir (Demir, 2015: 151). 
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Bireylere; bilgi edinme, sorgulama, haberlere ulaşma, dizi izleme, alışveriş 

yapma, müzik dinleme arkadaşlarıyla iletişim kurma olanağı sunması gibi birçok 

kolaylığı bünyesinde barındıran internet teknolojisi (Oktik, 2013: 301), birçok 

avantajın yanı sıra çeşitli dezavantajlara da sahiptir. Güvenilirlik sorunu, çocuklar için 

uygun olmayan içeriklerin bu ortamda özgürce dolaşması, mahremiyet (Çakır, 2009: 

101-104) üzerindeki etkiler, bağımlılık yaratması ve bilgi kirliliğine neden olması gibi 

konular bu teknolojinin neden olduğu olumsuzluklar olarak kuramsal tartışmalarda 

görünür durumdadır. 

2.3.4.1. Güvenilirlik Sorunu 

Sosyal medya kullanımının artması ile birlikte internette dolaşan bilgilerin 

doğruluğu sürekli sorgulanan konuların başında gelmektedir. Yeni medyanın ortaya 

çıkışı çok büyük bir teknolojik gelişim gibi gözükse de bu gelişim kötü niyetle 

kullanıldığında sanıldığından çok büyük bir zarara neden olabilmektedir (Özgen, 

2011: 102).  

Akla gelebilecek her konuda sınırsız bilgiye ulaşmanın en kolay yollarından biri 

olan internet üzerinde dolaşan bilgiler, kişisel nitelikli yazışmalar, şifreler, parolalar 

olabileceği gibi çeşitli konularda yazılmış yazılar, reklamlar, ürün tanıtımları gibi 

konular hakkında da olabilir. Bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir ortamda 

bilginin güvenilirliği konusunda da çeşitli sorunlar yaşanmaktadır (Şeker, 2005: 84-

85). İnternet ortamında erişilen bilginin doğruluğu çoğunlukla kontrol 

edilmemektedir. Kontrol mekanizması eksikliği, bilgilerin yanlış olma olasılığını 

artırmaktadır. Ayrıca güncellenmemiş bilgilerin varlığı da bilgi kirliliğinin bir nedeni 

(Uysal ve Şendağ, 2010: 177) olarak ele alınmaktadır. 

2000’li yıllarla birlikte hayatımızın bir parçası haline gelen dijitalleşme, 

özellikle sosyal medyayla birlikte hayatımızı gerçek ve sanal ikilemi içerisinde devam 

ettirmemize neden olmuştur. Bireyler tıpkı gerçek yaşamda oluşturdukları, toplum 

tarafından şekillenen ya da kendi istekleri doğrultusunda düzenledikleri toplumsal 

kimlikler gibi bu sosyal medya ortamlarında da kimliklerini inşa ve ifşa etmektedirler. 

Bireylerin her sosyal medya uygulamasında farklı şekillerde kimlik oluşturmasına izin 
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veren (Uğurlu ve Yakın, 2015: 235) sosyal medyada, paylaşımların sanal ortamda 

olması kimlik tespitinin zorlaşmasına neden olmaktadır. Bu durumun bir sonucu 

olarak da haber veya bilgi kaynaklarına güvensizlik ortaya çıkmaktadır (Eşiyok 

Sönmez, 2014).  

Sosyal medyada kullanıcı sayısının fazla olması, bilgi sahibi olsun ya da olmasın 

her kullanıcının paylaşımda bulunması ve kullanıcı kimliklerinin tespit edilemiyor 

olması bu alandaki bilgi kirliliğinin ana kaynağını oluşturmaktadır. Özellikle 

kullanımının artmasıyla bilgi kirliliğinin ve manipülasyonun en fazla yaşandığı alan 

olan sosyal medyada bilginin doğruluğu konusundaki en önemli nokta kaynak 

güvenilirliğidir.  Kaynağın sosyal medya profilinin açık olup olmaması, paylaşımı 

yapan bu kaynağın tanınıp tanınamadığı, paylaşımının reklam ya da siyasi amaç taşıyıp 

taşımadığı, reklam verenler ve siyasetçilerle bir bağlantısı olup olmadığı güvenilirlik 

açısından önemli bilgileri oluşturmaktadır. Sosyal medyadaki haberlerin 

güvenilirliğini belirlemek adına kullanıcılara, haberlerin oluşturulma tarihi ve farklı 

güvenli kaynaklardan haberin doğrulanması, bilgiyi paylaşan organizasyonun 

bağımsızlığı ve içeriğin arka planı ve sosyal medya bağlantılarına bakılması tavsiye 

edilmekte, kullanıcılar tarafından üretilen içeriklerin yaygın haberler haline gelmesi 

nedeniyle kullanıcıların dikkatli olması önerilmektedir (Kılıç ve İspir, 2017: 404). 

İnternetin herkesin özgürce paylaşımına olanak sunması gibi olumlu bir özelliği 

kötü niyetli kullanıcılar tarafından olumsuz bir özelliğe dönüşebilmektedir. Bilgi 

kirliliği ile kullanıcıların manipüle edilmesi internetin güvenilirlik açısından 

sorgulanmasını beraberinde getirmektedir. 

2.3.4.2. Çocuklar İçin Uygun Olmayan İçerik 

Bilim ve teknolojilerdeki ilerlemelerle birlikte, kitle iletişim araçları çocuklar ve 

ergenler tarafından daha yaygın bir şekilde kullanılmakta ve onların bilişsel, duygusal, 

sosyal gelişimi ve davranışları üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler 

yaratabilmektedir. Çocuklar bilişsel özelliklerinden dolayı medya yayınlarını 

erişkinlerden farklı biçimlerde algılamakta ve onlardan farklı etkilenmektedir. 

Çocuklar gelişimsel dönemlerinin özelliği olan zengin hayal güçleri ve olayları somut 
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düzeyde algılamaları nedeniyle, gerçek ve gerçekdışı arasındaki farkı çoğu kez 

yetişkinler kadar kolay bir biçimde algılayamamaktadırlar (Evinç vd., 2010: 411). Bu 

açıdan bilgiye ulaşmada herhangi bir engelin olmadığı sosyal medya, çocuklar 

açısından önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Yeni iletişim teknolojilerine kolay ayak 

uyduran ve bunları hayatlarına hemen dâhil eden çocuklar, bu ortamlarda pornografik, 

şiddet içeren ve tüketimi körükleyen öğelere maruz bırakılabilmektedirler (Ülger, 

2012: 320). 

Peltekoğlu, ayıpları ortadan kaldıran ve çocukluğun yok oluşuna katkıda 

bulunan televizyon çağını bile geride bırakan sosyal medyanın, bilgiye ulaşmak için 

belirli dönem ve aşamalardan geçmiş olma koşulunu ortadan kaldırarak bilgiyi ve 

bilgiye ulaşmayı sıradanlaştırdığını (2012: 8) vurgulamaktadır. İnternet çocuklar ve 

gençler arasında popülerleştikçe aileler, eğitimciler, sağlık profesyonelleri ve yasa 

koyucular cinsellik ve şiddet öğelerinin çocuklar ve gençler üzerindeki etkisine 

yoğunlaşmışlardır. Bu yoğunlaşmanın temelinde çocukların istemli olduğu kadar 

istem dışı bir yönelme ile de söz konusu zararlı materyallere ulaşması durumu vardır 

(Ülger, 2012: 308). 

Çocuklara uygun olmayan içerikler denetimi zor bir alan olan sosyal medyada 

çeşitli önlemlere başvurulsa da rahatça dolaşabilmektedir. Fiziksel ve ruhsal gelişim 

dönemlerinde sosyal medyadaki zararlı içeriklere maruz kalan çocuklar önlem 

alınmadığı sürece bu durumdan her zaman olumsuz etkileneceklerdir. Özellikle sosyal 

medya kullanım yaşının oldukça düştüğü günümüzde internetin bu etkilerinin daha 

büyük olacağı öngörülmektedir.  

İletişim teknolojileri açısından çok önemli bir gelişme olan internetin doğruyu 

yanlışı ayırma seviyesinde olmayan çocuklar için zararlı bir ortam haline gelmesi 

çocukların ruhsal gelişimine zarar verebilecek yayınları barındıran bu ortamlara 

çocukların erişiminin kontrollü bir şekilde yapılmasını zorunlu kılmaktadır.  

2.3.4.3. Mahremiyetin Yok Oluşu 

Gücü nedeniyle mahremiyet konusunda problemlerin var olduğu bir mecra olan 

internette, bu konuda iki tür mahremiyetten söz edilmektedir. Birincisi kişisel 
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bilgilerinizin izinsiz bir şekilde alınması, saklanması, paylaşılması; ikincisi ise 

insanların özel hayatlarına dair bir takım görüntülerin, seslerin, bilgilerin çok hızlı bir 

şekilde ve genellikle de hiçbir yaptırımı olmadan yayılmasını sağlamasıdır (Çakır, 

2009: 105). Sosyal medyanın bu gösteri nitelikli dünyası ve görsel materyallerin 

teşhirine uygunluğu insanların mahremiyet haklarına saldırma biçimine 

dönüşebilmektedir (Çakır, 2013: 56). 

Sosyal medyada sahte bir ismin arkasına sığınarak özgürce hakaret ve en aykırı 

fikirleri ortaya koyma durumunun yanında insanlar gerçek isimlerini ve bilgilerini 

paylaştıkları ortamlarda da kendilerini göstermeye başlamışlardır. İnsanların özel 

hayatlarının her anını sosyal medyada yayınlamasıyla özel hayatın gözler önünde 

olması, başkaları tarafından ulaşılması sıradan ve kabul edilebilir bir hale dönüşmüştür 

(Eren ve Aydın, 2014: 203). Artık gizlenmek yerine var olduğunu göstermek, izlenir 

olmak ve beğenilmek bir gereksinim halini almıştır. Dolayısıyla bireyler artık sanal 

ortamda kendilerini tanımlayıcı bir takım ifadeler, görsel simgeler kullanmak yerine, 

yakın zamana kadar mahrem olarak nitelendirilecek kendilerine dair kişisel bilgileri 

büyük bir rahatlıkla paylaşma eğilimindedirler. En beğenilen fotoğraflarla profiller 

dikkat çekici hale getirilmekte, arkadaş listeleri, kişisel mesajlar, zevkler sanal 

dünyayla büyük bir rahatlıkla paylaşılabilmektedir (Dursun, 2010: 246-247). 

İnternet teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle birlikte insanların bilgiye ulaşma 

biçimleri ve iletişim alışkanlıkları da dönüşüme uğramıştır. Sayısallaşan bilginin yeni 

iletişim teknolojileriyle birlikte sunulması, bireylerin kendilerini ifade etme 

biçimlerini geçmiştekinden çok daha farklı bir boyuta taşımıştır (Özçağlayan ve Çelik, 

2014: 186). Gözetleyen ve gözetlenen ayrımlarının ortadan kalktığı yeni iletişim 

teknolojileri ve bunun bir uzantısı olan sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birey 

eşzamanlı olarak hem gözetleyen hem de gözetlenen varlık konumuna gelmiştir (Uluç 

ve Yarcı, 2017: 91). 

Gözetim ve mahremiyet kavramının farklı boyutlar kazandığı bu yapı içerisinde 

görünmekle var olmak aynı anlama gelmektedir. Bu alanın sunduğu özgürlükleri farklı 

yorumlayan kullanıcılar, sosyal medya ortamlarında özel hayatlarıyla ilgili her detayı 

paylaşmaktan çekinmemektedir. 
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2.3.4.4. Bilgi Kirliliği 

İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme bilgiye ulaşma açısından da bir 

gelişmeye neden olmuş ve günümüzde bilgiye ulaşma eskiye oranla daha kolay bir 

hale gelmiştir. İletişim teknolojilerindeki bu gelişmeler bilgiye ulaşma konusunda 

kolaylık ve hızın yanı sıra çeşitli olumsuz sonuçlar da doğurmuştur. Görüşlerin, 

önerilerin, fikirlerin bilginin ve haberin bu kadar hızlı ve özgürce yayılabildiği bir 

ortam olması, yani özgürlük alanının bu kadar geniş olması birçok bakımdan iyi 

olduğu gibi sakıncalar da içermektedir. Çünkü özellikle hassas konularda insanların 

manipülasyona açıklıklarının fazla olduğu yani kasıtlı ve yanlış yönlendirilmeye açık 

olduğu durumlarda ortaya çıkan bilgi kirliliği (Eren ve Aydın, 2014: 198) birçok sorun 

alanını beraberinde getirmektedir.  

İletişim alanında büyük bir gelecek vaat eden ve özgür bir paylaşım ortamı 

sunmayı hedefleyen ama bu özelliği zaman zaman kötüye kullanılan bir iletişim ortamı 

olan (Kırık ve Orkan, 2016: 19) sosyal medya, yapısı itibariyle söylentilerin ya da 

komplo teorilerinin kolaylıkla üretilebildiği bir alandır. Bu mecranın bilgiyi 

hızlandırması ve basitleştirmesi, yayılan bilginin sorgulanması için gerekli süreci 

devre dışı bırakmaktadır. Ayrıca mesaj yayılırken onu yayan binlerce kişinin aynı 

zamanda tanık olması, mesajın inanılırlığını da artırmaktadır. Sonuç olarak 

doğrulanmamış bir bilgi, arkasında herhangi bir detaylı argümantasyon olmadan 

binlerce kişiye aynı anda yayılabilmektedir (Irak ve Yazıcıoğlu, 2012: 40-41). Diğer 

iletişim ortamlarına göre denetimden daha uzak olan sosyal medyada 

dezenformasyonun yayılma hızı daha yüksektir. Bu nedenle suçlamalar, yalanlar, 

iftiralar, manipülatif çalışmalar sosyal medyada sıkça yer almaktadır (Kırık ve Orkan, 

2016: 34). Filtre olmadan çok tehlikeli hale gelebilen sosyal medya araçları doğru 

olmayan ya da sahte haber ve bilgi yaymaya neden olabilmektedir. Sosyal medyanın 

bilgiyi demokratikleştirmesi konusunda en önemli sorun kontrolün ve nitelik arttırıcı 

filtrelerin olmamasıdır (Alioğlu, 2013: 265). Sosyal medya, tehlikeli bilgilerin belli bir 

denetim süzgecinden geçirilmeksizin paylaşılmasına aracılık etmesi nedeniyle, 

toplumsal düzen, istikrar ve güvenlik açılarından büyük riskler de taşımaktadır. 
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Özellikle çocuklar ve yeterli tecrübeye sahip olmayan gençler söz konusu olduğunda 

bu risklerin daha fazla ön plana çıktığı görülmektedir (Eren ve Aydın, 2014: 203). 

Kaynağı belli olmayan dezenformasyona dayalı haberlerin ve fotoğrafların 

paylaşılmasının giderek daha çok görülmeye başlandığı sosyal medyada, bu tür 

dezenformasyona uğrayan paylaşımlara toplumsal olaylar ya da siyasi paylaşımlarda 

sıklıkla rastlanmaktadır. Kimi zaman gerçekleri açığa çıkaran sosyal medya kimi 

zaman da gerçekleri yansıtmayarak bilgi kirliliğine neden olmaktadır (Fidan, 2016: 

211). 

2.3.4.5. Bağımlılık Yaratması 

Teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde bilgisayar ve internet 

kullanımı artık hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İnternetin temel 

ortaya çıkış amacı iletişimi arttırmak ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmak olmasına 

rağmen internetin tahmin edilenden de hızlı yaygınlaşması yeni bir bağımlılık türü 

olarak nitelenebilecek internet bağımlılığına yol açmaya başlamıştır (Arısoy, 2009: 

66). 

Her türlü bilginin, verinin, sayısal içeriğin paylaşılmasına imkân veren kapsamlı 

bir iletişim ortamı olan internet, bireylerin sosyal paylaşım ağları aracılığıyla 

taleplerini, duygu ve düşüncelerini aktarabilmekte, çeşitli gruplara üye olarak karşılıklı 

bir şekilde oyun oynayabilmelerine olanak sağlamaktadır. Ancak sürekli olarak sosyal 

ağlarda yer almak isteyen ve zamanının çoğunu sanal ortamda geçiren bireyleri 

bekleyen en büyük tehlike sosyal medya bağımlılığıdır (Kırık, 2014: 86). İnternet 

başında geçirilen uzun zamanlar, her fırsatta sosyal medya uygulamalarını kullanma 

ihtiyacı, isteği, yaşamın neredeyse her anının sosyal medyada paylaşılması sosyal 

medya bağımlılığının en belirgin özelliklerindendir (Kuşay, 2013: 57).  

Sanal dünyadaki gerçek olmayan faaliyetler ve ilişkiler içerisine girerek 

toplumdan soyutlanan ve gerçek dünyadan uzaklaşan bireyler, bilgisayar ve internet 

bağımlısı   (Yıldız ve Bölükbaş, 2005: 45-46) olmaktadırlar. Bağımlılık konusunda 

yapılan birçok araştırmada da sosyal medya ve bağımlılık arasındaki ilişki ortaya 

konulmuştur. Örneğin; 2017 yılında Çelik’in üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı 
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sosyal medya bağımlılığı araştırmasında 24-26 yaş aralığındaki öğrencilerin sosyal 

medya bağımlılığına daha yatkın olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 274 öğrenci üzerinde 

gerçekleştirilen araştırmada öğrencilerin sosyal medya bağımlılık düzeyleri; 

meşguliyet, duygu durum düzenleme, tekrarlama, çatışma ve bu boyutların toplamını 

ifade eden toplam sosyal medya bağımlılığı gibi açılardan incelenmiş ve yapılan 

değerlendirme sonucunda öğrencilerin tekrarlama, çatışma ve toplam sosyal medya 

bağımlılıklarının az düzeyde, meşguliyet ve duygu durum düzenleme boyutlarında 

orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Çelik, 2017: 7-8). 

Sosyal medya ve bağımlılık konusunda bir diğer araştırma da Balcı ve Gölcü 

tarafından yapılmıştır. Facebook Addiction among University Students in Turkey: 

“Selcuk University Example” isimli, 903 öğrenci üzerinde yapılan çalışmada; sosyal 

medya bağımlılığı noktasında cinsiyetin belirleyici olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  

Yoğun bir şekilde kullanılan sosyal medya araçlarından biri olan Facebook üzerinde 

yapılan araştırma sonucunda, erkeklerin %7,1’i sosyal medyaya bağımlı bulunurken, 

kadınların % 3,7’si bağımlı bulunmuştur (2013: 269).   

Tutgun Ünal’ın 1034 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan araştırmasında da 

cinsiyete göre yapılan karşılaştırmalarda, kadınların sosyal medyadan daha çok 

duygusal destek aldığı, erkeklerin ise, sosyal medya ile çatışma halinde olduğu, diğer 

bir ifade ile olumsuz etkilendiği ortaya çıkmıştır (Tutgun Ünal, 2015:i). Bu 

araştırmada ayrıca üniversite öğrencilerinin sosyal medyaya az bağımlı olduğu 

sonucuna varılmıştır (Tutgun Ünal, 2015:205). 

Genel olarak internet ortamında sürekli var olma isteğinin engellenememesi 

durumunu ifade eden internet bağımlılığı (Kırık, 2013: 89) kullanıcıların gerçek 

hayattan koparak sanal dünyaya yönelmesi ve orada kendini daha rahat hissetmesinin 

ötesinde bir çeşit hastalık haline gelmektedir. Bu tür bir bağımlılık bir anlamda daha 

faydalı amaçlarla kullanılabilecek olan internetin ve sosyal medyanın bilinçsiz bir 

şekilde yanlış kullanımına işaret etmektedir. Sanal bir ortam olan sosyal medyanın en 

belirgin olumsuz özelliklerinden biri olan bağımlılık yaratması, sosyal medyadaki 

bilinçsiz kullanımın artmasıyla özellikle gençlerin ruh sağlığı açısından da bir tehlike 

oluşturmaya devam edecektir.  
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2.3.5. Medyada Temsil Pratiklerini Geleneksel Medya ve Sosyal Medya 

Farklılıkları Çerçevesinde Tanımlama  

İmge ve metinlerin, temsil ettikleri orijinal kaynakları doğrudan 

yansıtmalarından çok onları yeniden kurmalarını ifade eden temsil kavramı (Marshall, 

2005: 725), dil yoluyla anlam üretilmesidir. Shorter Oxford English Dictionary bu 

temsil kelimesiyle ilgili iki anlam sunmaktadır. İlk olarak temsili “bir şeyi temsil 

etmek, onu tanımlamak ya da tarif etmek betimlemek, resmetmek ya da hayal gücüyle 

onu okuyucunun zihninde canlandırmak” olarak tanımlayan sözlük, temsil etmenin 

aynı zamanda “simgelemek, kastetmek, örnek oluşturmak, yerini tutmak” gibi 

anlamlara geldiğini de belirtmektedir (Hall, 2017: 24). 

Bir şeyin yerini tutmak, simgesi ya da işareti olmak, bir şeyi belirgin 

özellikleriyle yansıtmak, bir şeyin yeniden sunumu gibi anlamlara gelen temsil süreci 

üçlü bir ilişkiye vurgu yapmaktadır. Yani temsil, bir kavramın olayın ya da olgunun 

üçüncü bir kişiye sunumudur (Mutlu, 2008: 279). Anlamın üretildiği ve bir kültürün 

üyeleri arasında değiş tokuş edildiği sürecin bir parçası olan temsil, şeyleri simgeleyen 

ya da temsil eden dil, işaretler ve görüntülerin kullanılmasını içermektedir. Temsilin 

anlam üretimindeki rolünü açıklamak için dilin dünyayı nasıl tasvir ettiğine dair 3 teori 

ortaya koyan Hall bu teorileri yansıtıcı, kasıtlı ve inşacı olarak tanımlamaktadır (2017: 

23). 

Dil yoluyla anlam temsilinin nasıl üretildiğini açıklayan ilk yaklaşım olan 

yansıtıcı yaklaşımda anlamın gerçek dünyadaki nesnede, kişide, fikirde hatta olayda 

yattığı ve dilin bir ayna gibi işlev görerek dünyada zaten var olan gerçek anlamı 

yansıttığı düşünülür. Temsilde anlama ilişkin ikinci yaklaşım ilk yaklaşım olan 

yansıtıcı yaklaşımın tam tersi bir görüşü ileri süren kasıtlı yaklaşımdır. Kasıtlı 

yaklaşımda konuşan, yazan kişinin dünyaya dair kendine ait yorumunu dil yoluyla 

empoze ettiği savunulur.  Kelimelerin yazarın vermeye çalıştığı anlamı ifade ettiğini 

savunan bu görüşte bireylerin kendileri için özel ya da benzersiz olan şeyleri, dünyayı 

görme biçimlerini aktarmak için dili kullandıkları ileri sürülür. Bu konuda üçüncü 

yaklaşım olan inşacı yaklaşım, dilin kamusal ve sosyal bir karakteri olduğunu ileri 

sürer ve ne şeylerin ne de bireysel kullanıcıların dilde anlamı sabitleyemeyeceğini 
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kabul eder. Bu yaklaşım içerisinde; şeylerin bir anlamı olmadığı ve anlamı, kavramları 

ve işaretleri kullanarak bireylerin inşa edebileceği vurgulanır (Hall, 2017: 35-36). 

Temsil noktasında medya en önemli araçlardan biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kimlik inşasında biz ve ötekiler olgularının sınırlarının çizilmesine ve bir 

sosyal harita oluşturulmasına yardımcı olan medyada ötekine dair yer bulan görsel 

göstergeler, izleyicide bu olguyla ilgili anlam şemalarının oluşmasını sağlamaktadır 

(Posos Devrani, 2017: 937). Medyada sunulan temsillerle izleyicilere model alacakları 

davranış modelleri, başka bir ifadeyle kimlik özellikleri gösterilmektedir. Model alma 

süreci, medyada gösterilen kimlik özelliklerinin gözlemlenmesi, hafızaya alınması ve 

ihtiyaç anında çağrılması şeklinde işlemektedir. Medyada temsil edilen kimlik 

özelliklerine ilişkin kod ve simgeler bu yolla topluma aktarılmakta, toplumsal belleğe 

yerleşmekte ve kişisel kimliğin şekillenmesinde etkili olmaktadır (Varol, 2014: 308). 

Temsil, üretileni anlamlandırma noktasında önemli bir güç olan medya ile 

yakından ilişkilidir. Temsil, medyanın en önemli sağlayıcılarından biridir ve bugün 

bildiğimiz birçok şey medya temsillerinden ibarettir. Medyanın sunduğu gerçeklik 

temsilleri dünyaya ilişkin kişisel deneyimlerimizi ve yorumlarımızı önemli ölçüde 

belirlemektedir. Bu nedenle temsil, gerçek olaydan sonraya ortaya çıkan bir şeyden 

çok, yorumladığımız gerçekliğin bir parçasıdır (Laughey, 2010: 83-84). 

Her medya kanalı sahibi olduğu kimselerin ve temsil ettiği çıkarların 

savunuculuğunu yapmaktadır. Medyada gösterimde olan gündelik yaşamın rutinine 

eşlik eden haberler, yazılar, programlar, diziler gibi çok sayıda içerik, verili ve belli 

kültürel, toplumsal, siyasal, ekonomik ve tarihi örüntüleri ve durum tanımlarını temsil 

etmektedir. Medya metinleri sayesinde izleyiciyle buluşan temsil pratikleri, başat 

ideolojinin onaylanması için izleyiciyi, dinleyiciyi ya da okuyucuyu davet etmekte, 

izleyicinin temsil edilen medya metnini alımlaması ise kendi konumuna bağlı olarak 

gerçekleşmektedir (Toprak vd., 2009: 273). Bu durumda geleneksel medya ve sosyal 

medyadaki temsil pratikleri de araçların taşıdığı özellikler çerçevesinde farklı 

görüntüler vermektedir. 

Dünyayı daraltan, siyasi sınırların ötesine geçerek dünyayı birbirinden haberdar 

hale getiren küreselleşmeyle birlikte, iletişim teknolojilerinde de gelişmeler olduğu ve 
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geleneksel medya yapılanmalarında büyük değişimler meydana geldiği bilinmektedir. 

Yeni olarak adlandırılan iletişim teknolojilerine bağlı olarak, yeni medya politikaları 

da şekillenmeye başlamış ve insanlara istediklerine erişebilme, istediklerini 

paylaşabilme imkânı sağlayan bir medya ortamı doğmuştur. Etkileşim ve sanallık 

üzerine kurulu olan yeni medya zaman ve mekân kısıtlamaları olmayan yeni bir alan 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Yurdigül ve Zinderen, 2012: 85). Hızlı bir şekilde 

hayatımıza giren internet ve onun bir uzantısı olan yeni medya, günümüzün en çok 

tartışılan konularından biridir. Olumlu ya da olumsuz yönleriyle geleneksel medyanın 

da bir hedefi haline gelen bu medya türü incelenirken, bu kavram ile birlikte geleneksel 

medya kavramı da ele alınmaktadır. Çalışmalarda bu iki medya türünün birlikte ele 

alınmasındaki temel amaç yeni bir medya türü olarak karşımıza çıkan sosyal medyayı 

anlamanın, geleneksel medya ile yapılan karşılaştırma sonucunda mümkün 

olabilmesidir (Kızılarslan, 2012: 26). Sosyal medyadan önceki dönemde yer alan, 

insanlara haber ulaştıran ve haber ulaştırırken tek yönlü bir iletişim modeli uygulayan 

geleneksel medya, geribildirim almayan yayın organlarını içermektedir. Geleneksel 

medyanın ardından ortaya çıkan yeni medya ise kullanıcı temelli bir medyadır 

(Bayrak, 2015: 448). 

Dünya genelinde birçok kişi gündemi takip etmek ve bilgi almak için yeni medya 

araçlarını kullanmaktadır. Hız, etkileşimli iletişim ve elektroniğin egemen olduğu bu 

yeni medya düzeni, sosyal medya olarak da adlandırılmaktadır. Son yıllarda 

teknolojinin günlük yaşamımıza daha fazla girmesiyle birlikte hayat tarzımız da 

bundan etkilenmiştir. Bu gelişmelerin başında çağın buluşu olarak da nitelendirilen 

internet gelmektedir. İnternet ile birlikte sosyal ağlar artık insanların hayatının önemli 

bir parçası olmuş ve zaman ve mekân kurgusunu unuttuğumuz bu sanal âlemde vakit 

geçirmek günlük bir ihtiyaç halini almıştır (Ersoy ve Balyemez, 2013: 351). İnternetin 

yaygınlaşması ve yeni teknolojilerin kullanımıyla birlikte geleneksel anlamdaki 

medya kavramı köklü bir değişim geçirmektedir. Bu yeni teknolojiler bir taraftan da 

kitle iletişimi süreçlerinin doğasını değiştirmiştir. Kitle iletişiminin geleneksel araçları 

olan gazete, radyo ve televizyon gibi geniş, heterojen ve kimliği belirsiz dinleyici 

kitlelerine hitap etme biçimi, geri bildirim almanın çok daha kolay ve kesin olduğu 

yöntemlere doğru kaymaya başlamıştır (Gönenli ve Hürmeriç, 2012: 239). Sosyal 
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ağların temelini oluşturan teknoloji sayesinde mekâna bağlı olmadan siyasi, kültürel, 

ekonomik alanlarda bilgi alışverişi yapılmaktadır (Kars, 2014).  

Çakır, geleneksel medyadan oldukça farklı bir yapı sunan sosyal medyanın 

yepyeni bir gösteri alanı olduğunu, birçok anlamda geleneksel medyanın 

sınırlılıklarından uzak olduğunu belirtmektedir. O’na göre sosyal medya; kolaydır, 

ucuzdur, çeşitlidir, özgürdür, yeniliklere daha çok açıktır. Üreticiler ve tüketiciler aynı 

kişilerdir. İnternet ve sosyal medya bir agora atmosferi yarattığı gibi aynı zamanda bir 

arenadır.  Sosyal medyada suç ve suçlu kavramı da esnek ve değişkendir (2013: 47). 

Bu medya türünün en büyük gücü mizahtır (Öngün, 2015: 303). Sanallığa dayalı bu 

sosyal ağlar, bugüne kadar görülmemiş bir düzeyde yayılma ve örgütlenme imkânı 

sunarak, bir anda birçok insanın ‘çevrimiçi bir arada’ bulunmasını sağlayabilmektedir 

(Göker ve Doğar, 2011: 177). 

Eskiden bilgiye geleneksel medya vasıtası ile ulaşılırken, şimdi akıllı telefonlar, 

diz üstü bilgisayarlar, IPad ve benzeri teknolojik cihazlarla daha mobil bir şekilde her 

zaman ve her yerde ulaşabilmektedir. Yeni medya düzeniyle birlikte bireyler 

geleneksel medya araçlarını daha az takip etmektedir (Ersoy ve Balyemez, 2013: 351). 

Yeni iletişim teknolojileriyle birlikte iletişim araçlarının gündelik hayatımızın birer 

parçası haline gelmesi ile birlikte, geçmiş dönemdeki uygulamaların ve alışkanlıkların 

neredeyse büyük bir bölümü bir dönüşüm geçirmiştir. İş görme biçimlerinden, iletişim 

yöntemlerine alışveriş alışkanlıklarından okuma davranışlarına kadar uzun bir yelpaze 

içinde birçok değişim gerçekleşmiştir. Özellikle çok çeşitli platformlardan, mobil bir 

durumda iken internet bağlantısı sayesinde sanal dünyaya erişebilme avantajı 

sayesinde, geçmiş dönemlerde alışık olduğumuz okuma davranışlarının değiştiği 

görülmektedir. Başta genç kesimler olmak üzere büyük bir kitle, basılı gazetenin 

somut bir nesne olarak satın alınması yerine, yeni medya ve iletişim teknolojilerinin 

sağladığı avantalara bağlı olarak okuma davranışlarını değiştirmiştir. Bu durum 

karşısında, özellikle ekonomik anlamda rekabetçi şartların dayattığı zorlamalar 

karşısında ayakta durmakta zorlanan bazı kurumlar, bu yeni düzenin de getirdiği 

değişime bağlı olarak yazılı basın mecrasından çekilmiş ve sadece bu yeni mecrada 

faaliyetlerine devam etmektedirler (Bulunmaz, 2014: 58).  
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Etkileşimin düşük olduğu geleneksel medyada, eşik bekçileri ve kanaat önderleri 

içerik oluşturma veya içeriği değiştirmede ön planda iken, gelişen sosyal medya 

aracılığı ile bireyler hem üreten hem de tüketen olmuş ve kendi ilgi alanlarına giren 

her türlü konu hakkında gruplar kurmaya başlamış, kimliklerini bu yolla 

şekillendirmişlerdir (Ünür, 2016: 15). Geleneksel yani ana akım medyanın yetersiz 

kaldığı, sahiplik yapısı ve medya grup politikası gibi çeşitli nedenlerle haber söylemi 

ve seçiminde yaşanan subjektif durumların alternatif medyayı özellikle sosyal 

medyayı bir cazibe merkezi haline getirdiği  (Gündüz, 2013: 152) söylenebilir. Çildan 

ve arkadaşları sosyal medyanın, geleneksel medyaya göre politik iletişimde daha 

tarafsız bir ortam sunduğunu, geleneksel medya araçlarına kolaylıkla sansür 

uygulanabildiğini (2012) vurgulamaktadırlar.  

 Ayrıca bilgiye ulaşmada geleneksel medyadan alışkın olunan sınırlamaları da 

ortadan kaldıran yeni iletişim teknolojileri kullanıcıların enformasyon kanalları ve 

içeriği üzerindeki kontrolünü ve üretkenliğini artırmaktadır. Postmodern toplumda 

tüketici aynı zamanda mesajın üreticisi durumuna gelmiştir.  Kitle iletişim araçlarıyla 

ilgili olarak yıllardır tartışılan pasif ve edilgen izleyici görüşü karşısında izleyiciye 

daha aktif olma vaadi sunan yeni iletişim teknolojilerinde, tüketiciler kendilerini ifade 

etmekte ve mesaj üretmektedirler  (Başer, 2010: 43). Web 2.0 teknolojisinin önderlik 

ettiği sosyal medya sayesinde içerik yaratıcılarının yöneticiler olduğu devir kapanmış, 

tüketicilerin işbirlikçi bir biçimde içeriğe katkıda bulunmaları ve birbirleriyle de 

etkileşim halinde olmaları söz konusu olmuştur (Babür Tosun ve Levi, 2010: 96). 

Kullanıcıya içeriğe müdahale etme imkânı tanıyan sosyal medya, içerik bakımından 

tamamen bireye yönelik bir gelişim göstermektedir. İnsanların tüketim hızını ve 

biçimini takip ederek üreticiler ile tüketiciler arasındaki iletişim boşluğunu da 

dolduran bu medya türü tüketime de yeni bir boyut kazandırmıştır (Bayrak, 2015: 462). 

Etkileşimin zamanına, aralığına, hızına kullanıcıların karar verdiği bir medya 

olan sosyal medyanın hızı geleneksel medyanın içerik hazırlama ve sunma hızına 

yetişecek şekilde artmaktadır. Geleneksel medyayı sosyal medyadan ayıran diğer bir 

özellik ise; geleneksel medyada matbaada basılan medya ürünleri üzerinde sonradan 

değişiklik yapılamazken sosyal medya teknolojileriyle hazırlanan içerikler üzerinde 
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istenildiği anda kaldırmak, değiştirmek gibi çok sayıda değişiklikler yapılabilmektedir 

(Arık, 2013b: 280). Basılı bir materyalin olmadığı sosyal medya ortamında girilen 

bilginin, verinin ya da haberin değiştirilmesi ya da silinmesi geleneksel medyaya 

oranla daha kolaydır ama bunun bir dezavantaj olma ihtimali de vardır. Yanlış girilen 

bir bilginin internet ortamında paylaşılmasıyla, bilgi anında binlerce kişiye ulaşabilir 

bu ise bir bilgi kirliliğine neden olabilir. 

Geleneksel medya sonrasında gelişen sosyal medyaya anında uyum sağlayan 

kullanıcılar, kendi ihtiyaçlarına göre şekillenen bu medyada kendilerini ifade 

edebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri geniş imkânlar bulmaktadır. Kullanıcıların 

isteği doğrultusunda şekillenen yeni medya, bireyin toplumla olan ilişkileriyle de 

ilgilenmektedir. Bireyin ruh hali, davranışları, tüketim hızı ve tüketim tercihleri sosyal 

medya tarafından devamlı takip edilmektedir (Bayrak, 2015: 454-455). 

Sosyal medya; toplumun üst sınıflarının alt sınıfları yönettiği bir yönetim biçimi 

yerine, alt sınıfların üst sınıfları denetlediği, uyardığı ve sürekli geliştirmeye çalıştığı, 

bu yüzden çağdaş bir yönetim için alt sınıfların sürekli izlemesi gerektiği, yeni dünya 

düzeni olgusunda çevrimiçi etkileşim, etkili iletişim, paylaşım ve bilişim çağı olarak 

tanımlanmaktadır (Erbaşlar, 2013: 6). Sosyal medyayla birlikte duvarların yıkıldığı, 

yeni köprülerin kurulduğu (Gündüz, 2013: 144) üzerine değerlendirmeler 

yapılmaktadır.  

Yeni iletişim teknolojileri kendine özgü bir yapıya sahiptir. Geleneksel medyaya 

göre birçok avantajın yanında dezavantajlara da sahip olan bu teknolojiler yoğun bir 

şekilde kullanılmakta ve toplumsal yaşamın birçok alanını da etkilemektedirler. 

Günümüzde akademik alanda üzerinde en çok durulan konulardan biri olan sosyal 

medya, geleneksel medyanın da tartıştığı konulardan biridir. Bu anlamda çalışmada 

geleneksel medyada sosyal medyanın nasıl temsil edildiği görünür kılınmaya 

çalışılacaktır.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SOSYAL MEDYANIN GELENEKSEL MEDYADA  

TEMSİL PRATİKLERİ 
 

3.1. Metodoloji 

Metodoloji başlığı altında araştırmanın problemi, çalışmanın amacı, önemi, 

varsayımlar, araştırma soruları, sınırlılıklar, yöntem, evren ve örneklem ve tanımlar 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

3.1.1. Problem 

Gazete, radyo, televizyon gibi geleneksel kitle iletişim araçları 20. yüzyılın son 

çeyreğine kadar insan hayatında merkezi bir rol oynamıştır. Yeni medya olarak 

adlandırılan internet, uydu ve mobil iletişim teknolojileri ise ortaya çıktıktan kısa bir 

süre içinde kitleler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Beraberinde gelen 

birçok yenilik üzerinden okunduğunda geleneksel medyaya alternatif olarak da 

gösterilen yeni medya birçok konuda hayatımızın içinde tartışma konusu haline 

gelmiştir. Bu bağlamda sosyal medya da, son dönemde toplumsal hareketlerdeki rolü 

nedeniyle akademik tartışmaların odağında yer almaktadır. Özellikle Arap Baharı 

olayları ile sosyal medyanın etkisi hem akademi de hem de geleneksel medyanın 

anlatılarında kendine bir yer edinmiştir. Aynı şekilde Türkiye’de meydana gelen Gezi 

Parkı protestolarının örgütlenmesi ve büyümesinde de sosyal medya etkili olmuş, 

sosyal medyanın olaylar üzerindeki etkisi geleneksel medyanın bu konuya 

yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu çalışmanın temel sorunsalı her iki olay 

çerçevesinde sosyal medyanın geleneksel medyada nasıl temsil edildiğini ortaya 

koymak ve bu temsilde etkili olan değişkenleri belirleyebilmektir. 

3.1.2. Amaç 

Bu çalışmanın temel amacı sosyal medyanın geleneksel medyada nasıl temsil 

edildiğini ortaya koymaktır. Çalışmada sosyal medya kullanımının ön plana çıktığı 

Arap Baharı ve Gezi Parkı olayları temelinde geleneksel medyanın sosyal medyayı 
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tanımlama pratikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada hem ülke içinde hem de 

dışında gerçekleşen olaylar çerçevesinde analiz yapılması, geleneksel medyanın sosyal 

medyayı anlamlandırma sürecinde ön plana çıkan değişkenlerin siyasal, kültürel, 

ekonomik, ideolojik vb. boyutlarının daha net bir şekilde tanımlanmasını sağlamıştır. 

3.1.3. Önem 

Günümüzde insanların yoğun bir şekilde kullandığı sosyal medya hayatımızın 

bir parçası olmuş ve günlük hayatımıza etkilerinin yanı sıra toplumsal yaşamı da 

birçok açıdan etkilemeye başlamıştır. Kullanıcılarına kendini ifade etme olanağı 

sağlayan sosyal medya, son yıllarda yaşanan toplumsal olaylardaki rolüyle de 

gündeme gelmiştir (Babacan vd, 2011: 66). 

Günümüzde sosyal medya gerek kamu gerek siyasal gerekse geleneksel 

medyanın gündeminde önemli bir yere sahiptir. Özellikle sosyal medyanın toplumun 

genelini ilgilendiren bir konudaki etkileri, onun kaçınılmaz olarak geleneksel 

medyanın da gündeminde önemli bir yer edinmesine neden olmaktadır. Geleneksel 

medyada haberlerin yanı sıra köşe yazılarında da sosyal medyaya ilişkin 

değerlendirmeler dikkat çekmektedir. 

Günümüzde ulusal ya da yerel, günlük ya da haftalık hemen hemen her gazetede 

bir ya da birden fazla köşe yazısı yayınlanmaktadır. Köşe yazıları; gazetelerin ve 

dergilerin belirli köşelerinde her gün ya da belirli günlerde, gazetenin belirli 

sütunlarında bulunan imzalı yazılardır. Güncel, siyasi, toplumsal, kültürel ve 

ekonomik sorunlara değinilen bu yazılarda ileri sürülen düşüncelerin kanıtlanma ya da 

doğrulanma zorunluluğu yoktur. Makaleler gibi iddialı ve ispatlayıcı yönü ağırlıklı 

olmadığı için kanıtlara ve aşırı ayrıntılara yer verilmeyen bu yazı türü var olan haberler 

hakkında yorumları içermekte, başka bir deyişle haberde yapılmayan yorum köşe 

yazısında yapılmaktadır (Çakır, 2007a: 212). Köşe yazarlarının ülke ve toplum 

gündemine, toplum yaşamına ilişkin genel konuları tartıştığı köşe yazıları, sadece 

yaşanılan toplumla ilgili meseleleri değil dünyanın başka bir yerinde yaşanan önemli 

gelişmeleri de kapsayabilmektedir (Yüksel ve Gürcan, 2001: 49). Köşe yazarlarının 

görüşleri genellikle bağlı bulunduğu yayın grubuyla uyumludur. Fikir beyan etmek 
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yoluyla çok sayıda insana ulaşan köşe yazıları kitleleri etkileme gücüne sahiptir. 

İncelenen olaylar sırasında da çeşitli gazetelerden birçok yazar köşelerinde bu 

konularla ilgili düşüncelerini dile getirmiş, sosyal medyanın Arap Baharı ve Gezi Parkı 

olayları gibi toplumsal hareketler üzerindeki etkisiyle ilgili yorumlarda 

bulunmuşlardır.  

Tüm bu aktörler sosyal medyaya bir takım anlamlar yüklemekte, kimi zaman 

demokratikleştirici potansiyeli ile ön plana çıkan sosyal medya kimi zaman yeni bir 

egemenlik biçimi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada geleneksel medyanın sosyal 

medyayı nasıl tanımladığı üzerine odaklanılmıştır. Çalışmada hem ülke içinde hem de 

dışında gerçekleşen olaylar çerçevesinde analiz yapılmış, böylece geleneksel 

medyanın sosyal medyayı anlamlandırma sürecinde ön plana çıkan değişkenlerin 

siyasal, kültürel, ekonomik, ideolojik vb. boyutlarının daha net bir şekilde 

tanımlanması sağlanmıştır. Yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri incelendiğinde 

sosyal medyanın geleneksel medyada nasıl anlamlandırıldığı konusunda araştırma 

eksikliği dikkat çekmektedir.  

Ayrıca ülke içinde ve ülke dışında gerçekleşen olaylar dikkate alındığında bu 

olaylarda sosyal medyaya yüklenen anlamlarda bir farklılık olup olmadığı noktasında 

bir tartışma alanı belirginleşmemektedir. Çalışmada köşe yazılarında, biri yurt içinde 

biri yurtdışında meydana gelen toplumsal hareketler çerçevesinde sosyal medyaya 

yüklenen anlamlar karşılaştırılarak, anlamlandırma ve temsil noktasında ne gibi 

farklılıkların ortaya çıktığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

3.1.4. Varsayımlar 

         Çalışmanın temel varsayımları şu şekildedir:  

• Geleneksel medyada sosyal medyanın temsil pratikleri gazetelerin ideolojik 

konumlanışına göre farklılık göstermektedir. 

• Geleneksel medyanın sosyal medyayı anlamlandırma biçimlerinde iktidarla 

olan ilişkiler belirleyicidir. 
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• Geleneksel medyanın sosyal medyaya yüklediği olumlu ya da olumsuz 

anlamlandırma pratiklerinde; sosyal medya yoluyla daha görünür olan olayların nerede 

gerçekleştiği, bu olayların ulusal bir boyutunun olup olmadığı belirleyicidir. 

3.1.5. Araştırma Soruları 

         Araştırma soruları şu şekilde belirlenmiştir: 

• Geleneksel medyada sosyal medya nasıl temsil edilmektedir?  

• Geleneksel medyanın sosyal medyayı temsil pratiklerinde ideolojik 

konumlanış belirleyici midir? 

• Geleneksel medyanın sosyal medyayı anlamlandırma biçimlerinde iktidarla 

olan ilişkiler belirleyici midir? 

• Geleneksel medyanın tanımlama biçimlerinde sosyal medya hangi durumlarda 

demokratikleştirici potansiyeli ile ön plana çıkmaktadır? 

• Köşe yazarları olaylar sırasında sosyal medyanın öne çıkmasını hangi 

nedenlere bağlamışlardır? 

• Köşe yazarları sosyal medyanın olaylar üzerinde ne tür bir etki yarattığına 

dikkat çekmişlerdir? 

• Geleneksel medyanın tanımlama biçimlerinde sosyal medya hangi durumlarda 

bir egemenlik biçimi olarak tanımlanmaktadır? 

• Geleneksel medyanın sosyal medyayı tanımlama biçimlerinde, sosyal medyayı 

anlamlı ya da anlamsız kılmada sosyal medya yoluyla görünür olan olayların nerede 

gerçekleştiği, ulusal bir boyutunun olup olmadığı gibi kriterlerin önemli bir rolü var 

mıdır? 

3.1.6. Sınırlılıklar 

         Araştırma aşağıda belirtilen konularla sınırlandırılmıştır:  

• Araştırmada yazılı basın üzerine odaklanılmıştır. 

• İncelenen gazeteler Türkiye’de günlük olarak yayınlanan ulusal gazetelerdir. 

• Araştırmada Türkiye’de yayın yapan farklı ideolojilere sahip 10 ulusal gazete 

(Birgün, Cumhuriyet, Evrensel, Hürriyet, Radikal, Sabah, Sözcü, Yeni Akit, Yeniçağ, 

Yeni Şafak)  ele alınmıştır. 
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• Araştırmada köşe yazıları analiz edilmiştir. 

• Araştırmada Arap Baharı olarak isimlendirilen olayların incelenmesinde 

başlangıç tarihi olarak; olayların başlangıcı olarak işaretlenen Tunus’taki 18 Aralık 

2010’daki gelişmeler temel alınmış ve Mısır, Libya, Yemen, Bahreyn, Cezayir, Ürdün, 

Suriye gibi Arap dünyasındaki sıçramalarını analiz edebilmek için 2011 yılı Mart ayı 

sonuna kadar konu ile ilgili veriler incelenmiştir.  Suriye’de 15 Mart 2011’de başlayan 

olaylar sonlanmış değildir. Ancak çalışmanın amacı geleneksel medyanın bu olayları 

nasıl sunduğu olmadığı için Suriye’deki hareketlere ilişkin olarak 15 günlük bir analiz 

olayların en hareketli dönemini, başlangıç noktasını ve sosyal medyanın da en aktif 

kullanıldığı süreci içerdiği için yeterli görülmüştür. Gezi Parkı olayları ile ilgili 

analizler ise; 27 Mayıs 2013 tarihinde Gezi Parkı’ndaki ağaçların sökülmesi için 

belediye ekiplerince yapılan çalışmaların başladığı tarihten oldukça yoğun 

gelişmelerin yaşandığı 31 Ağustos 2013 tarihleri arasındaki süreci kapsamaktadır.  

• Çalışmada Arap Baharı ve Gezi Parkı olaylarının geleneksel medyada nasıl 

temsil edildiği araştırılmayacaktır. Çalışmanın temel sorunsalı geleneksel medyada 

sosyal medyanın nasıl temsil edildiğidir. Bu doğrultuda Arap Baharı ve Gezi Parkı 

olayları örnek olaylar olarak belirlenmiştir.  

3.1.7. Yöntem 

Sosyal medyanın geleneksel medyada nasıl temsil edildiğini ortaya koymayı 

amaçlayan bu çalışmada içerik analizi temelinde bir çözümleme yapılmıştır. İçerik 

çözümlemesi 19. yüzyılın başlarında Columbia Gazetecilik Okulu’nun gazetelerin 

nicel analizine ilişkin çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır (Gökçe, 2001:1). Fakat içerik 

çözümleme yöntemindeki asıl değişiklikler 20. yüzyılın başlarında olmuştur. 2. Dünya 

Savaşı sırasında Harold D. Lasswell ve arkadaşları, politika kuramları çerçevesinde 

iletişim sorunlarını gözleyerek yeni konular, yeni yöntemler ve yeni kümelendirmeler 

yaparak politika ve iletişim ilişkisini açıklamaya çalışmışlardır. Savaş sırasında 

radyonun yaptığı propaganda amaçlı yayınlarını da çözümleyen Lasswell ve 

arkadaşları bu çözümlemeleri içerik analizi yöntemiyle gerçekleştirmişlerdir (Aziz, 

2008: 119-120). 
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Tarihsel süreç içerisinde çeşitli gelişmeler yaşayan içerik analizinde temel amaç, 

toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. İçerik analizi 

yöntemi; toplanan verilerin kavramsallaştırılması, ortaya çıkan kavramlara göre 

mantıklı bir biçimde düzenlenerek verileri açıklayan temaların belirlenmesi 

aşamalarını kapsamaktadır. İçerik analizinde temelde yapılan işlem birbirine benzeyen 

verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirerek, okuyucunun 

anlayacağı bir düzeyde yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 259). Gazete 

haberleri veya yazıları, televizyon haberleri, filmleri, radyo programları, sinema 

filmleri gibi her türlü görsel, metinsel ve işitsel içerik, içerik analizi yöntemiyle analiz 

edilebilmektedir (Geray, 2006: 147). 

İçerik analizi denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Berelson (1999: 204) 

içerik analizini “İletişimin belirgin içeriğinin objektif, sistematik ve niceliksel 

tanımlarını yapan bir araştırma tekniği” olarak ele almaktadır. 

 İçerik çözümlemesi ile ilgili yapılan diğer tanımlar ise şu şekildedir (Aziz, 2008: 

121): 

“İçerik çözümlemesi, yazılı ya da görüntülü materyalin dizgeli (sistematik) 

analizidir.” 

“İçerik çözümlemesi yazılan ve söylenenin, hazırlanan açıklayıcı yönergeye 

göre ne kadar sıklıkla söylendiğinin bulunmasıdır.” 

“İçerik çözümlemesi, saylamayanların nicelleştirilmesidir.”  

İçerik analizinde belirginleşen 4 aşama vardır. İlk aşama olan verilerin 

kodlanması aşamasında araştırmacı verilerin anlamlı bütünler halinde nasıl bölümlere 

ayrılabileceğini, bu anlamlı bütünlere nasıl kod verileceğini ve bu farklı bölümlerde 

yer alan verilerin benzer kodlarla düzenlenip düzenlenmeyeceğini dikkate almak 

zorundadır. Analizin ikinci aşaması olan temaların belirlenmesi aşamasında ise 

araştırmacının, ilk aşamada ortaya çıkan kodlardan yola çıkarak verileri genel düzeyde 

açıklayabilen ve kodları belirli kategoriler altında toplayabilen temaları bulması 

gerekmektedir. Bir sonraki aşama ise verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi 
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ve tanımlanmasıdır. İlk aşamadaki ayrıntılı kodlama ve ikinci aşamadaki tematik 

kodlama sonucunda, araştırmacı topladığı verileri düzenleyebileceği bir sistem 

oluşturur. Bu sisteme göre elde ettiği verileri düzenleyen araştırmacının, verileri 

okuyucunun anlayacağı bir dille tanımlaması, açıklaması ve sunması önemlidir. Son 

aşama ise ayrıntılı bir biçimde tanımlanan ve sunulan bulguların araştırmacı tarafından 

yorumlanması ve bazı sonuçların çıkarılmasıdır. Araştırmacı bu son aşamada topladığı 

verilere anlam kazandırmak ve bulgular arasındaki ilişkileri açıklamak, neden sonuç 

ilişkilerini kurmak, bulgulardan bir takım sonuçlar çıkarmak ve elde edilen sonuçların 

önemine dair açıklamalar yapması gerekir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 260-270). 

İçerik analizi temel alınarak gerçekleştirilen bu çalışmada geleneksel medyada 

sosyal medyanın nasıl anlamlandırıldığı Arap Baharı ve Gezi Parkı olayları temel 

alınarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada araştırmaya dâhil edilen 

gazetelerdeki köşe yazıları içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Niceliksel ve niteliksel içerik analizi çerçevesinde yorumlanan köşe yazılarında 

sosyal medyanın tanımlanma biçimlerini ortaya koymak için kodlama cetveli 

oluşturulmuş, oluşturulan kodlama cetvelinde konuyla ilgili kategoriler ve alt 

kategoriler belirlenmiştir. Biçimsel özellikler, aktarma, başlıklar, alt başlıklar, sosyal 

medya kullanıcıları, geleneksel medya ve sosyal medya, sosyal medya araçları, sosyal 

medyanın özellikleri, sosyal medya ve bilgi kirliliği, sosyal medya ve sansür, siyasiler 

ve sosyal medya ve köşe yazarları ve sosyal medya olmak üzere 12 genel kategori ve 

bu kategorilerin alt kategorileri belirlenerek analiz edilmiştir. Kodlama cetvelinde 

belirlenen gazetelerde Arap Baharı ve Gezi Parkı olayları sırasında sosyal medyaya 

gönderme yapan tüm içerikler kodlanmıştır. Veriler SPSS isimli programa aktarılmış 

frekans tabloları ve çapraz tablolar oluşturularak veriler yorumlanmaya çalışılmıştır.  

3.1.8. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni Türk basınında yayın yapmakta olan ulusal ölçekte tüm 

gazetelerdir. Araştırmanın örneklemini ise Birgün, Cumhuriyet, Evrensel, Hürriyet, 

Radikal, Sabah, Sözcü, Yeni Akit, Yeniçağ, Yeni Şafak gazeteleri oluşturmaktadır. 

Farklı ideolojik görüşlere sahip bu gazetelerdeki köşe yazılarında Arap Baharı ve Gezi 
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Parkı olayları sırasında sosyal medyaya yüklenen anlamları ortaya koymak için, 

olayların en yoğun olduğu dönemler incelenmiştir. Arap Baharı dönemi için incelenen 

tarih aralığı 18 Aralık 2010-31 Mart 2011’dir. Gezi Parkı olayları için incelenen 

dönem ise 27 Mayıs-31 Ağustos 2013 tarihleri arasıdır.  

Çalışmada 18 Aralık 2010-31 Mart 2011 tarihleri arasında belirtilen gazetelerde 

toplam 10 bin 410 köşe yazısı tespit edilmiştir. Gazete bazında değerlendirildiğinde 

ise belirtilen tarihler arasında Birgün gazetesinde 72, Cumhuriyet gazetesinde 126, 

Evrensel gazetesinde 83, Hürriyet gazetesinde 108, Radikal gazetesinde 125, Sabah 

gazetesinde 117, Sözcü gazetesinde 48, Yeni Akit gazetesinde 153, Yeniçağ 

gazetesinde 123 ve Yeni Şafak gazetesinde 129 köşe yazısında Ortadoğu’da yaşanan 

olaylarla ilgili yazılar kaleme alınmıştır. Toplam 1084 yazının 102’sinde olaylar 

sırasında sosyal medya kullanımıyla ilgili değerlendirmeler yer almıştır. Bu dönemde 

olaylar sırasında sosyal medya kullanımı ile ilgili köşe yazılarının 11 tanesi Birgün, 11 

tanesi Cumhuriyet, 5 tanesi Evrensel, 13 tanesi Hürriyet, 24 tanesi Radikal, 9 tanesi 

Sabah, 9 tanesi Yeni Akit, 9 tanesi Yeniçağ, 11 tanesi Yeni Şafak gazetesinde yer 

alırken, bu dönemde Sözcü gazetesindeki köşe yazılarında sosyal medyanın olaylar 

üzerindeki etkisiyle ilgili doğrudan bir değerlendirmeye rastlanmamıştır. 

 27 Mayıs-31 Ağustos 2013 tarihleri arasında incelenen gazetelerde toplam 9 bin 

760 köşe yazısı yayınlanmıştır. Birgün gazetesinde 286, Cumhuriyet gazetesinde 382, 

Evrensel gazetesinde 242, Hürriyet gazetesinde 317, Radikal gazetesinde 300, Sabah 

gazetesinde 309, Sözcü gazetesinde 155, Yeni Akit gazetesinde 304, Yeniçağ 

gazetesinde 271, Yeni Şafak gazetesinde 341 köşe yazısında, Gezi Parkı olaylarından 

bahsedilmiştir. Konuyla ilgili toplam 2 bin 907 köşe yazısının 461 tanesinde ise olaylar 

sırasında sosyal medya kullanımı konu edilmiştir. Gezi Parkı olaylarında olayları ile 

ilgili sosyal medya kullanımına değinen köşe yazılarının 51 tanesi Birgün, 56’sı 

Cumhuriyet, 33’ü Evrensel, 67’si Hürriyet, 64’ü Radikal, 51’i Sabah, 18’i Sözcü, 52’si 

Yeni Akit, 28’i Yeniçağ, 41’i Yeni Şafak gazetesinde yer almıştır.  
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3.1.9. Tanımlar 

Geleneksel Medya: Geleneksel medya; bir noktadan çoklu noktalara yapılan, 

bir mesajın tek bir kaynaktan binlerce alıcıya ulaştırıldığı ve alıcıların kaynağa geri 

iletim yapabilmeleri için sınırlı şanslarının bulunduğu bir iletişim şeklini ifade 

etmektedir (Straubhaar ve Larose, 1997:11; Akt: Çakır, 2009:15). “Birden birçoğa” 

modelindeki geleneksel medyada; iletişim aracının sahibi, gazete, matbaa, radyo, 

televizyon altyapısı olarak bir yatırım yapar ve kuruluşun bünyesinde belirli bir 

süzgeçten geçirildikten sonra üretilen enformasyon çok sayıda kişiye ulaştırılır (Çakır 

ve Topçu, 2005:76). 

Köşe Yazısı: Gazetelerin ya da dergilerin belirlenmiş sütunlarına periyodik bir 

biçimde, çoğunlukla güncel olayların irdelenip yorumlandığı, belli bir görüşe bağlı 

yazılardır (Güz, 2002: 221). 

Toplumsal Hareket: Toplumsal hareket, bir konuda değişim gerçekleştirmeye 

çalışan ya da oluşan ya da oluşacak değişiklikleri engellemeye yönelik oluşumları 

ifade etmektedir (Uysal, 2016: 1). 

Sosyal Medya: Sınırları belirlenmiş bir sistem içinde kullanıcıların halka açık 

ya da yarı açık profil oluşturmasına, bağlantıda olduğu diğer kullanıcıların listesini 

açıkça vermesine, bu diğer kullanıcıların sistemdeki listelenmiş bağlantılarını 

görmesine ve aralarında gezmesine izin veren web tabanlı hizmetlerin tümü olarak 

açıklanmaktadır (Büyükşener, 2009:19).   

Başlık: Çoğunlukla yargı bildiren başlık, bir haberin ya da metnin birkaç 

kelimeden oluşan kısa bir özetidir (Yüksel ve Gürcan, 2005: 20). 

Alt Başlık: Ana başlığın altında yer alan, başlığı açıklayıcı özellikte olan kısa 

yazılardır (Yüksel ve Gürcan, 2005: 23). 

3.2. Bulgular ve Yorumlar 

Bu başlık altında Arap Baharı ve Gezi Parkı olaylarının ortaya çıkma nedenleri 

belirginleştirilmiş, belirlenen gazetelerdeki köşe yazılarında bu olaylar temelinde 
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sosyal medyanın nasıl temsil edildiği içerik analizi temelinde gerçekleştirilen 

çözümlemeler ile anlamlandırılmaya çalışılmıştır. 

3.2.1. Arap Baharı ve Gezi Parkı Olayları 

3.2.1.1. Arap Baharı  

Hem dönem hem de yöntem açısından kendilerini oluşturan sosyo-politik 

koşulları yansıtan isyan, devrim, ayaklanma gibi toplumsal olaylar her toplumda 

olduğu gibi Arap dünyasında da tarih boyunca var olmuştur. Arap dünyası; bazen bir 

grup, bazen bir kabile, bazen bir ideoloji ve bazen de halkların tümünün katılımıyla 

ortaya çıkan bu ayaklanmalara birçok kez tanıklık etmiştir (Kışlakçı, 2013:15). 

Arap Baharı Ortadoğu ülkelerinin halkları tarafından Aralık 2010’da başlayan 

ve bazı bölgelerde hala devam eden Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde rejim, 

yönetim, yönetici değişimleri başta olmak üzere değişikliklere, ülke çapında 

protestolara, kamu alanlarının işgaline, devlet ve polis binalarının yakılmasına, 

hapishane baskınlarına ve yenilenmelere yol açan, protesto, ayaklanma, kalkışma, 

devrim, başkaldırı ve daha birçok adlandırmayla söz edilen Arap halk hareketleri 

(Buzkıran ve Kutbay, 2013: 149) olarak tanımlanmaktadır. Düşük işsizlik oranları, 

kaliteli eğitim sistemi, gelişmiş orta sınıfı ve etkin kamu sektörleriyle bir zamanlar 

Arap dünyasının rol modeli olan Tunus’ta 90’lı yıllardaki elitler ve orta sınıf arasındaki 

gerilimler toplumun geniş bir kısmına yayılmış ve bunun sonucunda Arap Baharı 

süreci ortaya çıkmıştır (Gök, 2014: 25). Protestolar, Arap dünyasında başta gelen 

işsizlik, siyasi yozlaşma, ifade özgürlüğü, usulsüzlükler ve kötü yaşam koşulları gibi 

pek çok sorun sonucunda önce Tunus'ta Muhammed Buazizi’nin kendini yakmasıyla 

başlamıştır (Buzkıran ve Kutbay, 2013: 149). Geçimini sağlamak için seyyar satıcılık 

yapan 26 yaşında, üniversite mezunu, işsiz Muhammed Buazizi, güvenlik güçlerinin 

tezgâhına el koymasını ve kendisine yapılan muameleyi protesto etmek amacıyla 17 

Aralık 2010’da kendisini ateşe vermiştir (Koçak, 2012: 28).  

Buazizi’nin kendini yakmasının ardından önce Sidi Buzid’de, daha sonra ise 

Tunus’un diğer şehirlerinde protesto gösterileri yapılmaya başlanmış, Buazizi ise, 4 

Ocak 2011’de yaşamını yitirmiştir. Buazizi’nin ölümü, öngörülemeyen siyasî ve 
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sosyal gelişmelere yol açmıştır. İşçi, öğrenci, öğretmen, hukukçu, gazeteci, insan 

hakları aktivistleri ve muhalif siyasîler Bin Ali hükümetinin politikalarını protesto 

etmek üzere sokaklarda gösteriler düzenlemeye başlamıştır (Koçak, 2012: 28). 

“Yasemin Devrimi” olarak anılan Tunus’taki gösteriler ve kısa süreli çatışmalardan 

sonra Başbakan ülkeyi terk etmiş, olaylar bölgedeki diğer ülkelere de sıçramıştır 

(Zengin, 2013: 29).  

Tunus’taki isyanın Mısır’a sıçraması uzun sürmemiş, o güne kadar Arap 

dünyasındaki değişimlerde söz sahibi olmayan, Kuzeybatı Afrika’daki 10 milyon 

nüfusa sahip Tunus, Mısır’daki 30 yıllık Mübarek rejiminden kurtulmak isteyenlerin 

yöneldikleri yer olmuştur. Bin Ali rejiminin devrilmesini Arap uydu kanallarından 

canlı yayında seyreden, sosyal medyadan soluksuz takip eden Mısırlı muhalifler kendi 

devrimlerini gerçekleştirmek için harekete geçmiştir (Ertuna, 2014: 65). 25 Ocak 

2011’de 6 Nisan komitesi ve işçi organizasyonlarının önderliğinde başlayan 

protestolarla birlikte, Mısır’da milyonlarca insan 18 gün boyunca Kahire’nin Tahrir 

meydanını doldurmuş, polis ve rejime bağlı güçlerin müdahalesiyle birçok Mısırlı 

hayatını kaybetmiş, birçoğu da yaralanmıştır. Olaylar karşısında Hüsnü Mübarek 11 

Şubat 2011’de görevden çekildiğini ilan etmiş böylece 30 yıllık iktidar bir halk 

isyanıyla son bulmuştur (Kireçci, 2014: 7). Birçok ülkede olduğu gibi Mısır’da da 

internetin olayların örgütlenmesinde önemli bir rolü olmuş, Ocak 2011’de önce 

Twitter, daha sonra ise internet erişimi engellenmiştir. Rejimin başarısız olmasının 

ardından internet erişim engeli kaldırılmıştır (Arvas, 2016: 152). 

Tunus ve Mısır’daki bu ayaklanmalar, Libya, Yemen, Bahreyn, Suriye, Cezayir, 

Ürdün, Fas ve hatta Irak ve Filistin’de de etkisini göstermiştir (Kışlakçı, 2013: 10). 

Libya’daki isyanlar 15 Şubat’ta, ülkenin ikinci büyük şehri Bingazi’de başlamış, 

Kaddafi rejimine karşı başlayan bu isyanlar ülkenin diğer bölgelerine de sıçramış ve 

kısa sürede silahlı bir mücadeleye dönüşmüştür (Ertuna, 2014: 78). İnsan Hakları 

İzleme Örgütü’ne göre 19 Şubat’a kadar ölü sayısı yüzü aşmıştır (Prashad, 2012: 157, 

107). Batı, Libya’da yaşanan olayların tarafı haline gelmiş, olaylar sadece Libyalılar 

arasında cereyan etmemiş, politik ve askeri boyutuyla uluslararası boyuta da 

taşınmıştır. NATO tarafından Libya’ya askeri müdahale gerçekleştirilmiş, Libya Arap 
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Baharı süresince, Birleşmiş Milletler çerçevesi altında askeri müdahalenin yapıldığı 

ilk ve tek örnek olmuştur (Akbaş ve Düzgün, 2012: 70). Ağustos ayında, Kaddafi 

karşıtı isyancılar Trablus’a girmiş, Kaddafi eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Cezayir’e 

kaçmıştır (Ertuna, 2014: 107). 20 Ekim’de Sirte’de yakalanan Kaddafi öldürülmüş ve 

görüntüleri anında Youtube’da yayınlanmıştır (Prashad, 2012: 230).  

Yemen’deki olaylar 2011 yılının Mart ayında başlamış, kabile yapısının etkin 

olduğu ve herkesin silahlı olduğu ülkede insanlar ilk kez silahlarını evde bırakarak 

sokaklara dökülmüştür (Kışlakçı, 2013: 223-228). 2012 yılının Şubat ayında tek aday 

olarak girdiği seçimi kazanan Mansur Hadi, Ali Abdullah Salih’in 33 yıllık iktidarının 

ardından görevi devralan isim olmuştur (Kireçci, 2014: 8). Arap Baharı rüzgârlarının 

Suriye’deki kıvılcımı 15 Mart’ta Deraa kentinde başlamıştır (Kışlakçı, 2013: 212). 

Hava üstünlüğünü de elinde tutan Esed rejimi kimyasal silahlar da dâhil olmak üzere 

binlerce insanı sivil ya da silahlı demeden öldürmüş, hayatta kalmayı başaran 

insanların çoğu ise Ürdün, Irak, Türkiye gibi komşu ülkelere sığınmıştır (Kireçci, 

2014: 8). Arap Baharı olarak tanımlanan bu olaylar devrim serisinin Suriye bölümü 

hala devam etmektedir (Şen, 2013: 56). Ortadoğu’da meydana gelen değişim Tunus, 

Mısır, Libya ve Yemen’de yönetim değişikliklerine neden olurken, diğer Ortadoğu 

ülkelerinden birçoğunda da en azından politik reformların yapılmasına kaynaklık 

etmiştir (Akbaş, 2012: 70).  

Çeşitli ekonomik, siyasi, tarihi nedenler yüzünden meydana gelen ve bazı 

ülkelerde hala devam eden Arap Baharı sürecinde ortaya çıkan önemli bir faktör de 

sosyal medyadır. Teknolojinin gelişmesiyle kitle iletişim araçları da insanları etkileme 

gücünü arttırmış, dünyayı yeniden şekillendirmeye başlamıştır. Radyo ile 

televizyonun yanında özellikle güçlü bir potansiyele sahip olan internet teknolojisi 

sınırları ortadan kaldırmış, gerek yurtta ve gerekse de dünyada yaşanan siyasi, 

ekonomik, sosyal gelişmeler internet üzerinden rahatlıkla takip edilebilecek seviyeye 

gelinmiştir. İnternetin bir uzantısı olan sosyal medya ise bireylerin ilgisini kısa bir süre 

içerisinde çekmeyi başarmış ve tüm dünyada yaygın olarak kullanılan, milyonlarca 

üye sayısına sahip Facebook, Twitter, Myspace gibi ağların popüler bir hal almasını 

sağlamıştır. Başta Ürdün, Cezayir, Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn ve Yemen 
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gibi ülkelerde görülen Arap Baharı ise tüm dünyaya kitle iletişim araçları ve sosyal 

paylaşım siteleri aracılığıyla yayılmıştır. Halkın gösterdiği tepkiler ve direniş kimi 

zaman sansüre uğramış ve radyo, televizyon üzerinden rahatlıkla aktarılamamıştır. 

Fakat internet daha özgürlükçü bir ortam sunduğu için kullanıcılar sosyal paylaşım 

ağları üzerinden Arap Baharı’na yönelik tüm gelişmelerden haberdar olabilmiş, yorum 

yapabilmiş ve görsel paylaşabilmiştir (Kırık, 2012: 88). Olaylar sırasında iletişimsel 

bir ağ yaratılarak, hareketin sürdürülmesi ve duyurulması, kendini ifade etmesi 

süreçlerinde sosyal medya etkin bir şekilde kullanılmıştır (Çoban, 2014: 13). Sosyal 

medyanın olaylar üzerindeki etkisi devrimlerin adlandırılmasında da etkili olmuş, 

Tunus’taki ayaklanmalarda Twitter yoğun bir şekilde kullanıldığı için bu ülkedeki 

devrime “Twitter Devrimi” denilmiştir. Mısırlı gençlerin Facebook’a olan ilgili 

nedeniyle bu ülkedeki ayaklanmalar “Servebook/Devrim kitabı” olarak 

isimlendirilmiştir (Kışlakçı, 2013: 79). Sosyal medyayla birlikte olaylar sırasında her 

vatandaş bir gazeteciye dönüşmüş, cep telefonları ile çekilen görüntülerle yaşananlar 

sosyal medyada paylaşmıştır (Kışlakçı, 2013: 239). Hükümetler ise sosyal medyanın 

demokratikleştirici yönüne farklı şekillerde tepki göstermiş, gözetim, engelleme ve 

hapisle cezalandırma gibi tepkiler geliştirmişlerdir (Chalfaouat, 2014: 59). 

3.2.1.2. Gezi Parkı Olayları 

Gezi Parkı eylemleri tarihi Topçu Kışlası’nın İstanbul’a yeniden kazandırılması 

projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yol genişletme 

çalışmalarına başlanması kapsamında yapılan düzenlemeler neticesinde bazı ağaçların 

kesilmesi ve ağaçların kesilmesi üzerine bazı gruplar tarafından Gezi Parkı’nda oturma 

eylemi düzenlenmesi (Nuran, 2015: 93-94) ile başlamıştır. 28 Mayıs sabahı Gezi 

Parkı’ndaki kalabalık çoğalmış ve yıkım çalışmaları engellenmiştir. 29 Mayıs 

tarihinde sabah saatlerinde polislerin parkta kalanlara müdahalede bulunmasının 

ardından çalışmalar yeniden başlamış, 30 Mayıs sabahı polisin eylemcilerin 

çadırlarına  (Acar, 2014: 120-121) müdahalesi ile olaylar büyümüştür. 

Yaklaşık 50 kişilik bir eylemci grup tarafından başlatılan olaylar, 31 Mayıs 

gecesinden itibaren ülke geneline yayılmış; bu gelişmeye bağlı olarak Gezi Parkı’na 

dair hedefleri de kapsayan, ancak açıkça daha genel iddia ve talepleri dile getiren bir 



102 
 

hükümet karşıtı gösteri niteliğine bürünmüştür (Ete ve Taştan, 2013: 22). Gezi Parkı 

olayları, ABD, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu gibi uluslararası güçlerin de 

ilgisini çekmiş, bu ülkelerin çeşitli açıklamalar ile sürece dâhil olmalarına neden 

olmuştur (Tozkoparan, 2013: 178). 

Toplumun her alanında çok ciddi bir hareketliliğe neden olan Gezi Parkı olayları, 

başta politik alanda olmak üzere ekonomide, gündelik yaşamda ve akademide kendini 

hissettirmiştir. Eylemler adeta politik duruşların ve safların belirleyicisi olmuştur. Bir 

anda hükümet karşıtı bir gösteri niteliğini kazanan olaylar, iktidar yanlısı ve karşıtı 

şeklinde kutuplar yaratmış, bu atmosfer insanların davranışlarını belirlemede 

belirleyici olmuştur. Siyaseti olduğu gibi ekonomiyi de önemli ölçüde etkileyen 

eylemler, ekonomide kısmi bir belirsizlik meydana gelmesine neden olmuştur. 

Eylemlerin etkisi gündelik yaşamda da fazlasıyla hissedilmiş, toplumda meydana 

gelen kutuplaşmalar ciddi gerilimlere neden olmuştur (Şen, 2014: 221-222). Medya 

açısından da çok önemli gelişmelere sahne olan Gezi Parkı olayları, Türkiye’de bir 

eylem sırasında sosyal medyanın yoğun kullanımının ilk kez ortaya çıktığı olaylardır 

(İnal, 2013: 34). Olaylar sırasında geleneksel medya araçları, özellikle de ulusal yayın 

yapan televizyon kanalları uzun bir süre Gezi Parkı’nda yaşanan olaylardan çok  çeşitli 

belgesel ve eğlence programları yayınlarken Gezi Parkı olaylarıyla ilgili haberlerin 

geniş kitlelere aktarıldığı en önemli mecra, sosyal medya araçları olmuştur (Doğu vd., 

2014: 92-93). Bu süreçte kendiliğinden ortaya çıkan dijital haberciler sosyal medya 

üzerinden etkili bir habercilik biçiminin geliştirilmesinde etkili olmuştur (Çoban, 

2014: 18-19). Olaylar sırasında eylemlerin amacını görünür kılmada ve örgütlenmede 

(Göksu, 2016: 70) sosyal medya etkili bir araç olmuştur.  

Daha önce hiç bilgisayar kullanmamış insanlar bile olaylarla ilgili bilgi almak 

için sosyal medyayı takip etmeye başlamış, sosyal medya bir anda en güvenilir haber 

kaynağı (Pearce, 2014: 319) haline gelmiştir. Eylemler sürecinde Twitter’da kullanıcı 

ve tweet atma sayısında hızlı bir yükselme meydana gelmiş, Mayıs 2013’te Türkiye’de 

bulunan toplam 11 milyon Twitter kullanıcısının oranı 31 Mayıs-12 Haziran tarihleri 

arasında %6 artmıştır. Bu tarihler arasında #direngeziparkı etiketiyle 8 milyon, 

#occupygezi etiketiyle 3.8 milyon, #direnankara etiketiyle ise 2.2 milyon tweet 
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atılmıştır. Toplamda atılan 20 milyon tweet ile rekor sayıya ulaşılmıştır (İnal, 2013: 

34-35).  

3.2.2. Bulguların Yorumlanması 

Tablo 1: Gazetelerde yer alan köşe yazısı sayısı 

 

Arap Baharı olaylarının incelendiği 18 Aralık 2010-31 Mart 2011 tarihlerini 

kapsayan dönemde sosyal medyanın olaylar üzerindeki etkisini ele alan köşe 

yazılarının gazetelerdeki dağılımına bakıldığında Evrensel gazetesinde 5, Sabah, Yeni 

Akit ve Yeniçağ gazetelerinin her birinde 9, Birgün, Cumhuriyet ve Yeni Şafak 

gazetelerinin her birinde 11, Hürriyet gazetesinde 13, Radikal gazetesinde ise 24 köşe 

yazısının yer aldığı görülmektedir. Sözcü gazetesindeki köşe yazılarında ise belirtilen 

tarihler arasında sosyal medyanın Arap coğrafyasında yaşanan olaylar üzerindeki 

etkisiyle ilgili bir görüşe yer verilmemiştir. Elde edilen verilere göre Arap Baharı 

olayları sırasında sosyal medya ile ilgili değerlendirmelere en fazla yer veren gazete 

Radikal gazetesi olmuştur. 

Arap Baharı döneminde toplamda 102 köşe yazısında bu konu ele alınırken Gezi 

Parkı olayları sırasında toplam 461 köşe yazısı bu konuya dikkat çekmiştir. Gezi Parkı 

olaylarının incelendiği 27 Mayıs 2013-31 Ağustos 2013 tarihlerini kapsayan dönemde 

sosyal medyanın olaylar üzerindeki etkisini ele alan köşe yazılarının gazetelerdeki 

dağılımına bakıldığında Hürriyet gazetesinde 67, Radikal gazetesinde 64, Cumhuriyet 

gazetesinde 56, Yeni Akit gazetesinde 52, Birgün ve Sabah gazetelerinin her birinde 
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51, Yeni Şafak gazetesinde 41, Evrensel gazetesinde 33, Yeniçağ gazetesinde 28, 

Sözcü gazetesinde 18 köşe yazısı yer almıştır.  

Arap Baharı ve Gezi Parkı olayları karşılaştırıldığında; Gezi Parkı olayları 

sırasında sosyal medya ve olaylar arasındaki ilişkiyle ilgili, Arap Baharı döneminde 

olduğundan daha çok köşe yazısı yazıldığı dikkat çekmektedir. 

Tablo 2: Arap Baharı ve Gezi Parkı olayları sırasında köşe yazılarında kullanılan 
aktarma sayısı 

 

Arap Baharı olayları sırasında incelenen gazetelerin % 90,2’sinde aktarma 

kullanılmazken, % 9,8’lik kısmında aktarma kullanılmıştır. Birgün, Cumhuriyet 

Yeniçağ gazetelerinde herhangi bir aktarma kullanılmamış ancak; Evrensel, Hürriyet 

ve Yeni Şafak gazetelerinin her birinde 1, Sabah ve Yeni Akit gazetelerinin her birinde 

2, Radikal gazetesinde 3 aktarma yapılmıştır. 

Gezi Parkı olaylarının verilişinde incelenen köşe yazılarının % 84,2’sinde 

aktarma kullanılmazken, % 15,8’inde aktarma yapılmıştır. 461 köşe yazısından 73 

tanesinde farklı kaynaklardan aktarma yapıldığı görülmektedir. En çok aktarma 

Hürriyet gazetesinde yer alırken, Sözcü gazetesi ise en az aktarma kullanan gazete 

olmuştur. Gezi Parkı olaylarında sosyal medyanın etkisini ele alan köşe yazılarında 

aktarma kullanım oranı daha yüksektir. 
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Tablo 3: Köşe yazılarında yapılan aktarmanın kaynağı 

 

Arap Baharı olaylarında sosyal medyanın etkisine yer veren köşe yazılarında 

aktarma yapılanlardan % 20’sinde aktarmanın hangi kaynaktan yapıldığına ilişkin bir 

ifade yer almamıştır. Aktarma yapılan köşe yazılarının % 30’u aktarma kaynağı olarak 

sosyal medyayı gösterirken, yine aynı oranda gazeteciler/köşe yazarları kaynak olarak 

kullanılmıştır. Köşe yazılarında yapılan aktarmaların % 20’sinde ise uzman kişiler ya 

da kurumlardan aktarma yapılmıştır.  

 Gezi Parkı olayları ve sosyal medya arasında ilişki kuran köşe yazılarında 

aktarma yapılanların % 5,5’inde aktarmanın hangi kaynaktan yapıldığı belirtilmezken, 

yazıların % 32,9’unda sosyal medyadan, yine aynı oranda köşe yazısında aktarmanın 

uzman kişiler veya kurumlardan yapıldığı gözlemlenmiştir. Aktarma yapılan köşe 

yazılarının % 9,6’sında aktarma kaynağı olarak siyasiler ve aynı oranda 

gazeteciler/köşe yazarları gösterilmiştir. Yazıların yalnızca % 8,2’sinde sosyal 

araştırmalara, % 1,4’ünde okuyuculara kaynak olarak başvurulmuştur.  
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Tablo 4: Köşe yazılarında yapılan aktarmanın nedeni 

 

Arap Baharı olaylarında sosyal medya etkisine odaklanan köşe yazılarında 

aktarmaya başvurulan 10 köşe yazısının 4’ünde yani % 40’ında aktarmanın neden 

yapıldığına ilişkin herhangi bir yoruma yer verilmezken, % 30’unda aktarmanın 

nedeni uzman görüşleriyle düşüncesini desteklemek olarak belirginleşmiştir. Köşe 

yazarlarının % 20’si sosyal medyanın olumsuz yönlerine dikkat çekmek, % 10’u ise 

istatistiksel verilerle inandırıcılığı sağlamak amacıyla aktarmaya başvurmuştur. 

Yapılan incelemelerde Sabah, Yeni Akit ve Yeni Şafak gazetelerinde uzman 

görüşleriyle düşüncesini desteklemek amacıyla aktarma yapılırken, Hürriyet 

gazetesinde istatiksel verilerle inandırıcılığı artırmak, Radikal gazetesinde ise sosyal 

medyanın olumsuz yönlerine dikkat çekmek için aktarma yapıldığı görülmektedir.  

Gezi Parkı olaylarında % 23,3 oranında uzman görüşleriyle düşüncesini 

desteklemek, % 12,3 oranında istatistiksel verilerle inandırıcılığı artırmak, % 8,2 

oranında sosyal medyanın olumsuz yönlerine dikkat çekmek, % 6,8 oranında karşıt 

düşünceleri çürütmek, % 2,7 oranında ise sosyal medyanın olumlu yönlerine dikkat 

çekmek amacıyla aktarma yapıldığı görülmektedir. Bu dönemde uzman görüşleriyle 

düşüncesini desteklemek amacıyla aktarma kullanılan yazılar Hürriyet gazetesinde 
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öne çıkarken, sosyal medyanın olumsuz yönlerine dikkat çekmek için yapılan 

aktarmalar Yeni Akit gazetesinde ön plana çıkmaktadır.  

Tablo 5: Köşe yazıları başlıklarında sosyal medya ile ilgili ifadeler

 

Arap Baharı olaylarında sosyal medya etkisine değinen köşe yazılarının % 

20,6’sının başlığında sosyal medya ile ilgili ifadeler kullanılmışken, % 79,4’ünde bu 

ifadelere rastlanmamıştır. 

Gezi Parkı olaylarında sosyal medya etkisine değinen köşe yazılarından % 

86,8’inin başlığında sosyal medya ile ilgili ifadeler yer bulmamıştır. Yazıların sadece 

% 13,2’lik bir kısmında sosyal medya ile ilgili ifadeler olduğu gözlemlenmiştir. 

Toplamda sosyal medyanın olaylarla ilgisine dair ifadelerin yer aldığı 563 köşe 

yazısının 82 tanesinde başlıklarda sosyal medyayla ilgili ifadelerin kullanıldığı ortaya 

çıkmaktadır. 
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Tablo 6: Köşe yazılarının başlıklarında kullanılan sosyal medya ile ilgili ifadelerin yönü 

 

Arap Baharı ile ilgili köşe yazılarından sosyal medya ile bağ kuranların 

başlıklarında sosyal medyayla ilgili ifadeler kullanılan köşe yazılarının % 81’inde bu 

ifadelerin sosyal medyayı eleştirdiğine ya da desteklediğine dair bir ifade 

gözlemlenmemiştir. Başlıkların % 9,5’inde sosyal medya eleştirilirken yine aynı 

orandaki köşe yazısında sosyal medyayı destekleyen ifadelere yer verilmiştir.  

Başlıklarda sosyal medyayı destekleyen ifadeler ise Birgün ve Hürriyet gazetelerinde 

yer bulmuş, bu noktada başlıklarda sosyal medyanın eleştirildiği gazete ise Radikal 

gazetesi olmuştur. 

Gezi Parkı olayları ile ilgili köşe yazılarından sosyal medya ile bağ kuranların 

başlıklarında sosyal medyayla ilgili ifadeler bulunan 61 köşe yazısının başlıklarının % 

19,7’sinde sosyal medyaya yönelik eleştirilere, % 16,4’ünde ise sosyal medyayı 

destekleyen ifadelere rastlanmıştır. Gezi Parkı olayları sırasında incelenen köşe 

yazılarının başlıklarında sosyal medyayı eleştiren ifadeler en fazla Sabah gazetesinde 

öne çıkarken, sosyal medyayı destekleyen ifadeler ise Hürriyet gazetesinde öne 

çıkmıştır. Hürriyet gazetesindeki köşe yazıları başlıklarında iki olayda da sosyal 

medyanın desteklendiği görülmektedir.  
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Tablo 7: Başlıklarda kullanılan ifadelerde sosyal medyanın adlandırılması  

 

Arap Baharı olaylarında, başlıklarında sosyal medyayla ilgili ifadelerin 

bulunduğu köşe yazılarının % 47,6’sı sosyal medyanın olayların başlamasında etkili 

olduğuna dikkat çekmiştir. Başlıklarda bu görüşün belirgin bir şekilde öne çıktığı 

gazete Radikal gazetesidir. Başlıkların % 4,8’inde sosyal medyanın olaylar sırasında 

bilgi alışverişi için kullanıldığı savunulurken,  sosyal medyanın olaylarla ilişkisine dair 

bir yorumun bulunmadığı köşe yazsısı başlığı oranı % 47,6’dır. 

Gezi Parkı olaylarında incelenen köşe yazısı başlıklarının % 47,5’inde sosyal 

medyanın olaylarla ilişkisine dair bir ifadeye yer verilmezken, % 24,6’sında sosyal 

medyanın olayların başlamasında etkili olduğu, % 16,4’ünde sosyal medyanın olaylar 

sırasında bilgi alışverişi için kullanıldığı, % 11,5’inde ise sosyal medyanın olaylar 

sırasında provokasyon için kullanıldığına dikkat çekilmiştir. Sosyal medyanın 

olayların başlamasında etkili olduğunu savunan başlıkların önemli bir kısmı Birgün 

gazetesinde yer alırken, sosyal medyanın olaylar sırasında bilgi alışverişi için 

kullanıldığı görüşü Radikal, sosyal medyanın provokasyon için kullanıldığı görüşü de 

Radikal, Sabah, Yeni Şafak gazetelerindeki köşe yazısı başlıklarında öne çıkmıştır. 
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Tablo 8: Köşe yazılarının alt başlıklarında sosyal medya ile ilgili kullanılan ifadeler 

 

Arap Baharı olaylarında köşe yazılarının alt başlıklarının % 92,2’sinde sosyal 

medya ile ilgili ifadeler kullanılmamıştır. % 7,8’inde bu ifadelere rastlanmıştır. 

Gezi Parkı olaylarında sosyal medyaya dair ifadelerin kullanıldığı alt başlıkların 

oranı % 4,3’tür. 

Tablo 9: Köşe yazılarının alt başlıklarında kullanılan sosyal medya ile ilgili 

ifadelerin yönü 

 

Arap Baharı olaylarında sosyal medya etkisine değinen köşe yazılarının alt 

başlıklarında sosyal medyaya dair ifadelerin yer aldığı köşe yazılarının % 37,5’i sosyal 

medyayla ilgili olumlu ya da olumsuz bir görüşe yer vermezken, yine aynı oranda köşe 
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yazısının alt başlığında sosyal medyayı eleştiren ifadeler gözlemlenmiştir. Sosyal 

medyayı eleştiren ifadeler Birgün, Radikal ve Sabah gazetelerinde birer alt başlıkta 

gözlemlenmiştir. Köşe yazılarının alt başlıklarının % 25’inde ise sosyal medyayı 

destekleyen ifadeler yer almış, bu ifadeler Cumhuriyet ve Hürriyet gazetesindeki birer 

alt başlıkta karşımıza çıkmıştır. 

Gezi Parkı olaylarında sosyal medya etkisine vurgu yapan köşe yazılarının alt 

başlıklarında sosyal medyayla ilgili ifadeler bulunan köşe yazılarının % 65’inde sosyal 

medyayla ilgili bir eleştiriye ya da desteğe yer verilmezken, bu başlıkların % 20’sinde 

sosyal medya eleştirilmiş, % 15’inde ise sosyal medya desteklenmiştir. Bu dönemde 

alt başlıklarda sosyal medyayı eleştiren yazılar Yeni Akit gazetesinde yer alırken, 

sosyal medyayı destekleyen alt başlıklar Hürriyet gazetesinde öne çıkmıştır. 

Sözcü ve Evrensel gazeteleri, iki olayla ilgili köşe yazılarının alt başlıklarında 

sosyal medyayla ilgili ifadelere yer vermemeleri nedeniyle bu analizde yer 

almamışlardır. 

Tablo 10: Alt başlıklarda kullanılan ifadelerde sosyal medyanın adlandırılma biçimleri

 

Arap Baharı olaylarında sosyal medya etkisine değinen köşe yazılarının alt 

başlıklarında sosyal medyayla ilgili ifadeler bulunan köşe yazılarının % 62,5’inde 

sosyal medyanın olaylarla ilişkisine dair ifadeler gözlemlenmemiştir. Alt başlıkların 
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% 25’inde sosyal medyanın olayların başlamasında etkili olduğu yönündeki ifadeler 

kullanılmışken, % 12,5’inde sosyal medyanın olaylar sırasında bilgi alışverişi için 

kullanıldığı ifade edilmiştir.  

Gezi Parkı olaylarında sosyal medya etkisine değinen köşe yazılarının alt 

başlıklarında sosyal medyayla ilgili ifadeler bulunan köşe yazılarının 20’sinde sosyal 

medyanın olaylar üzerindeki etkisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunulmuş, bu alt 

başlıkların % 55’inde sosyal medyanın olaylar üzerindeki etkisine yer verilmemiştir. 

% 25’inde sosyal medyanın olaylar sırasında provokasyon amacıyla kullanıldığına 

dikkat çekilen alt başlıkların % 15’nde sosyal medyanın olaylar sırasına bilgi alışverişi 

için kullanıldığı, % 5’inde ise sosyal medyanın olayların başlamasında etkili olduğu 

savunulmuştur. Sosyal medyanın olaylar sırasında provokasyon amacıyla kullanıldığı 

görüşü Yeni Akit gazetesindeki alt başlıklarda öne çıkarken, sosyal medyanın olaylar 

sırasında bilgi alışverişi amacıyla kullanıldığı görüşü Hürriyet gazetesinde, bu medya 

türünün olayların başlamasında etkili olduğu görüşü ise, Yeni Şafak gazetesinde 

belirgin bir şekilde gözlemlenmiştir. 

Tablo 11: Köşe yazarlarına göre olaylar sırasında sosyal medyanın hangi araçlar 
üzerinden kullanıldığı 

 

İncelenen gazetelerde olaylar sırasında etkili olan sosyal medyanın kullanıldığı 

araçlar noktasında Arap Baharı olaylarında köşe yazılarının % 16,7’sinde cep 
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telefonları ön plana çıkmıştır. İncelenen gazetelerdeki köşe yazılarında sosyal 

medyanın kullanıldığı diğer araçlardan bahsedilmemiştir. 

Gezi Parkı olayları sırasında ise; yine büyük oranda sosyal medyanın cep 

telefonları üzerinden kullanıldığı görülse de, köşe yazarlarına göre bilgisayarlar da 

sosyal medyanın kullanıldığı araçlardan olmuştur. Tablet ve laptop gibi araçların adı 

ise sadece Gezi Parkı olayları sırasında köşe yazılarının yalnızca % 0,4’ünde geçmiştir. 

Olaylar sırasında cep telefonlarının öne çıkmasının nedeni ise taşınabilir cihazlar 

olmalarıdır. 

İki olayda da sosyal medyanın hangi araçlar üzerinden kullanıldığı noktasında 

yazıların büyük çoğunluğunda herhangi bir araç öne çıkmamıştır.  

Tablo 12: Köşe yazarlarına göre sosyal medya kullanıcılarının siyasi görüşleri

 

Arap Baharı olaylarında köşe yazılarının % 17,6’sında olaylar sırasında sosyal 

medya kullananların siyasi görüşlerine ilişkin bir yorumda bulunulmazken, % 

81,4’ünde kullanıcıların siyasi görüşleri muhalif olarak nitelendirilmiştir. Köşe 

yazılarının yalnızca % 1’inde olaylar sırasında sosyal medya kullanıcılarının apolitik 

olduğu ileri sürülmüştür.  

Gezi Parkı olaylarında ise 461 köşe yazısının % 51’inde sosyal medya 

kullanıcılarının siyasi görüşüne ilişkin bir bilgi verilmemiştir. Köşe yazılarının 
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%37,7’sine karşılık gelen 174 köşe yazısında ise kullanıcıların muhalif olduğu görüşü 

savunulmuştur. Sosyal medya kullanıcılarının apolitik olduğu savunulan köşe yazısı 

oranı ise Arap Baharı olaylarında olduğu gibi oldukça düşüktür. 

Tablo 13: Köşe yazarlarına göre eylemler sırasında sosyal medyayı kullananlar

 

Arap Baharı olaylarında incelenen gazetelerdeki konuyla ilgili köşe yazılarının 

% 87,3’ü olaylar sırasında sosyal medyayı kullananların mesleğiyle ilgili bir görüşe 

yer vermezken, % 6,9’u kullanıcıların işsiz olduğunu, % 4,9’u öğrenci olduğunu iddia 

etmiştir.  

Arap Baharı olaylarında kullanıcıların mesleğine ilişkin verilerde işsizlik öne 

çıkarken, Gezi Parkı olayları sırasında % 7,2 oranla siyasetçiler öne çıkmıştır. % 6,1 

oranda gazetecilerin, % 5,6 oranda sanatçıların sosyal medyayı kullandığı ileri sürülen 

köşe yazılarında çok az bir oranda öğrenciler ve güvenlik güçleri ön plana çıkmıştır. 

% 79’unda kullanıcıların mesleğiyle ilgili bir bilginin verilmediği Gezi Parkı 

olaylarında yazarların çoğu yazılarında herhangi bir meslek grubunu öne 

çıkarmamışlardır.  
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Tablo 14: Köşe yazarlarına göre sosyal medya kullanıcılarının eğitim durumu

 

Arap Baharı olayları sırasında sosyal medya kullanıcılarının eğitim durumuna 

ilişkin bilgiye çok az yer verilmiştir. Yazıların % 2’sinde kullanıcıların üniversite 

eğitimi gördükleri belirtilirken, % 1’inde bu kullanıcıların lisansüstü eğitim aldıkları 

ileri sürülmüştür. 

Gezi Parkı olayları sırasında incelenen yazıların % 0,4’ünde kullanıcıların 

üniversite eğitimi gördükleri, % 0,2’lik oranlarda ise bu noktada lisansüstü eğitim ve 

ilkokul eğitimi öne çıkarılmıştır. Her iki olayda da sosyal medya kullanıcılarını eğitim 

değişkeni çerçevesinde tanımlamanın belirginleşmediği görülmektedir. 
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Tablo 15: Köşe yazarlarının sosyal medya kullanıcılarını tanımlama biçimleri  

 

Arap Baharı olayları sırasında ele alınan gazetelerdeki köşe yazılarının % 

44,1’inde sosyal medya kullanıcılarını tanımlarken herhangi bir ifade kullanılmazken, 
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% 41,2’sinde kullanıcılar “tepkisini dile getiren” olarak nitelendirilmiştir. Yazıların % 

4,9’unda “toplumsal sorunlara karşı ilgili” olarak tanımlanan sosyal medya 

kullanıcıları, % 2’sinde “sosyal medya gençliği/dijital çağın çocukları/Twitter’ın 

haylaz çocukları/Twitterkolik/bilgisayar kuşağı/bilgisayar cinleri” gibi ifadelerle 

tanımlanmıştır. “İnteraktif güçler”, “özgürlüğüne düşkün”, “sosyal medya 

neferleri/sanal askerler/sanal mücahitler/Facebook mücahitleri” olarak da nitelenen 

kullanıcılar bu olaylarda olumlu ifadelerle nitelendirilmiş, köşe yazılarında 

kullanıcılar hakkında olumsuz ifadeler kullanılmamıştır. Köşe yazılarında 

kullanıcıların sosyal medyayı büyük oranda tepkilerini dile getirmek için kullandığı 

ileri sürülmüştür.  

Gezi Parkı olayları sırasında incelenen köşe yazılarının büyük çoğunluğunda 

sosyal medya kullanıcılarını tanımlamak için herhangi bir ifade kullanılmamıştır. Köşe 

yazılarının %12,6’sında “provokasyon yapmak isteyen” olarak tanımlanan 

kullanıcılardan, yazıların %11,1’inde “tepkileri dile getiren”, % 2,8’inde ise 

“toplumsal sorunlara ilgili” olarak bahsedilmiştir. 

Sosyal medya kullanıcılarını “provokasyon yapmak isteyenler” olarak 

tanımlayan köşe yazılarının % 41,4’ü Yeni Akit gazetesinde, % 24,1’i ise Yeni Şafak 

gazetesinde karşımıza çıkmaktadır. Sabah gazetesinde ise sosyal medya 

kullanıcılarından “Twitter pinokyoları/cik cik eden yavru kuşlar” gibi benzetmeler 

kullanılarak sosyal medya kullanıcıları ironik bir dille olumsuzlanmaktadır.  
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Tablo 16: Köşe yazarlarına göre olaylar sırasında geleneksel medyanın tavrı

 

Arap Baharı olayları sırasında incelenen köşe yazılarının %80,4’ü gibi büyük bir 

bölümünde geleneksel medyanın olaylar sırasındaki tutumuna ilişkin herhangi bir 

yorumda bulunulmazken, % 10,8’inde geleneksel medyanın olaylar sırasında haber 

verme işlevini yerine getirdiği düşüncesi köşe yazılarında yer bulmuştur. Yazıların % 

6,9’u ise geleneksel medyanın olaylar sırasında habercilik işlevini yerine 

getirmediğine dikkat çekmiştir. Köşe yazılarının % 2’sinde ise geleneksel medyanın 

olayların başlangıcında haber vermekten kaçındığı ancak daha sonra habercilik 

görevini yerine getirdiği ileri sürülmüştür. Arap Baharı ile ilgili yazılarda, olaylar 

sırasında geleneksel medyanın görevini yerine getirmediği düşüncesi öne çıkmamıştır. 

Büyük bir bölümünde geleneksel medyanın olaylar sırasındaki tavrına dair bir 

yorumda bulunulmayan Gezi Parkı olayları sırasında incelenen köşe yazılarında % 

19,1 oranında geleneksel medyanın olaylar sırasında sessiz kalıp, habercilik işlevini 

yerine getirmediği öne sürülmüştür. Geleneksel medyanın olayların başlangıcında 

sessiz kaldığı ancak daha sonra görevini yerine getirdiğini savunan köşe yazıları oranı 

% 2,8 iken, geleneksel medyanın habercilik görevini aksatmadığını belirten köşe 

yazıları oranı  % 1,7’dir. 

Arap Baharı ile ilgili incelenen köşe yazılarında geleneksel medyanın görevini 

yerine getirip getirmediği ile ilgili gazeteler arasında belirgin bir farklılık 
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görülmezken, Gezi Parkı olayları sırasında gazeteler arasında bu farklılık oldukça 

dikkat çekmektedir. Hürriyet gazetesinde % 20,5, Birgün gazetesinde % 19,3, 

Cumhuriyet gazetesinde % 17, Radikal gazetesinde ise % 14,8, Yeniçağ gazetesinde 

% 10,2 oranında geleneksel medyanın olaylar sırasında işlevini yerine getirmediğine 

ilişkin köşe yazısı varken, bu oran Evrensel ve Sabah gazetelerinde % 8, Yeni Şafak 

gazetesinde % 2,3’tür. Sözcü ve Yeni Akit gazetelerinde ise geleneksel medyanın 

habercilik işlevini yerine getirmediği ile ilgili herhangi bir köşe yazısı yer almamıştır. 

Tablo 17: Geleneksel medyayı eleştirirken kullanılan ifadeler

 

Arap Baharı olayları sırasında köşe yazarları geleneksel medyayı eleştirirken 

sadece 1 köşe yazısında “ana akım/merkez medya” gibi ifadeler kullanılmıştır.  

Gezi Parkı olayları ile ilgili incelenen köşe yazılarının % 92,4’ünde bu konuyla 

ilgili herhangi bir ifade kullanılmazken, % 2,8’inde “ana akım/merkez medya”, % 

2,8’inde “yandaş medya/siyasi iktidarı destekleyen medya”, % 1,7’sinde “gözünü 

kapatmış medya/üç maymunu oynayan medya/akışını bozmayan kanallar” gibi 

ifadelere yer verilmiştir. 
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Tablo 18: Olaylar sırasında habercilik işlevini yerine getirmeyen geleneksel medya 
araçları

 

Köşe yazılarının % 95,1’inde hangi geleneksel medya araçlarının habercilik 

işlevini yerine getirmediğiyle ilgili bir ifadeye yer verilmeyen Arap Baharı olaylarının 

incelendiği köşe yazılarında % 3,9 oranında televizyonlar, % 1’inde ise tüm medya 

araçlarının bu işlevi yerine getirmediği öne çıkmıştır. 

Gezi Parkı olaylarının incelendiği süreçte ise % 87,4 oranında bu konuyla ilgili 

bir bilgi verilmemiştir. Köşe yazılarının % 9,5’ini oluşturan 44 köşe yazısında 

televizyonların habercilik yoluyla halkı bilgilendirme işlevini göz ardı ettiği iddia 

edilirken, % 0,7’sinde gazeteler, % 0,2 ‘sinde radyolar, % 2,2’sinde ise tüm geleneksel 

medya araçlarının habercilik işlevine ara verdiği savunulmuştur. 
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Tablo 19: Geleneksel medyanın olayları tüm boyutlarıyla haberleştirmemesinin sosyal 
medya açısından sonuçları 

 

Arap Baharı ile ilgili incelenen köşe yazılarının % 93,1’i gibi büyük bir 

bölümünde geleneksel medya araçlarının olaylar sırasında habercilik işlevini yerine 

getirmemesinin sosyal medyaya etkisi olup olmadığıyla ilgili değerlendirmeler yer 

almazken, % 6,9’unda sosyal medyanın bu noktada ön plana çıktığı savunulmuştur. 

Gezi Parkı olaylarının incelendiği köşe yazılarında geleneksel medya araçlarının 

olayları haberleştirmemesinin olaylar üzerindeki etkisine dair ifadelerin bulunmadığı 

köşe yazısı oranı % 87,6’dır. Yazıların % 11,1’inde geleneksel medyanın habercilik 

işlevini yerine getirmemesiyle insanların bilgi almak için sosyal medyayı kullandığına, 

% 1,1’inde bu durumun sosyal medyada bilgi kirliliğinin yolunu açtığına dikkat 

çekilmiş, 1 köşe yazısında ise geleneksel medyanın bu tavrının sosyal medya açısından 

herhangi bir sonuç doğurmadığı ileri sürülmüştür. 
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Tablo 20: Olaylar sırasında sosyal medyanın öne çıkmasının nedeni

 

Arap Baharı ve Gezi Parkı olayları sırasında sosyal medya yoğun bir şekilde 

kullanılmıştır. Arap Baharı ile ilgili köşe yazılarında sosyal medyanın bu yoğun 

kullanımının altında yatan neden % 62,7 oranında belirtilmemiştir. Yazarlar bu olayda 

sosyal medyanın neden bu kadar yoğun bir şekilde kullanıldığıyla ilgili herhangi bir 

yorumda bulunmamışlardır. Arap Baharı ile ilgili yazıların % 29,4’ünde eyleme 

katılanların bilgi ve haberleşme aracı olarak sosyal medyayı kullanması sosyal 

medyanın ön plana çıkma nedeni olarak sunulurken,  köşe yazılarının % 3,9’unda öne 

çıkan neden sosyal medyanın sansürsüz bir ortam olması sebebiyle her türlü bilginin 

herhangi bir süzgeçten geçmeden paylaşılabilmesi olarak gösterilmiştir. Yazıların % 

2,9’unda geleneksel medyanın habercilik işlevini yerine getirmemesi nedeniyle sosyal 

medyanın bu denli yoğun kullanıma sahne olduğu görüşü öne çıkmıştır. Olaylar 

sırasında incelenen haberlerin % 1’lik bir kısmında ise sosyal medyanın hızlı 

olmasının bu sonucu doğurduğu belirtilmiştir. 
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% 61,8’inde ortaya çıkan bu sonucun nedenlerine ilişkin bir bilgi verilmeyen 

Gezi Parkı olayları ile ilgili incelenen köşe yazılarının %25,6’sında eylemlere 

katılanların haberleşme ve bilgi kaynağı olarak sosyal medyayı kullanmış olmaları bir 

neden olarak sunulmuştur. Geleneksel medyanın habercilik işlevini yerine 

getirmemesinin bu sonuca yol açtığını savunan köşe yazısı oranı % 10,2, sosyal 

medyanın sansürsüz yapısı nedeniyle bilgilerin hiçbir süzgeçten geçmeden kolaylıkla 

paylaşılabiliyor olmasının sosyal medya kullanımını tetiklediği savunulan köşe 

yazılarının oranı % 2’dir. 0,4’lük orana denk gelen 2 köşe yazısında ise sosyal 

medyanın hızlı olması neden olarak gösterilmiştir. 

Tablo 21: Sosyal medyanın olumlu özelliklerini belirtmek için kullanılan ifadeler 

 

Sosyal medyanın etkili olduğu Arap Baharı olaylarında yazdıkları yazılarla bu 

mecrayı değerlendiren yazarların % 56,9’u sosyal medyanın olumlu özelliklerini dile 

getiren herhangi bir ifadeye yer vermemiştir. Yazıların % 33,3’ünde tepkilerin dile 

getirildiği bir araç olarak görülen sosyal medyanın, yazıların % 7,8’inde halkın gücü 

olarak öne çıkarıldığı gözlemlenmiştir. Sosyal medyanın özgürlük alanı ve iktidarı 

sorgulama alanı olarak görüldüğü yazıların oranı ise % 1’dir. 
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Gezi Parkı olayları sırasında yayınlanan köşe yazılarının % 79,2’sinde bu alanın 

olumlu özellikleri hakkında yazarların görüş belirtmedikleri ortaya çıkmıştır. Özellikle 

Sabah, Yeni Akit ve Yeni Şafak gibi sağ görüşlü gazetelerde yazıların neredeyse 

tamamında bu alanla ilgili olumlu ifadelerin kullanılmadığı görülmektedir. Köşe 

yazarlarının olumlu ifadelerinin ana noktasını Arap Baharı’ndaki gibi sosyal medyanın 

tepkileri dile getirmek için bir araç olarak vurgulanması oluşturmaktadır. Bu görüş 

özellikle Cumhuriyet gazetesinde öne çıkmıştır. Yazıların 2,4’ünde özgürlük alanı 

olarak görülen sosyal medya, %3,7’oranında halkın gücü olarak sunulmuştur. 

Tablo 22: Sosyal medyanın olumsuz özelliklerini belirtmek için kullanılan ifadeler 

 

Arap Baharı ve Gezi Parkı olayları sırasında farklı gazetelerdeki birçok köşe 

yazarı sosyal medyayı eleştirmiş ve bu eleştirileri yazıya dökerken çeşitli ifadeler 

kullanmışlardır. Arap Baharı olayları sırasında incelenen köşe yazılarının büyük bir 

kısmını oluşturan % 95,1’lik kısımda sosyal medyanın olumsuz özelliklerini dile 

getiren ifadelere yer verilmezken, % 2,9’luk kısımda halkın sadece bir kesiminin 

sosyal medya kullandığı ve sosyal medyada paylaşılan düşüncelerin halkın genelinin 

düşüncesi olmadığı öne sürülmüştür. Yazarlar % 2’lik bir kısımda ise sosyal medyanın 

gerçek bir alan olmadığını ileri sürerek sosyal medyayı eleştirmişlerdir. 



125 
 

Gezi Parkı olayları sırasında da sosyal medya çeşitli açılardan eleştirilmiş, 

yazıların % 4,1’inde sosyal medyanın bilgi kirliliği olduğuna dikkat çekilmiştir. % 

1,5’inde sosyal medyanın gerçek bir alan olmadığı iddia edilen yazıların % 1,1’inde 

halkın sadece küçük bir kısmının sosyal medya kullandığı ve burada paylaşılanların 

halkın genel düşüncesini yansıtmadığı ifade edilmiştir. Yazıların % 93,3 gibi büyük 

bir bölümünde ise sosyal medyanın olumsuz özelliklerini dile getiren ifadelere yer 

verilmemiştir. 

İki olayda da sosyal medya eleştirilirken bu alanın bilgi kirliliği olduğu ya da 

halkı yanlış yönlendirdiği noktasındaki ifadelerin oldukça nadir olduğu 

gözlemlenmiştir. Fakat Gezi Parkı olayları sırasında, özellikle sağ görüşlü gazetelerde 

yazarlar sosyal medyayı eleştirirken bu alanın bilgi kirliliği yarattığını ya da toplumun 

genel düşüncesini yansıtmadığı görüşünü öne çıkarmışlardır.  

Tablo 23: Eylemlerde etkili olan sosyal medya araçları

 

Eylemler sırasında birçok sosyal medya aracı çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. 

Arap Baharı ile ilgili analiz edilen köşe yazılarında öne çıkan sosyal medya aracı % 

35,3 oranla Twitter’dır. Twitter’ı % 18,6 ile Facebook takip etmiştir. Köşe yazılarının 
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% 3,9’u olaylar sırasında blogların yoğun bir şekilde kullanıldığını ileri sürmüş, % 

1’lik bir kısımda Youtube ve aynı oranda wikiler öne çıkmıştır. Köşe yazılarının % 

40,2’sinde ise öne çıkan sosyal medya aracına ilişkin bir bilgi verilmemiştir. 

Gezi Parkı olayları ile ilgili incelenen gazetelerdeki köşe yazılarında da Arap 

Baharı’nda olduğu gibi Twitter belirgin bir şekilde öne çıkmıştır. Köşe yazıları 

içindeki oranı % 54,9 olan Twitter’dan sonra belirtilen sosyal medya aracı % 3’lük 

oranla Facebook’tur. Yazıların % 0,2’sinde wikilerin etkili olduğu iddia edilirken, % 

41,9’unda ise olaylar sırasında etkili olan sosyal medya aracını belirten bir ifade 

kullanılmamıştır. 



127 
 

Tablo 24: Sosyal medya için kullanılan ifadeler
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Arap Baharı olaylarında sosyal medya ile ilgili herhangi bir ifadeye yer 

verilmeyen köşe yazılarının oranı  % 83,3 iken, “küresel dünya (kocaman bir köy/yeni 

dünya)”, “dijital ortam (dijital âlem/dijital meydan/dijital mecra/dijital çarşı/dijital 

toplum)” ifadelerinin % 2, “sosyal medya âlemi (sanal âlem/sanal sokak)”, 

“haberleşme/yardımlaşma platformu” gibi ifadelerin de yine % 2’lik oranlarda olduğu 

gözlemlenmiştir. “Elektronik iletişim araçları” ve “internet medyası” ifadelerinin her 

biri köşe yazılarının % 2,9’luk, “sanal hücre”, “işsiz gençlerin silahı”, “siber dünya 

(siberya/siber uzay/sosyal medya uzayı)” gibi tanımlamaların her biri  % 1’lik kısımda 

kullanılmıştır. 

Gezi Parkı olayları ile ilgili incelenen köşe yazılarında sosyal medya 

tanımlanırken kullanılan ifadeler % 2,4’lük bir oranla “sosyal medya âlemi/sanal 

âlem/sanal sokak” olmuştur. Özellikle Hürriyet gazetesinde öne çıkan bu ifade Sabah 

gazetesinde de yer bulmuştur. Yazıların % 1,1’lik kısmında ise “dijital ortam (dijital 

âlem/dijital meydan/dijital mecra/dijital çarşı/dijital toplum)” tanımlamalarına yer 

verilmiştir. “Küresel dünya (kocaman bir köy/yeni dünya)”, “siber dünya 

(siberya/siber uzay/sosyal medya uzayı)” % 0,4’lük bir orandayken, “demokrasinin 

yeni bir sigortası”, “sessiz ve sivil direniş platformu”, “dizginsiz bir küheylan”, “büyük 

bir havuz”, “Twitter haber ajansı”, “asosyal dijital hayat”, “internet medyası”, 

“elektronik iletişim araçları”, “alternatif medya” gibi ifadeler yazıların % 0,2’lik 

kısmında kullanılmıştır. 
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Tablo 25: Olaylar sırasında sosyal medyanın yoğun bir şekilde kullanıldığını belirten 
ifadeler  

 

Arap Baharı olayları sırasında da Gezi Parkı olayları sırasında da sosyal 

medyanın yoğun bir şekilde kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bazı köşe yazarları da bu 

yoğun kullanımı görmezden gelmemiş, kullanıcıların sosyal medya kullanımının 

yoğunluğunu anlatırken çeşitli ifadelere yer vermiş, bazı yazarlar ise bu konuyu 

yazılarına taşımamışlardır. Arap Baharı ile ilgili yazıların % 85,3’ü bu konuyla ilgili 

hiçbir ifadeye yer vermemiştir. Yazıların % 5,9’unda sosyal medya kullanıcıları 

“milyonlarca/yüzbinlerce/on binlerce/binlerce/yüzlerce kişi” ifadeleriyle sunulurken, 

% 7,8’inde “geniş halk kitleleri”, % 1’inde ise “dünyayı dolaşan kitleler” sosyal medya 

kullanıcılarının fazlalığını belirtmek için kullanılmıştır. 

Gezi Parkı olayları sırasında yayımlanan köşe yazılarının da % 96,5’lik bir 

bölümünde kullanımın yoğunluğunu gösterecek ifadelere yer verilmemiş, yazıların % 

3’ünde “milyonlarca/yüzbinlerce/on binlerce/binlerce/yüzlerce kişi” ifadeleri, % 

0,4’ünde “geniş halk kitleleri” ifadeleri kullanılmıştır. 
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Tablo 26: Olayların başlamasında sosyal medyanın etkisi

 

Olayların başlamasında sosyal medyanın etkili olup olmadığı da köşe 

yazılarında tartışılan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Arap Baharı ile ilgili 

analiz edilen köşe yazılarının % 24,5’lik bir kısmı bu konuda bir görüş içermezken, % 

42,2’si sosyal medyanın olayların başlamasında da büyümesinde de etkili olduğunu 

ileri sürmüştür. % 18,6’sı Arap Baharı olaylarının başlamasındaki ana etkenin sosyal 

medya olmadığını savunurken, % 12,7’si bu görüşün aksine sosyal medyayı olayların 

başlamasındaki başlıca etken olarak görmektedir. Sosyal medyayı olayların 

başlamasında başlıca etken olarak görmeyip olayların büyümesinde payı olduğunu 

düşünen köşe yazısı oranı ise, sosyal medyanın olaylarla herhangi bir ilgisi olmadığını 

savunan köşe yazısı oranı gibi % 1’dir. Gazete bazında ele alacak olursak, özellikle 

Radikal ve Hürriyet gazetelerinde sosyal medyanın olayların başlamasında ve 

büyümesinde etkili olduğu görüşü öne çıkmıştır. Birgün gazetesinde sosyal medyanın 

olayların başlamasında başlıca etken olmadığı düşüncesi çoğunluktayken, Sabah 

gazetesinde sosyal medyanın olayların başlamasında olmasa da büyümesinde etkili 

olduğu savunulmuştur. Sosyal medyanın Arap Baharı olaylarıyla ilgisi olmadığını 

iddia eden tek köşe yazısı ise Yeni Akit gazetesinde yayınlanmıştır. 
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 Gezi Parkı olaylarının başlamasıyla sosyal medya arasındaki ilişki hakkında bir 

görüşe yer vermeyen köşe yazısı oranı % 86,8 iken, % 6,7 oranında sosyal medyanın 

olayların başlamasında da büyümesinde de etkili olduğu düşüncesi savunulmuştur. % 

5,6’lık orana tekabül eden 26 köşe yazısında sosyal medyanın olayların başlamasında 

başlıca etken olduğu görüşünü % 0,4 oranında sosyal medyanın olayların 

başlangıcında etkili olmayıp büyümesinde etkili olduğu, yine % 0,4 oranında sosyal 

medyanın olayların başlamasında başlıca etken olmadığı düşünceleri takip etmiştir. 

Özellikle Cumhuriyet gazetesinde sosyal medyanın olayların başlamasında da 

büyümesinde de etkili olduğu savı yoğunluk kazanmıştır. Birgün, Evrensel ve Sabah 

gazeteleri köşe yazıları da bu düşünceye destek vermiştir. 

Tablo 27: Sosyal medyanın olaylar sırasında etkili olduğunu belirtmek için kullanılan 
ifadeler
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Arap Baharı olayları ile ilgili olarak ele alınan köşe yazılarında olaylar sırasında 

sosyal medyanın etkili olduğunu göstermek için % 15,7 oranında “Sosyal medya 

devrimi (Facebook devrimi/İnternet devrimi/İletişim devrimi/Dijital devrim/Sanal 

zamanlar devrimi/Twitter devrimi/Online devrim/Yeni devrim/Devrim fitilini 

ateşleyen hareket” gibi ifadeler kullanılmıştır. % 2 oranında “Dijital isyan (Twitter 

ayaklanması/Dijital medya isyanı)”, % 1 oranlarında ise “Facebook tipi örgütlenme”, 

“Facebook yapımı sokak hareketi”, “Özgürlük devrimi” gibi ifadeler kullanılmıştır. 

Gezi Parkı olayları sırasında da incelenen köşe yazılarında sosyal medyanın 

önemli bir güç olduğunu anlatmak için % 1,5 oranında “Sosyal medya devrimi 

(Facebook devrimi/İnternet devrimi/İletişim devrimi/Dijital devrim/Sanal zamanlar 

devrimi/Twitter devrimi/Online devrim/Yeni devrim/Devrim fitilini ateşleyen 

hareket” ifadeleri kullanılmıştır. % 0,9 oranında kullanılan “Dijital isyan (Twitter 

ayaklanması/Dijital medya isyanı)” gibi kullanımları % 0,2’yle “Facebook tipi 

örgütlenme”, “Online (çevrimiçi) aktivizm”, “Hareketin sinir sistemi” gibi 

tanımlamalar takip etmiştir. 

Tablo 28: Olaylar sırasında sosyal medyanın kullanım amacı
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Gerek Gezi Parkı gerekse Arap Baharı protestoları sırasında incelenen köşe 

yazılarında sosyal medyanın farklı amaçlar için kullanıldığına dikkat çekilmiştir. 

Birçok işlevi olan sosyal medyanın Arap Baharı olayları sırasında % 28,4 oranla bilgi 

alışverişi ve haberleşme işlevi için kullanıldığına vurgu yapılmıştır. Köşe yazılarının 

% 22,5’lik kısmında sosyal medyanın örgütlenme amacıyla kullanıldığı ileri 

sürülürken, % 19,6’sında sosyal medya tepkileri dile getirmek için bir araç olarak 

konumlandırılmıştır. Yalnızca %1’lik kısımda sosyal medya korkuları yenmek için bir 

araç olarak görülmüş, % 28,4’lük kısımda ise sosyal medyanın kullanım amacından 

bahsedilmemiştir. İdeolojik görüşleri farklı olan gazeteler arasında bu noktada bir 

farklılık göze çarpmamaktadır. 

Gezi Parkı olayları sırasında sosyal medyanın kullanım amacına ilişkin 

görüşlerde de büyük oranda bilgi alışverişi ve haberleşmeye dikkat çekilmiştir. 

Yazıların % 16,5’inde bu alanın provokasyon amacıyla kullanıldığı düşüncesi ileri 

sürülürken, % 15,8’inde tepkileri dile getirmek için bir araç olduğuna vurgu 

yapılmıştır. Sosyal medyanın diğer kullanım amaçları ise; % 5,2 örgütlenme, % 3,3 

mizah yoluyla muhalefet yapma, % 0,7 korkuyu yenme, % 0,2 yalnız olmadığını 

öğrenme şeklindedir. Özellikle sağ görüşlü gazeteler olan Yeni Akit ve Yeni Şafak 

gazetelerinde sosyal medyanın provokasyon amacıyla kullanıldığına vurgu yapılmış, 

Hürriyet, Radikal Evrensel, Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinde ise bilgi alışverişi ve 

haberleşme amacı öne çıkmıştır. 
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Tablo 29: Sosyal medyanın öne çıkan özelliği

 

Arap Baharı olayları ile ilgili yayınlanan köşe yazılarının neredeyse yarısında 

sosyal medyanın hangi özelliğinin olaylar sırasında öne çıktığına değinilmemiştir. % 

29,4’lük kısmında bu özelliğin kullanıcıyla etkileşim olanağı olduğu, % 18,6’lık oranla 

kitlesizleştirme özelliği ön plana çıkmıştır. Yöndeşme özelliğinin oranı bu noktada % 

3,9 olurken erişim kolaylığı ve taşınabilirlik ve hızlı ve ucuz iletişime olanak sağlama 

özelliklerinin oranı % 2 olarak gözlemlenmiştir. 

% 38,8’inde sosyal medyanın öne çıkan özelliği noktasında bir ifade 

kullanılmayan Gezi Parkı olayları ile ilgili analiz edilen köşe yazılarında belirgin bir 

şekilde öne çıkan özellik % 28,9 oranla kitlesizleştirme özelliği olmuştur. Sosyal 

medyanın kullanıcıyla etkileşim olanağı sağlamasının oranı % 24,1, yöndeşme % 6,1, 

hızlı ve ucuz iletişime olanak sağlama özelliği % 1,7, depolama ve arşiv olanakları ise 

% 0,4 oranında yazılarda yer bulmuştur. 
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Tablo 30: Sosyal medyanın özgür düşünce ortamı sağlamasının olaylar üzerindeki 
etkisi

 

Köşe yazarları Arap Baharı ile ilgili yazılarında sosyal medyanın sağladığı özgür 

düşünce ortamının olaylar üzerindeki etkisine ilişkin % 91,2 oranında bir fikir 

belirtmemişlerdir. Köşe yazılarının % 3,9’unda özgür düşünce ortamının insanlara 

kendilerini özgürce ifade etme olanağı sunduğunu ileri sürülürken, % 2,9’unda diğer 

kitle iletişim araçlarının yayınlayamadığı gelişmelerin sosyal medya üzerinde ortaya 

konulduğu görüşü öne çıkmıştır. 

Sosyal medyanın özgür düşünceye imkân tanımasının Gezi Parkı olayları 

üzerindeki etkisine incelenen köşe yazılarının % 89,6’sında yer verilmemiştir. 

Yazıların % 4,3’ünde sosyal medyadaki bu özellik sayesinde insanların kendilerini 

özgürce ifade ettiği bir alana sahip olduğu düşüncesi öne çıkmış, Cumhuriyet 

gazetesindeki köşe yazılarının % 16,1’inde, Sözcü gazetesindeki köşe yazılarının % 

5,6’sında, Birgün gazetesindeki köşe yazılarının % 3,9’unda bu düşünce 

savunulmuştur. Yazıların % 3,7’sinde diğer kitle iletişim araçlarının yayınlayamadığı 
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gelişmelerin sosyal medya üzerinde ortaya konulduğu fikirlerine yer verilmiş, bu 

düşüncenin savunulduğu köşe yazıları ise Yeniçağ gazetesinde yer alan köşe 

yazılarının % 14,3’ünde, Evrensel gazetesinde yer alan köşe yazılarının % 9,1’inde, 

Birgün gazetesinde yer alan köşe yazılarının ise % 3,9’unda yer almıştır. Yazıların % 

1,7’sinde sosyal medyanın özgür düşünce ortamı sağlamasının doğru bilgilerin 

özgürce yayılmasına imkân yarattığı ile ilgili ifadeler kullanılmış, bu ifadeler 

Cumhuriyet gazetesindeki yazıların % 7,1’inde, Birgün gazetesindeki yazıların % 

5,9’unda, Yeniçağ gazetesindeki yazıların ise % 3,6’sında gözlemlenmiştir. Özgür 

düşünce ortamının provokasyon ve bilgi kirliliğinin önünü açtığı düşüncesi Gezi Parkı 

olayları sırasında incelenen köşe yazılarının % 0,7’sinde savunulmuş, bu düşünce de 

Hürriyet, Radikal Sabah gazetelerinde 1’er yazıyla verilmiştir.  

Tablo 31: Yazarların olaylar sırasında sosyal medyada verilen bilgilerin doğruluğu ve 
güvenilirliğini değerlendirmesi

 

Arap Baharı olayları sırasında sosyal medyada verilen bilgilerin doğruluğu ve 

güvenilirliği noktasında köşe yazılarının % 96,1’inde herhangi bir ifadeye yer 

verilmemiştir. Yazıların % 3,9’unda ise olaylar sırasında sosyal medyada doğru 

haberler olduğu kadar yanlış haberlerin de yayıldığına vurgu yapılmıştır. Bu düşünce 

Radikal gazetesinde bu dönemde çıkan köşe yazılarının % 8,3’ünü oluştururken, 

Cumhuriyet gazetesindeki köşe yazılarının % 9,1’inde, Yeni Akit gazetesindeki köşe 

yazılarının ise % 11,1’inde de görülmektedir. 
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Gezi Parkı olayları sırasında sosyal medyanın verdiği bilgilerin doğruluğu ve 

güvenilirliği konusunda yazıların % 82,6 gibi büyük bir kısmında olumlu ya da 

olumsuz ifadeler yer almamıştır. % 0,2’sinde sosyal medyada yayılan haberlerin doğru 

olduğu düşüncesinin savunulduğu köşe yazılarının % 12,6’sında sosyal medyada 

doğru haberler olduğu kadar yanlış haberler de olduğu düşüncesi ileri sürülmüştür. 

Hürriyet gazetesinde yer alan yazıların % 23,9’unda, Birgün gazetesinde yer alan 

yazıların % 19,6’sında, Sabah gazetesinde yer alan yazıların% 15,7’sinde, Radikal 

gazetesinde yer alan yazıların % 14,1’inde, Yeni Şafak gazetesinde yer alan yazıların 

% 12,2’sinde, Evrensel gazetesinde yer alan yazıların % 12,1’inde bu düşünce öne 

çıkmıştır. Yazıların % 4,6’sında sosyal medyada yayınlanan haberlerin yanlış olduğu 

görüşü hâkimdir. Sabah gazetesi köşe yazılarının % 15,7’sinde, Yeni Akit’teki köşe 

yazılarının % 15,4’ünde, Yeni Şafak’taki köşe yazılarının % 7,3’ünde, Radikal 

gazetesindeki köşe yazılarının % 3,1’inde sosyal medyada yayılan haberlerin yanlış 

olduğu savunulmuştur. 

Tablo 32: Sosyal medyanın bilgi kirliliği oluştururken kullandığı veriler

 

Arap Baharı olayları sırasında incelenen köşe yazılarının % 98’inde sosyal 

medyanın hangi verilerle bilgi kirliliği oluşturduğuna dair bir açıklama yapılmamıştır. 
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% 1’lik oranlarla haberler ve videolar bu süreçte öne çıkmıştır. Gezi Parkı olayları 

sırasında incelenen köşe yazılarının da büyük oranda bu konuya değinmediği 

görülmektedir. Yazıların % 6,7’sinde yorumlar, % 5’inde haberler, % 1,7’sinde 

fotoğraflar, % 0,7’sinde videolar yoluyla sosyal medyada bilgi kirliliğine yol açtığına 

dikkat çekilirken, % 1,1 oranında ise bunların hepsinin sosyal medyada bilgi kirliliği 

oluşturduğu belirtilmiştir. 

Tablo 33: Sosyal medyada bilgi kirliliği oluşturulurken kullanılan yöntemler

 

Arap Baharı olayları sırasında analiz edilen köşe yazılarının % 97,1’inde sosyal 

medyada bilgi kirliliği oluşturulurken kullanılan yöntemler hakkında ifadeler 

kullanılmamıştır. Yazıların % 2,9’unda ise bu kirliliğin dezenformasyon yoluyla 

oluşturulduğu belirtilmiş, bu düşüncenin ortaya konduğu gazeteler Radikal ve Yeniçağ 

gazeteleri olmuştur. 

Yazıların % 75,9’unda bu konuyla ilgili bir bilginin verilmediği Gezi Parkı 

olayları sırasında incelenen dönemdeki köşe yazılarının % 12,1’inde de bilgi kirliliği 

yaratma noktasında dezenformasyonun etkili olduğuna vurgu yapılmıştır. 

Dezenformasyonun en çok öne çıktığı gazete % 23,5 ile Sabah gazetesidir. Yazıların 

% 11,5’inde provokasyon, % 0,4’ünde ise ajitasyon öne çıkmıştır. Yeni Akit 

gazetesindeki köşe yazılarının % 44,2’sinde, Yeni Şafak gazetesindeki köşe 

yazılarının % 36,6’sında provokasyon yoluyla bilgi kirliliği yapıldığı vurgulanmıştır. 
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Tablo 34: Sosyal medyadaki bilgi kirliğinin nedeni

 

Arap Baharı olayları sırasında incelenen köşe yazılarında bilgi kirliliği 

noktasında belirgin görüşlere yer verilmediği için bilgi kirliliğine neden olan 

etmenlerle ilgili de oldukça az köşe yazısı yayınlanmıştır. Yazıların % 1’inde olaylar 

sırasında provokasyon yapmak isteyenlerin kasıtlı bilgi kirliliği oluşturduğuna vurgu 

yapılırken, yine aynı oranda dikkatsiz ve duyarsız haberleşmenin bilgi kirliliğine 

neden olduğuna dikkat çekilmiştir. 

Gezi Parkı olayları sırasında incelenen köşe yazılarının büyük bir kısmında da 

Arap Baharı olayları sırasında incelenen yazılardaki gibi bilgi kirliliğinin nedenleri 

açıklanmamıştır. Yazıların % 16,1’inde ise bu neden provokasyon yapmak isteyenlerin 

kasıtlı bilgi kirliliği yarattığı yönünde açıklanmıştır. Bu görüşün belirgin bir şekilde 

gözlemlendiği gazete, yazılarının % 57,7’sinde bu yönde ifadeler kullanan Yeni Akit 

gazetesidir. Yeni Şafak gazetesindeki köşe yazılarının % 41,5’inde de bu düşünce 

desteklenmiştir. Yazıların % 1,1’inde sosyal medyanın hızından kaynaklanan bir bilgi 

kirliliği olduğu, yine aynı oranda geleneksel medyanın olayları haberleştirmekten 
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kaçınmasının kirliliğe neden olduğu, % 0,2 oranında dikkatsiz ve duyarsız 

haberleşmenin, sosyal medya kullanıcılarının gazetecilik kültürüne yabancı olmasının, 

internet kültürüne yabancı olmanın ve internet kullanıcılarının kolayca tespit 

edilemiyor olmasının söz konusu kirliliğe neden olduğu ifade edilmiştir. 

Tablo 35: Sosyal medyada bilgi kirliliği oluşturanlar

 

Sosyal medyada bilgi kirliliğini kimlerin oluşturduğu noktasında Arap Baharı ile 

ilgili incelenen yazıların sadece % 1’inde bilgi kirliliğini siyasilerin oluşturduğu 

vurgusu yapılmıştır. 

Gezi Parkı olayları sırasında ise incelenen yazıların % 88,5’inde bu konuya 

değinilmezken, % 3 oranında bilgi kirliliğini halkı harekete geçirmek isteyen sanatçı, 

yazar, gazeteci gibi toplumsal aktörlerin oluşturduğu ifade edilmiştir. Bu görüş sadece 

Yeni Akit gazetesindeki yazıların % 5,4’ünde gözlemlenmiştir. Bu dönemde incelenen 

yazılarda bilgi kirliliğine neden olanların siyasetçiler olduğu görüşü % 5 oranında, 

eylemciler % 2,4 oranında, eylemlere katılmayıp internet üzerinden bilgi paylaşmak 

suretiyle eylemi destekleyenler % 0,7 oranında, emniyet güçleri  % 0,4 oranında 

sorumlu tutulmuştur. 
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Tablo 36: Sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin engellenme yolları

 

Arap Baharı döneminde analiz edilen köşe yazılarında bilgi kirliliğinin nasıl 

engelleneceği noktasında sadece Yeni Akit gazetesindeki bir köşe yazısında sosyal 

medyanın kontrollü bir şekilde kullanımı çözüm olarak sunulmuştur. 

Gezi Parkı olayları ile ilgili köşe yazılarında ise çözüm olarak % 0,9 oranında 

sosyal medyanın net yaptırımlara tabi tutulması gerektiği, % 0,4 oranında ise sosyal 

medyanın kontrollü bir şekilde kullanılması gerektiği düşüncesi öne çıkmıştır. 

Yazıların % 98,7’sinde bu konuyla ilgili ifadeler yer bulmamıştır. 

Tablo 37: Sosyal medyanın iktidarlar üzerindeki etkisi 
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Gerek Arap Baharı gerekse Gezi Parkı olayları sırasında incelenen köşe 

yazılarında sosyal medyanın iktidarlar üzerindeki etkisi üzerine çeşitli 

değerlendirmelerde bulunulmuştur. Arap Baharı ile ilgili yazılarda bu 

değerlendirmelerin oldukça az olduğu gözlemlenmiştir. Yazıların % 84,3’ünde bu 

konuyla ilgili ifadeler yer almazken, % 14,7’sinde “sosyal medya gerçekleri ortaya 

çıkardığı için iktidarları korkutmaktadır” görüşü öne çıkmıştır. Bu düşüncenin en 

belirgin olduğu gazete, yazıların % 27,3’ünde bu tarz ifadeler kullanan Birgün gazetesi 

olmuştur. Cumhuriyet ve ideolojik olarak tamamen farklı bir görüşte olan Yeni Şafak 

gazetesindeki köşe yazılarının % 18,2’sinde de aynı düşünceler destek görmüştür. 

“Sosyal medya sayesinde toplumlar bilinçlenecek. Sosyal medya insanların refah 

düzeyini artırmada etkilidir” görüşü ise sadece Hürriyet gazetesindeki bir köşe 

yazısında ifade edilmiştir. 

% 88,1’inde sosyal medyanın iktidarlar üzerindeki etkisine değinilmeyen Gezi 

Parkı olayları ile ilgili köşe yazılarında öne çıkan görüş % 10,4 oranında sosyal 

medyanın gerçekleri ortaya çıkarması nedeniyle iktidarları korkuttuğudur. Bu görüş 

özellikle sol görüşlü gazete köşe yazılarında belirgin bir şekilde gözlemlenmiştir. Bu 

düşünceyi destekleyen ifadelere Cumhuriyet gazetesinde % 37,5, Birgün gazetesinde 

% 25, Evrensel gazetesinde % 10,4 oranında yer bulmuştur. Hürriyet gazetesi de bu 

düşünceye destek vermiş, % 12,5 oranında bu konuyla ilgili ifadeler kullanmıştır. 

Sosyal medyanın bilgi kirliliğiyle toplumun huzurunu bozduğu ve iktidarla halk 

arasındaki ilişkiyi olumsuz yönde etkilediği görüşü gazetelerde % 1,3 oranında 

savunulurken, bu düşünceye yönelik fikirler en fazla sağ görüşlü bir gazete olan Yeni 

Akit gazetesi köşe yazılarının % 9,6’sında öne çıkmıştır. 

“Sosyal medya sayesinde toplumlar bilinçlenecek. Sosyal medya insanların 

refah düzeyini artırmada etkilidir” şeklindeki görüş ise Yeniçağ gazetesinde yalnızca 

bir köşe yazısında savunulmuştur. 
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Tablo 38: İktidarların sosyal medyayı kısıtlamak istemelerinin nedeni

 

Arap Baharı ile ilgili e analiz edilen köşe yazılarının % 80,4’ünde iktidarların 

sosyal medyayı neden kısıtlamak istediklerine dair bir düşünceye yer verilmezken, % 

16,7’sinde iktidarların sosyal medyanın kısıtlanmasıyla eylemlerin sona ereceğini 

düşünmeleri bir neden olarak öne sürülmüştür. Bu görüş Sabah gazetesindeki yazıların 

% 33,3’ünde belirtilirken, Radikal gazetesindeki yazıların % 20,8’inde, Cumhuriyet 

ve Yeni Şafak gazetelerindeki yazıların % 18,2’sinde,  Hürriyet gazetesindeki yazıların 

% 15,4’ünde, Yeni Akit ve Yeniçağ gazetelerindeki köşe yazılarının % 11,1’inde, 

Birgün gazetesindeki yazıların % 9,1’inde ifade edilmiştir. 

İktidarların sosyal medyayı kısıtlama isteğinin altında yatan nedeni “halkın bu 

platform sayesinde gerçekleri öğrenebileceği” olarak belirten Arap Baharı ile ilgili 

köşe yazılarının % 2,9’u bu doğrultuda ifadeler kullanmışlardır. Bu düşünce Birgün 

gazetesindeki köşe yazılarının % 18,2’sini, Yeniçağ gazetesinde çıkan yazıların ise % 

11,1’ini oluşturmaktadır. 

Gezi Parkı olayları ile ilgili köşe yazılarının % 88,9’unda bu konuya değinilmese 

de % 3,7’sinde halkın gerçekleri öğrenme isteğinin engellenebileceği düşüncesi bu 
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medyanın iktidarlar tarafından kısıtlanmak istemesinin nedeni olarak ileri sürülmüştür. 

Cumhuriyet gazetesinin bu dönemde sosyal medyayla olaylar arasında ilişki kurduğu 

yazıların % 10,7’sinde öne çıkan bu düşünce, Birgün gazetesinde bu dönemde 

yayınlanan köşe yazılarının % 9,8’inde, Hürriyet gazetesindeki yazıların % 4,5’inde, 

Yeniçağ gazetesindeki yazıların % 3,6’sında, Radikal gazetesindeki yazıların % 

3,1’inde yer almıştır. 

Sosyal medyada iktidarı eleştiren paylaşımların bulunmasını, iktidarın sosyal 

medyayı kısıtlamak istemesine bir neden olarak gösteren köşe yazısı oranı % 3,5, 

sosyal medyanın engellenmesiyle eylemlerin sona ereceği düşüncesi % 2,4, halkı 

kışkırtmak isteyenlerin sosyal medyayı kullandığı gerekçesiyle iktidarın bu medya 

türünü kısıtlamak istediğini ileri süren köşe yazısı oranı ise gazete köşe yazılarının % 

0,4’ünde yer bulmuştur. 

Tablo 39: Sosyal medyanın kısıtlanma durumunu anlatırken kullanılan ifadeler
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Arap Baharı ile ilgili incelenen köşe yazılarının % 78,4’ünde sosyal medyanın 

kısıtlanma durumunu anlatmak için herhangi bir tanımlamaya yer verilmezken, % 

8,8’inde “kapatmak, kesmek, durdurmak, susturmak”, % 6,9’unda “sansürlemek, 

filtrelemek, bloklamak, kısıtlamak, bastırmak”, % 2 oranlarında ise “kontrol altına 

almak, baskı altına almak, zapturapt altına almak”, “yasaklamak”, “fişini çekmek” gibi 

ifadeler kullanılmıştır. 

Gezi Parkı olayları ile ilgili yazıların % 89,8 gibi büyük bir oranında bu konuya 

dair bir bilgi yer almamıştır. Yazıların % 6,1’inde bu durum “cadı avı, insan avı”, % 

1,3 oranlarında “kapatmak, kesmek, durdurmak, susturmak”, “kontrol altına almak, 

baskı altına almak, zapturapt altına almak”, “yasaklamak”, % 0,2 oranında 

“sansürlemek, filtrelemek, bloklamak, kısıtlamak, bastırmak” ifadeleri kullanılmıştır. 

Tablo 40: İktidarların sosyal medyayı kısıtlama isteklerinin değerlendirilmesi

 

İktidar karşıtı olaylarda sosyal medya yoğun bir şekilde kullanıldığı için 

iktidarlar bazı durumlarda bu medya türünü kısıtlama yoluna gitmektedir. Sosyal 

medyanın yoğun bir şekilde kullanıldığı Arap Baharı olayları sırasında da Arap 
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coğrafyasında birçok iktidar sosyal medyayı kısıtlamak istemişlerdir. Köşe 

yazarlarının bu durum hakkındaki ifadelerine yer verilen bu tablo incelendiğinde, Arap 

Baharı ile ilgili incelenen köşe yazılarının % 89,2’sinde bu konuda fikir sunulmadığı 

gözlemlenmiştir. Yazıların % 6,9’unda sosyal medyanın kısıtlanmasının mümkün 

olmadığına vurgu yapan yazarlar, % 2,9’unda sosyal medyanın halkın sesi olduğu ve 

bu nedenle kısıtlanmaması gerektiği, % 1’inde sosyal medyanın kısıtlanmasının 

mümkün olmadığı, kullanıcıların internet açıkları sayesinde sosyal medyaya 

erişebileceği görüşü öne çıkmıştır. Arap Baharı ile ilgili yazılarda ideolojik görüşleri 

farklı olan gazetelerde bu noktada belirgin bir farklılık göze çarpmamıştır. 

Gezi Parkı olayları sırasında da sosyal medyanın kısıtlanması durumu gündeme 

gelmiş ve bu durumla ilgili ifadeler köşe yazarlarının köşelerinde az da olsa yer 

almıştır. Yazıların % 1,1’inde sosyal medyayı halkın sesi olarak ifade edilmiş 

kısıtlanmasının doğru olmadığına dikkat çekilmiştir. Sosyal medyanın kısıtlanmasının 

düşünce ve ifade özgürlüğüne zarar verdiği, bu nedenle kısıtlanmaması gerektiği 

belirtilen yazıların oranı % 0,9 iken, sosyal medyanın olaylar sırasında provokasyon 

amacıyla kullanıldığı bu yüzden kısıtlanması gerektiği savunulan yazıların oranı % 

0,7’dir. Bu görüş Yeni Akit gazetesindeki yazıların % 3,8’inde öne çıkmıştır. Sosyal 

medyanın olaylar sırasında gereksiz bilgi akışı sunduğunu, bu yüzden kısıtlanmasının 

doğru bir karar olduğunu savunan yazıların oranı ise % 0,4’tür. Yazıların yalnızca % 

0,2’sinde sosyal medyanın kısıtlanmasının mümkün olmadığını, kullanıcıların internet 

açıkları sayesinde internete erişebileceği ileri sürülmüştür. 
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Tablo 41: Sosyal medyanın kısıtlanmasının doğuracağı sonuçlar 

Arap Baharı ile ilgili incelenen yazıların % 97,1’inde sosyal medyanın 

kısıtlanması durumunda ortaya çıkacak sonuçlarla ilgili bir düşünceye yer 

verilmemiştir. Köşe yazılarının % 2’sinde sosyal medyanın kısıtlanmasının 

gerçeklerin ortaya çıkmasına engel olacağı savunulurken, % 1’inde bu kısıtlamanın 

yalan haberleri çoğaltacağı öne sürülmüştür. 

Gezi Parkı olayları ile ilgili incelenen köşe yazılarının % 98,7’sinde bu konuyla 

ilgili düşüncelere yer verilmemiştir. Yazıların % 0,7’sinde sosyal medyayı 

kısıtlamanın bilgi kirliliğini azaltacağı, sosyal medyayı kısıtlamanın gerçeklerin ortaya 

çıkmasına engel olacağı, olayların büyümesine neden olacağı, yalan haberleri 

çoğaltacağı yönündeki düşüncelerin her birinin oranı ise % 0,2’dir. 
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Tablo 42: Siyasilerin sosyal medya kullanımıyla sosyal medya görüşleri arasındaki 
çelişki 

 

Arap Baharı olayları sırasında köşe yazılarında siyasilerin sosyal medya 

görüşleriyle sosyal medya kullanımları arasında çelişki olduğunu savunan köşe yazısı 

oranı sadece %1 iken, yazılarda yine aynı oranda siyasilerin sosyal medya görüşleriyle 

kullanımları arasında çelişki olmadığı ifade edilmiştir.  Yazıların % 98 gibi büyük bir 

bölümünde ise bu konuda yoruma yer verilmemiştir.  

Gezi Parkı olayları sırasında da yazıların büyük bir bölümünde de Arap Baharı 

döneminde incelenen köşe yazılarında olduğu gibi siyasilerin bu noktada çelişkili 

davranışları olup olmadığıyla ilgili ifadeler yer almamıştır. Yazarlar köşe yazılarının 

% 3,5’inde olaylar sırasında siyasilerin bu noktada çelişkiye düştüğünü belirtmiş, % 

1,3’ünde ise böyle bir çelişkinin olmadığı ifade edilmiştir. 
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Tablo 43: Siyasilerin sosyal medya kullanımıyla sosyal medya görüşleri arasındaki 
çelişkinin yönü 

 

Köşe yazılarında Arap Baharı ile ilgili yazılarda siyasilerin sosyal medya 

kullanımıyla görüşleri arasında bir çelişki olduğu sadece Radikal gazetesinde bir köşe 

yazısında ele alınmıştır. 

Gezi Parkı olayları ile ilgili incelenen köşe yazılarının da büyük bir bölümünde 

bu çelişki söz konusu edilmezken, köşe yazılarında böyle bir çelişki olduğunu savunan 

yazılarının % 31,2’sinde sosyal medyayı eleştiren siyasilerin sosyal medyada kendi 

düşünceleri doğrultusunda kampanyalar yaptığı savunulmuştur. 

Yazıların % 25’inde siyasilerin sosyal medyada bilgi kirliliği olduğunu ileri 

sürdükleri ancak sosyal medyada bilgi kirliliğine neden oldukları, % 12,5’inde sosyal 

medyayı kontrolsüz bir alan olarak gören siyasilerin sosyal medyayı kullandıkları, % 

6,2’sinde sosyal medyada bilgi kirliliği olduğunu düşünen siyasilerin bilgi kaynağı 

olarak sosyal medyayı kullandıkları, yine aynı oranda sosyal medyanın kısıtlanması 
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gerektiğini düşünen siyasilerin sosyal medyayı kullandıkları yönünde düşünceler 

vurgulanmıştır. 

Tablo 44: Siyasilerin sosyal medya ile ilgili görüşleriyle sosyal medya kullanımları 
arasındaki çelişkinin nedeni 

 

Arap Baharı ile ilgili köşe yazılarında siyasilerin sosyal medya görüşleriyle 

sosyal medya kullanımları arasındaki çelişkinin nedenine dair ifadeler bulunmazken 

Gezi Parkı olayları sırasında incelenen köşe yazılarının % 62,5’inde de aynı şekilde bu 

konuya değinilmemiştir. Gezi Parkı olayları sırasında incelenen köşe yazılarının % 

25’inde siyasilerin sosyal medyayı eleştirdikleri ancak daha sonra sosyal medyanın 

gücünü anladıkları bu çelişkinin nedeni olarak ileri sürülmüştür. Yazıların % 12,5’inde 

ise bu çelişkiye bir neden olarak siyasilerin sosyal medyadan gelen eleştirilere aynı 

yolla cevap vermek istemeleri gösterilmiştir. 
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Tablo 45: Siyasilerin sosyal medya ile ilgili düşüncelerinin zaman içerisinde gösterdiği 
değişiklik 

 

Arap Baharı ile ilgili analiz edilen köşe yazılarında yazarlar siyasilerin sosyal 

medya ile ilgili görüşlerinin zaman içinde değişiklik gösterdiğine dair bir yorumda 

bulunmazken, Gezi Parkı olayları ile ilgili incelenen yazıların % 97,8’inde bu yönde 

bir veriye rastlanmamıştır. Köşe yazılarının % 2,2’sinde ise siyasilerin sosyal medya 

ile ilgili düşüncelerinde zaman içinde bir değişikliğin söz konusu olduğu ifade 

edilmiştir. 

Tablo 46: Köşe yazarlarına göre siyasilerin sosyal medya ile ilgili görüşlerindeki 
değişimin nedeni 

Arap Baharı ile ilgili köşe yazılarında siyasilerin sosyal medya kullanımıyla 

sosyal medya görüşleri arasındaki çelişkiye dair görüşler yer almamıştır. 

Gezi Parkı olayları sırasında yayınlanan köşe yazılarının % 10’unda da bu 

konuyla ilgili görüşlere yer verilmezken yazıların % 30’unda sosyal medyayı eleştiren 

siyasilerin zamanla sosyal medyanın önemli bir alan olduğunu fark etmeleri bu 

çelişkiye neden olarak gösterilmiştir. Yazıların % 60’ındaki belirginleşen görüş ise 
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sosyal medyayı savunan siyasilerin zamanla sosyal medyanın olumsuz yönlerini 

gördüğüdür. Özellikle Hürriyet gazetesinde bu görüş öne çıkarılmıştır. 

Tablo 47: Köşe yazarlarının olaylar sırasında sosyal medya kullanımı 

 

Arap Baharı ile ilgili incelenen köşe yazılarının % 2’sinde köşe yazarlarının 

olaylar sırasında sosyal medya kullanıp kullanmadığına dair ifadeler yer almazken, 

yazarların % 87,3’ünün yazılarında sosyal medya kullanmadığıyla ilgili ifadeler 

olduğu belirlenmiştir. Bu dönemde incelenen köşe yazılarında yazarların sadece % 

10,8’i sosyal medya kullandığını belirtmişlerdir. Radikal gazetesindeki köşe 

yazılarının % 25’inde, Hürriyet gazetesi köşe yazılarının % 23,1’inde, Birgün 

gazetesindeki köşe yazılarının % 18,2’sinde yazarlar sosyal medya kullandığını ifade 

etmiştir. 

Gezi Parkı olayları ile ilgili incelenen köşe yazılarının % 1,1’inde bu konuyla 

ilgili ifadelere rastlanmamıştır. Yazıların % 16,1’inde yazarlar sosyal medya 

kullandıklarını belirtmişlerdir. Radikal gazetesindeki yazıların % 37,5’inde, Hürriyet 

gazetesindeki yazıların % 20,9’unda, Birgün gazetesindeki yazıların % 17,6’sında, 

Cumhuriyet gazetesindeki yazıların % 16,1’inde, Evrensel gazetesindeki yazıların % 

12,1’inde, Yeniçağ gazetesindeki yazıların % 10,7’sinde, Sabah gazetesindeki 

yazıların % 9,8’inde, Yeni Şafak gazetesindeki yazıların % 7,3’ünde yazarlar sosyal 

medya kullandıklarından bahsetmiştir. 
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Tablo 48: Köşe yazarlarının olaylar sırasında sosyal medyayı kullanma amacı 

 

Arap Baharı ile ilgili incelenen köşe yazılarında sosyal medyayı kullanan köşe 

yazarlarının sosyal medyayı kullanma amacının % 90,9 oranında olaylar ile ilgili bilgi 

almak olduğu belirlenmiştir. Yazıların % 9,1’inde ise bu nedene dair bir açıklamada 

bulunulmamıştır. 

Gezi Parkı olayları sırasında incelenen gazetelerdeki köşe yazılarının % 

25,7’sinde köşe yazarları sosyal medyayı neden kullandıklarını açıklamazken, yazarlar 

yazıların % 51,4’ünde olaylar ile ilgili bilgi almak amacıyla, % 13,5’inde olaylarla 

ilgili düşüncelerini dile getirmek amacıyla, % 9,5’inde siyasiler ve sanatçılar gibi 

toplumsal aktörlerin paylaşımlarını takip etmek amacıyla sosyal medya kullandıklarını 

belirtmişlerdir. Bu dönemde sosyal medyayı olaylar ile ilgili bilgi almak amacıyla 

kullandıklarını ifade eden yazarlar Radikal gazetesindeki köşe yazılarının % 

41,7’sinde, Cumhuriyet gazetesindeki yazıların % 88,9’unda, Birgün gazetesindeki 

yazıların % 77,8’inde, Hürriyet gazetesindeki yazıların % 57,1’inde, Evrensel 

gazetesindeki yazıların % 75’inde, Sözcü gazetesindeki yazıların tamamında, Yeni 

Şafak gazetesindeki yazıların ise % 33,3’ünde öne çıkmıştır. Radikal gazetesindeki 

köşe yazılarının % 16,7’sinde, Sabah gazetesindeki yazıların % 40’ında, Yeni Şafak 

gazetesindeki yazıların % 33,3’ünde, Hürriyet gazetesindeki yazıların % 14,3’ünde ve 

Evrensel gazetesindeki yazıların % 25’inde yazarların sosyal medyayı düşüncelerini 

dile getirmek amacıyla kullandığı gözlemlenirken; sanatçılar ve siyasetçiler gibi 

toplumsal aktörlerin paylaşımlarını takip etmek amacıyla sosyal medyayı 



154 
 

kullananların oranı Radikal gazetesinde % 12,5, Sabah gazetesinde % 40, Yeni Akit 

gazetesinde % 50, Hürriyet gazetesinde ise % 7,1 şeklindedir.  

Tablo 49: Köşe yazarlarının sosyal medya ile ilgili görüşlerinin zaman içerisindeki 
değişimindeki çelişki 

 

Köşe yazarlarının sosyal medya ile ilgili düşünceleriyle sosyal medya 

kullanımları arasındaki çelişkiye dair Arap Baharı ile ilgili köşe yazılarında % 95,1 

oranında herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir. Yazıların % 4,9’unda ise böyle bir 

çelişkinin olmadığı gözlemlenmiştir. 

Gezi Parkı olayları ile ilgili incelenen yazıların % 0,9’unda köşe yazarlarının 

sosyal medya görüşleriyle kullanımları arasında bir çelişki olduğu saptanmış, bu 

çelişki Yeni Akit gazetesindeki yazıların % 3,8’inde, Hürriyet gazetesindeki yazıların 

ise % 1,5’inde gözlemlenmiştir. Köşe yazılarının % 87, 6’sında bu çelişkiye dair 

herhangi belirginleşen bir değerlendirme yer almazken, % 11,5’inde köşe yazarlarının 

sosyal medya kullanımıyla sosyal medya görüşleri arasında herhangi bir çelişki 

olmadığı saptanmıştır. 
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Tablo 50: Köşe yazarlarının sosyal medyayla ilgili düşünceleriyle sosyal medya 
kullanımları arasındaki çelişkinin yönü 

 

Arap Baharı ile ilgili köşe yazılarında köşe yazarlarının sosyal medya 

kullanımlarıyla sosyal medya görüşleri arasındaki çelişkiye rastlanmadığı için bu 

çelişkinin yönüyle ilgili ifadeler analiz edilememiştir. Gezi Parkı olayları ile ilgili 

olarak ise yazıların % 75’inde bu çelişkinin yönü “sosyal medyada bilgi kirliliği 

olduğunu ifade eden yazarlar bilgi kaynağı olarak sosyal medyayı kullanmışlardır” 

şeklindeyken, % 25’inde “sosyal medyanın kontrolsüz bir alan olduğunu ifade eden 

köşe yazarları sosyal medyayı kullanmışlardır” şeklindeki düşünceler üzerine 

temellenmiştir.   

Tablo 51: Köşe yazarlarının görüşlerinin zaman içerisindeki değişimi 

 

Arap Baharı ile ilgili incelenen köşe yazılarının % 62,7’sinde köşe yazarlarının 

sosyal medyayla ilgili görüşlerinde bir değişimin olup olmadığı gözlemlenememiştir. 
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Yazıların % 35,3’ünde böyle bir değişimin söz konusu olmadığı belirlenirken, % 

2’sinde ise değişim olduğu belirlenmiştir. 

Gezi Parkı olayları ile ilgili yazıların % 44,9’unda değişime rastlanmamıştır. 

Köşe yazılarının % 52,9’unda zaman içerisinde bir değişim saptanmazken, % 

2,2’sinde yazarların görüşlerinin zaman içerisinde değişiklik gösterdiği görülmüştür. 

Özellikle Hürriyet gazetesinde gözlemlenen bu durum bu gazetedeki yazıların % 

13,4’üne karşılık gelmektedir.  

Tablo 52: Köşe yazarlarının sosyal medya ile ilgili görüşlerindeki değişimin nedeni 

 

Arap Baharı ile ilgili köşe yazılarında, Gezi Parkı olayları sırasında da 

yayınlanan köşe yazılarının büyük bir bölümünde köşe yazarlarının sosyal medya ile 

ilgili görüşlerin değişimine dair bir ifade gözlemlenememiştir. Arap Baharı ile ilgili 

köşe yazılarında, görüşlerde değişim olduğu gözlenen yazıların 1 tanesinde bu 

değişimin nedeninin sosyal medyayı savunan yazarların zamanla sosyal medyanın 

olumsuz yönlerini görmesi olduğu öne çıkmıştır. Bu görüş Gezi Parkı olayları 

sırasında da yazıların 10 tanesinde gözlemlenmiş, özellikle Hürriyet gazetesindeki 9 

yazıda bu durum fark edilmiştir. 
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Tablo 53: Köşe yazarlarının sosyal medyanın geleceğine ilişkin görüşleri 

 

Yazarlar Arap Baharı ile ilgili sadece bir köşe yazısında sosyal medyanın 

geleceğine ilişkin yorumda bulunmuşlardır. Cumhuriyet gazetesinde yer alan bu 

düşünce sosyal medya sayesinde geleneksel medyaya ihtiyaç duyulmadığıdır. 

Gezi Parkı olayları ile ilgili incelenen köşe yazılarının da büyük kısmı sosyal 

medyanın geleceğine dair düşünceler içermezken, yazıların % 3,7’sinde sosyal medya 

sayesinde geleneksel medyaya ihtiyaç kalmadığı ileri sürülmüştür. Bu düşünce 

Cumhuriyet gazetesindeki köşe yazılarının % 8,9’unda, Birgün gazetesindeki yazıların 

% 7,8’inde, Evrensel gazetesindeki yazıların % 6,1’inde, Hürriyet gazetesindeki 

yazıların % 6’sında, Yeniçağ gazetesindeki yazıların % 3,6’sında, Radikal 

gazetesindeki yazıların ise % 1,6’sında belirginleşmektedir. 

% 0,7’sinde sosyal medyanın geleneksel medyayı bitirdiğine vurgu yapılan Gezi 

Parkı ile ilgili köşe yazıları, Cumhuriyet gazetesindeki köşe yazılarının % 3,6’sını, 

Evrensel gazetesindeki yazıların ise % 3’ünü oluşturmaktadır.  

Sosyal medyanın bilgi güvenilirliği noktasında sınıfta kaldığını ileri süren 1 köşe 

yazısı Yeniçağ gazetesinde yer alırken, bunun tam tersi ifadelerle sosyal medyanın 

geleneksel medyayı bitirmesinin söz konusu olmadığını, geleneksel medyanın 

varlığını daima sürdüreceğini belirten 1 köşe yazısı Hürriyet gazetesinde yer almıştır. 
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SONUÇ 

Bu çalışma sosyal medyanın geleneksel medyada nasıl temsil edildiğini ortaya 

koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada geleneksel medyanın sosyal medyayı 

anlamlandırma pratikleri sosyal medyanın etkili bir şekilde kullanıldığı iki örnek olay 

çerçevesinde ele alınmıştır.   

Sosyal medyanın toplumsal bir olayda yoğun bir şekilde kullanımına örnek 

gösterilebilecek “Arap Baharı” diye adlandırılan olaylar, sosyal medyanın toplumsal 

hareketlerdeki etkisinin açık bir şekilde görülebileceği bir özelliğe sahiptir.  

Türkiye’de Gezi Parkı protestoları da sosyal medyanın kullanımı açısından 

oldukça dikkat çekmektedir. Taksim Gezi Parkı’nda sıradan bir protesto gibi başlayan 

olaylar sosyal medyanın da etkili bir şekilde kullanımı ile geniş bir alana yayılmıştır.  

Sosyal medyanın geleneksel medyada nasıl temsil edildiğini belirtilen iki olay 

çerçevesinde ele alan bu çalışmada, 10 ulusal gazetedeki 563 köşe yazısı içerik analizi 

yöntemiyle incelenmiştir.  

Birgün, Cumhuriyet, Evrensel, Hürriyet, Radikal, Sabah, Sözcü, Yeni Akit, 

Yeniçağ, Yeni Şafak gazetelerinin incelendiği çalışmada Gezi Parkı olayları sırasında 

sosyal medyanın olaylara etkisine dair köşe yazılarının Arap Baharı protestolarına 

oranla daha fazla olduğu görülmektedir. İdeolojik görüşleri ne olursa olsun köşe 

yazarları Türkiye’de meydana gelen Gezi Parkı olaylarına, Arap coğrafyasında 

meydana gelen protestolardan daha çok yer vermiştir. Arap Baharı olarak 

isimlendirilen olayların sosyal medyayla ilişkisi konusunda gazetelerin ideolojik 

görüşleri noktasında çok keskin farklılıklar ortaya çıkmazken, Gezi Parkı olayları 

sırasında görüş ayrılıkları belirgin bir şekilde gözlemlenmiştir.  

Arap Baharı olaylarında kullanıcıların sosyal medyayı kullanma amaçları ilk 

sırada bilgi alışverişi ve haberleşme olarak işaretlenirken, Gezi Parkı olayları sırasında 

da bu amaç ilk sırada yer almış onu sosyal medyanın provokasyon amacıyla 

kullanılması izlemiştir. Bu amaçla kullanıldığına ilişkin değerlendirmelerin ağırlık 

noktasını Yeni Akit, Yeni Şafak ve Sabah gazetelerindeki köşe yazıları 
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oluşturmaktadır. Hürriyet, Radikal Evrensel, Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinde ise 

bilgi alışverişi ve haberleşme amacı öne çıkmıştır. Ele alınan olaylarda sosyal 

medyanın ön plana çıkmasının nedenlerinin tanımlanma çabası içerisine girildiği köşe 

yazılarında, eylemlere katılanların haberleşme ve bilgi alışverişi için sosyal medyayı 

kullanmalarının sosyal medyayı ön plana çıkaran unsur olduğu saptaması her iki 

olayda da ilk sırada yer almıştır.   

Arap Baharı olayları sırasında sosyal medyanın olaylara etkisi noktasında 

yazarlar genellikle sosyal medyanın olumlu özelliklerini ön plana çıkarmışlar ve 

sosyal medyanın tepkileri dile getirme alanı olduğu noktasındaki düşünce ilk sırada 

yer almıştır. Gezi Parkı olaylarında da sosyal medyanın tepkileri dile getirme alanı 

olduğu yönündeki düşünce ilk sırada yer almış, bu unsur Cumhuriyet, Birgün ve 

Hürriyet gazetelerinde daha ağırlıklı olarak gündeme getirilmiştir.  

Türkiye’deki olayların genel görüntüsüne bakıldığında hükümet karşıtı bir 

hareketin belirginleştiği görülmektedir. Hükümet politikalarına belirgin bir karşıt 

söylem üretmeyen gazetelerin köşe yazılarında sosyal medyanın olumsuz 

etiketlendirmeler ile sunulması dikkat çekmektedir. Arap Baharı protestoları sırasında 

yayınlanan köşe yazılarında sosyal medyayla ilgili olumsuz ifadeler ön plana 

çıkmazken, Gezi Parkı olaylarında özellikle Sabah, Yeni Akit, Yeniçağ, Yeni Şafak 

gazetelerindeki köşe yazılarında sosyal medyanın ve sosyal medya kullanıcılarının 

olumsuz adlandırmalar içerisinde sunulma durumu daha belirginleşmektedir. Özellikle 

Gezi Parkı olayları sırasında Sabah ve Yeni Akit gazetelerinde sosyal medyanın 

olumlu özelliklerine dair ifadeler neredeyse kullanılmamıştır.  

Sosyal medya kullanıcılarının tanımlanma biçimlerine bakıldığında Arap Baharı 

olaylarında, tepkisini dile getirenler tanımlaması ilk sırada yer almış ve bu tanımlama 

biçimi farklı ideolojideki gazeteler arasında çok farklı bir dağılım göstermezken, Gezi 

Parkı olaylarında sosyal medya kullanıcılarının tanımlanma biçiminde ilk sırada 

provokasyon yapmak isteyen şeklindeki tanımlama biçimi yer almış ve bu tanımlama 

ağırlıklı olarak Yeni Akit ve Yeni Şafak gazetelerindeki köşe yazılarında 

belirginleşmiştir. Ayrıca köşe yazılarında her iki olayda da sosyal medya 
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kullanıcılarının siyasi görüşleri tanımlamasında muhalif kategorisi ilk sırada yer 

almıştır.  

Geleneksel medya araçlarıyla karşılaştırıldığında sosyal medyanın birçok 

özelliği öne çıkmaktadır. Yöndeşme, kitlesizleştirme, kullanıcıyla etkileşim olanağı, 

hızlı ve ucuz iletişime olanak sağlaması, depolama ve arşiv özellikleri gibi birçok 

açıdan öne çıkan sosyal medya, toplumsal hareketler noktasında bu özellikler 

üzerinden de değerlendirilmiş ve olaylar sırasında köşe yazılarında sosyal medyanın 

hangi özelliğinin öne çıktığı incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre Arap Baharı 

olaylarında köşe yazılarında sosyal medyanın kullanıcıya etkileşim olanağı sunması 

belirgin bir şekilde vurgulanmış, eylemlere katılanların bu özellik sayesinde örgütlenip 

eylemlerde etkili olduğuna dikkat çekilmiştir. Kullanıcılara geleneksel medyadaki gibi 

tek yönlü bir iletişimin aksine çok yönlü, etkileşimli bir iletişim olanağı sağlandığına 

vurgu yapan bu özellik Gezi Parkı olaylarında da öne çıkmakla birlikte, sosyal 

medyanın kitlesizleştirme özelliği daha ön plana çıkmıştır.  

Sosyal medyanın iktidarlar üzerindeki etkisinin değerlendirildiği yazılarda Arap 

Baharı olaylarında ön plana çıkan düşünce, sosyal medyanın gerçekleri ortaya 

çıkardığı ve bu yüzden iktidarların sosyal medyadan korktuğu yönünde olmuştur. 

Farklı ideolojik görüşlere sahip gazeteler arasında bu noktada belirgin bir fark 

görülmezken, Gezi Parkı olayları sırasında sağ ve sol görüşlü gazeteler 

karşılaştırıldığında belirgin bir farklılığın söz konusu olduğu görülmektedir. Gezi 

Parkı olaylarında da sosyal medyanın iktidarlar üzerindeki etkisini değerlendiren köşe 

yazılarına odaklanıldığında aynı düşüncenin ilk sırada yer aldığı görülmekte ancak bu 

unsurun ilk sırada yer almasındaki dağılıma bakıldığında Cumhuriyet, Birgün, 

Hürriyet ve Evrensel gazetelerinde bu oranın yüksek olduğu görülmektedir. 

İktidarların sosyal medyayı kısıtlamak istemeleri konusunu gündeme getiren ve 

bunun nedenlerini ele alan köşe yazılarında, Arap Baharı olaylarında sosyal medyanın 

kısıtlanmasıyla eylemlerin sona ereceği düşüncesi ilk sırada yer alırken,  Gezi Parkı 

olayları sırasında iktidarın halkın gerçekleri öğrenmesini engellemek için sosyal 

medyayı kısıtlamak istediği düşüncesi ağırlıklı olarak Cumhuriyet ve Birgün 

gazetelerinin köşe yazılarında gündeme getirilmiştir.  
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Bu çalışma sosyal medyanın toplumsal olaylara etkisini değil, iki toplumsal olay 

üzerinden sosyal medyanın geleneksel medyada nasıl anlamlandırıldığını ortaya 

koymayı amaçlamıştır. Köşe yazarlarının Arap Baharı ve Gezi Parkı olayları sırasında 

ele aldıkları konulardan biri olan sosyal medya, gazetelerin ideolojik eğilimlerine ve 

iktidarın politikalarına karşı konumlanma biçimlerine bağlı olarak farklı şekillerde 

anlamlandırılmıştır. Olayların meydana geldiği yerler de köşe yazarlarının olaylara 

bakış tarzını şekillendirmiş, yurt içinde yaşanan olaylardaki sosyal medya kullanımı 

ile Arap coğrafyasında yaşanan olaylardaki sosyal medya kullanımı farklı açılardan 

değerlendirilmiştir.  

Bu çalışmada, geleneksel medyada sosyal medyanın nasıl anlamlandırıldığını 

ortaya koymak için geleneksel bir medya aracı olan gazetelerdeki köşe yazıları 

incelenmiştir. Gelecek çalışmalarda gazetelerdeki farklı yazı türlerinin yanında radyo 

ya da televizyon gibi farklı geleneksel medya araçlarında sosyal medyanın nasıl 

anlamlandırıldığını incelemek yeni bir alan olan sosyal medya çalışmalarına katkı 

sağlayacaktır. Sosyal medyanın yoğun bir şekilde kullanıldığı farklı ülkelerdeki, farklı 

toplumsal olaylarda, bu yeni iletişim ortamının geleneksel medya araçlarında nasıl 

değerlendirildiği ile ilgili yapılacak çalışmalar da önemli veriler sunacaktır. Ayrıca 

okur yorumlarında sosyal medyaya ilişkin anlamlandırma pratiklerini ortaya koymak 

çok boyutlu bir okuma yapmaya olanak tanıyacaktır. Çalışma sınırlılıklarının 

farkındadır. Çalışmada elde edilen verilerin gelecek çalışmalara katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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EKLER 

EK 1: KODLAMA CETVELİ 

BİÇİMSEL ÖZELLİKLER 
1- Gazetenin adı 

1) Birgün 
2) Cumhuriyet 
3) Evrensel 
4) Hürriyet 
5) Radikal 
6) Sabah 
7) Sözcü 
8) Yeni Akit 
9) Yeniçağ 
10) Yeni Şafak 

2- Gazetede analiz edilen olay 
1) Arap Baharı Olayları 
2) Gezi Parkı Olayları 

3- Gazetenin analiz edildiği tarih 
1) 18 Aralık 2010-31 Mart 2011 
2) 27 Mayıs 2013-31 Ağustos 2013 

AKTARMA 
4- Köşe yazılarında başka kaynaklardan aktarma var mı? 

1) Evet 
2) Hayır  

5- Köşe yazılarında yapılan aktarmanın kaynağı nedir? 
0) Kodlanamıyor 
1) Uzman kişiler/Kurumlar 
2) Sosyal araştırmalar 
3) Okuyucular 
4) Gazeteciler/Köşe yazarları 
5) Siyasiler 
6) Sanatçılar 
7) Sosyal medya 

6- Köşe yazılarında yapılan aktarmaların yapılma nedeni nedir? 
0) Kodlanamıyor 
1) Uzman görüşleriyle düşüncesini desteklemek 
2) İstatistiksel verilerle inandırıcılığı artırmak 
3) Karşıt düşünceleri çürütmek 
4) Sosyal medyanın olumlu yönlerine dikkat çekmek 
5) Sosyal medyanın olumsuz yönlerine dikkat çekmek 
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BAŞLIKLAR 
7- Köşe yazılarının başlıklarında sosyal medya ile ilgili ifadeler kullanılmış 
mıdır? 

1) Evet 
2) Hayır 

8- Köşe yazılarının başlıklarında kullanılan sosyal medya ifadeleri hangi 
yöndedir? 

0) Kodlanamıyor 
1) Sosyal medyayı eleştiren 
2) Sosyal medyayı destekleyen 

9- Köşe yazarları başlıklarda kullandıkları ifadelerde sosyal medyayı nasıl 
adlandırmışlardır? 

0) Kodlanamıyor 
1) Sosyal medya olayların başlamasında etkili olmuştur. 
2) Sosyal medya olaylar sırasında provokasyon amacıyla kullanılmıştır. 
3) Sosyal medya olaylar sırasında bilgi alışverişi için kullanılmıştır. 

ALT BAŞLIKLAR 
10- Köşe yazılarının alt başlıklarında sosyal medya ile ilgili ifadeler kullanılmış 
mıdır? 

1) Evet 
2) Hayır 

11- Köşe yazılarının alt başlıklarında kullanılan sosyal medya ifadeleri hangi 
yöndedir? 

0) Kodlanamıyor 
1) Sosyal medyayı eleştiren 
2) Sosyal medyayı destekleyen 

12- Köşe yazarları alt başlıklarda kullandıkları ifadelerde sosyal medyayı nasıl 
adlandırmışlardır? 

0) Kodlanamıyor 
1) Sosyal medya olayların başlamasında etkili olmuştur. 
2) Sosyal medya olaylar sırasında provokasyon amacıyla kullanılmıştır. 
3) Sosyal medya olaylar sırasında bilgi alışverişi için kullanılmıştır. 

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI 
13- Köşe yazarlarına göre olaylar sırasında sosyal medya hangi araçlar 
üzerinden kullanılmıştır? 

0) Kodlanamıyor 
1) Cep telefonu 
2) Bilgisayar 
3) Tablet/Laptop 

14- Köşe yazarlarına göre sosyal medya kullanıcılarının siyasi görüşü nedir? 
0) Kodlanamıyor 
1) Apolitik 
2) Muhalif 
3) İktidar yanlısı 
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15- Köşe yazarlarına göre eylemler sırasında sosyal medyayı kimler 
kullanmıştır? 

0) Kodlanamıyor 
1) Öğrenci 
2) Memur 
3) İşçi 
4) Esnaf 
5) Ev kadını 
6) İşsiz 
7) Emekli 
8) Siyasetçiler 
9) Güvenlik güçleri 
10) Sanatçılar 
11) Gazeteciler 

16- Köşe yazarlarına göre eylemler sırasında sosyal medyayı kullananların 
eğitim durumu nedir? 

0) Kodlanamıyor 
1) Okur yazar değil 
2) Okur yazar 
3) İlkokul 
4) Ortaokul 
5) Lise 
6) Üniversite 
7) Lisansüstü 

17- Köşe yazarları sosyal medya kullanıcılarını nasıl tanımlamışlardır? 
0) Kodlanamıyor 
1) Toplumsal sorunlara karşı ilgili 
2) Tepkisini dile getiren 
3) Provokasyon yapmak isteyenler (Protestocular/Birkaç kendini 

bilmez/Çığırtkanlar/Amigolar/Ağzı bozuklar/Sanal militanlar/Dijital haydutlar) 
4) Kasıtlı bilgi kirliliği yaratanlar 
5) Özgürlüğüne düşkün 
6) Yaratıcı 
7) Cahil 
8) Mizah duygusu güçlü 
9) Klavye aktivisti 
10) Twitter pinokyoları/Cik cik eden yavru kuşlar 
11) Y kuşağı 
12) Sosyal medya gençliği (Twitter gençliği/Dijital çağın çocukları/Twitter’ın 

haylaz çocukları/Twitterkolik/Facebook kuşağı/Bilgisayar kuşağı/Sanal ortam 
kullanıcıları/Yeni jenerasyon/Bilgisayar cinleri) 

13) Sosyal medya neferleri (Sanal askerler/Sanal mücahitler/Facebook 
mücahitleri) 

14) İnteraktif güçler 
15) Bloggerlar 
16) Gönüllü muhabirler 
17) İyi eğitimli genç nüfus 
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18) Direnişin öncüsü 

GELENEKSEL MEDYA VE SOSYAL MEDYA 
18- Köşe yazarları olaylar sırasında geleneksel medyanın tavrını nasıl 
konumlandırmışlardır? 

0) Kodlanamıyor 
1) Geleneksel medya olaylar sırasında haber verme işlevini yerine getirmiştir. 
2) Geleneksel medya olaylar sırasında sessiz kalıp, olaylar ile ilgili bilgi 

vermemiştir. 
3) Geleneksel medya olayların başlangıcında olayları haberleştirmekten kaçınsa 

da bir süre sonra habercilik işlevini yerine getirmiştir. 
19- Köşe yazarları olaylar sırasında geleneksel medyayı eleştirirken ne tür 
tanımlama biçimleri kullanmışlardır? 

0) Kodlanamıyor 
1) Halkın çöpe attığı TV kanalları 
2) Gözünü kapatmış medya/Üç Maymunu oynayan medya/Akışını bozmayan 

kanallar 
3) Yandaş medya/Siyasi iktidarı destekleyen medya 
4) Ana akım medya/Merkez medya 

20- Köşe yazarlarına göre olaylar sırasında hangi geleneksel medya araçları 
habercilik işlevini yerine getirmemiştir? 

0) Kodlanamıyor 
1) Gazeteler 
2) Televizyonlar 
3) Radyolar 
4) Hepsi 

21- Köşe yazarlarına göre geleneksel medya araçlarının olayları tüm 
boyutlarıyla haberleştirmemesi sosyal medya açısından ne gibi sonuçlar 
doğurmuştur? 

0) Kodlanamıyor 
1) Geleneksel medya araçlarının olayları tüm boyutlarıyla haberleştirmemesi 

sosyal medya açısından herhangi bir sonuç doğurmamıştır. 
2) Geleneksel medya araçlarının olayları tüm boyutlarıyla haberleştirmemesi 

insanların sosyal medya üzerinden haber almasına neden olmuştur. 
3) Geleneksel medyanın haber verme işlevini yerine getirmemesi sosyal medyada 

bilgi kirliliğine neden olmuştur. 

SOSYAL MEDYA ARAÇLARI 
22- Köşe yazarları olaylar sırasında sosyal medyanın öne çıkmasını hangi 
nedenlere bağlamışlardır? 

0) Kodlanamıyor 
1) Olaylar sırasında sosyal medyanın öne çıkmasının nedeni geleneksel medyanın 

habercilik işlevini yerine getirmemesidir. 
2) Olaylar sırasında sosyal medyanın öne çıkmasının nedeni eylemlere 

katılanların haberleşme ve bilgi alışverişi için sosyal medyayı kullanmasıdır. 
3) Olaylar sırasında sosyal medyanın öne çıkmasının nedeni sansürsüz bir ortam 

olması ve her türlü bilginin herhangi bir süzgeçten geçmeden paylaşılabilmesidir. 
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4) Olaylar sırasında sosyal medyanın öne çıkmasının nedeni hızlı olmasıdır. 
23- Yazarlar sosyal medyanın olumlu özelliklerini dile getirmek için hangi 
ifadeleri kullanmışlardır? 

0) Kodlanamıyor 
1) Sosyal medya halkın gücüdür. 
2) Sosyal medya özgürlük alanıdır. 
3) Sosyal medya tepkileri dile getirme alanıdır. 
4) Sosyal medya iktidarı sorgulama alanıdır. 
5) Sosyal medya her sınıftan/yaştan/cinsiyetten/eğitim durumundan kişinin 

paylaşımda bulunabileceği bir alandır. 
24- Yazarlar sosyal medyanın olumsuz özelliklerini dile getirmek için hangi 
ifadeleri kullanmışlardır? 

0) Kodlanamıyor 
1) Sosyal medya bilgi kirliliğidir. 
2) Sosyal medya gerçek bir alan değildir. 
3) Halkın sadece küçük bir kesimi sosyal medyayı kullanmaktadır. Sosyal 

medyada paylaşılan düşünceler toplumun genelinin düşüncesi değildir. 
25- Köşe yazarları eylemler sırasında hangi sosyal medya araçlarının etkili 
olduğunu belirtmişlerdir? 

0) Kodlanamıyor 
1) Twitter 
2) Facebook 
3) Youtube 
4) Wiki’ler 
5) Instagram  
6) Forumlar 
7) Skype 
8) Sözlükler 
9) Bloglar 

26- Yazarlar sosyal medya için hangi ifadeleri kullanmışlardır? 
0) Kodlanamıyor 
1) Küresel dünya (Kocaman bir köy/Yeni dünya) 
2) Dijital ortam (Dijital âlem/Dijital meydan/Dijital mecra/Dijital çarşı/Dijital 

toplum) 
3) Siber dünya (Siberya/Siber uzay/Sosyal medya uzayı) 
4) Sosyal medya âlemi (Sanal âlem/Sanal sokak) 
5) Demokrasinin yeni bir sigortası 
6) Sessiz ve sivil direniş platformu 
7) Dizginsiz bir küheylan 
8) Büyük bir havuz 
9) Twitter haber ajansı 
10) Haberleşme-yardımlaşma platformu 
11)  Asosyal dijital hayat 
12)  İşsiz gençlerin silahı 
13)  İnternet medyası  
14)  Elektronik iletişim araçları 
15)  Sanal hücre 
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16)  Alternatif medya  
27- Köşe yazarları olaylar sırasında sosyal medyanın yoğun bir şekilde 
kullanıldığını hangi ifadelerle belirtmişlerdir? 

0) Kodlanamıyor 
1) Geniş halk kitleleri 
2) Dünyayı dolaşan kitleler 
3) Milyonlarca/Yüz binlerce/On binlerce/Binlerce/Yüzlerce kişi 

28- Köşe yazarları olayların başlamasında sosyal medyayı nasıl 
konumlandırmışlardır? 

0) Kodlanamıyor 
1) Sosyal medya olayların başlamasındaki başlıca etkendir. 
2) Sosyal medya olayların başlamasındaki başlıca etken değildir fakat olayların 

büyümesinde etkilidir. 
3) Sosyal medya olayların başlamasında da büyümesinde de etkilidir. 
4) Sosyal medya olayların başlamasındaki başlıca etken değildir. 
5) Sosyal medyanın olaylarla herhangi bir ilgisi yoktur. 

29- Köşe yazarları sosyal medyanın olaylar sırasında önemli bir güç olduğunu 
anlatmak için hangi ifadeleri kullanmıştır? 

0) Kodlanamıyor 
1) Dijital isyan (Twitter ayaklanması/Dijital medya isyanı) 
2) Sosyal medya devrimi (Facebook devrimi/İnternet devrimleri/İletişim 

devrimi/Dijital devrim/Sanal zamanlar devrimi/Twitter devrimi/Online devrim/Yeni 
devrim/Devrimin fitilini ateşleyen hareket) 

3) Sosyal medya silahı 
4) Facebook tipi örgütlenme  
5) İletişim fırtınası/Sanal fırtına 
6) Sosyal medya zaferi (Facebook zaferi/Twitter zaferi) 
7) Facebook yapımı sokak hareketi 
8) Özgürlük devrimi 
9) Online (çevrimiçi) aktivizm 
10) Hareketin sinir sistemi 
11) Başrol 

30- Köşe yazarlarına göre olaylar sırasında sosyal medya hangi amaçlarla 
kullanılmıştır? 

0) Kodlanamıyor 
1) Provokasyon 
2) Örgütlenme 
3) Bilgi alışverişi ve haberleşme 
4) Tepkileri dile getirmek için bir alan/araç 
5) Yalnız olmadığını öğrenme 
6) Korkuyu yenme 
7) Mizah yoluyla muhalefet yapma 

SOSYAL MEDYANIN ÖZELLİKLERİ 
31- Köşe yazarlarına göre olaylarda sosyal medyanın hangi özelliği ön plana 
çıkmıştır? 

0) Kodlanamıyor 
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1) Yöndeşme 
2) Kitlesizleştirme 
3) Kullanıcıyla etkileşim olanağı 
4) Erişim kolaylığı ve taşınabilirlik 
5) Hızlı ve ucuz iletişime olanak tanıması 
6) Depolama ve arşiv olanakları 

32- Köşe yazarlarına göre sosyal medyanın özgür bir düşünce ortamı 
sağlamasının olaylar üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur? 

0) Kodlanamıyor 
1) İnsanların kendilerini özgürce ifade ettiği bir alan sağlamıştır. 
2) Olaylar sırasında sansürsüz, özgür bir düşünce ortamı sağlayan sosyal medya 

doğru bilgilerin özgürce yayılmasına neden olmuştur. 
3) Diğer kitle iletişim araçlarının yayınlayamadığı gelişmeler ortaya konulmuştur. 
4) Özgür düşünce ortamı provokasyon yapılmasının ve bilgi kirliliğinin önünü 

açmıştır. 

SOSYAL MEDYA VE BİLGİ KİRLİLİĞİ 
33- Olaylar sırasında sosyal medyanın verdiği bilgilerin doğruluğu/güvenilirliği 
yazarlar tarafından nasıl değerlendirilmiştir? 

0) Kodlanamıyor 
1) Sosyal medyada yayınlanan haberler doğrudur. 
2) Sosyal medyada yayılan haberler yanlıştır. 
3) Sosyal medyada doğru haberler olduğu kadar yanlış haberler de yayılmıştır. 

34- Sosyal medyanın olaylar sırasında bilgi kirliliğine sahne olduğunu belirten 
yazarlar sosyal medyanın hangi verilerle bilgi kirliliği yarattığını iddia 
etmektedir? 

0) Kodlanamıyor 
1) Haberler 
2) Fotoğraflar 
3) Videolar 
4) Yorumlar 
5) Hepsi  

35- Köşe yazarları sosyal medyanın hangi yöntemlerle bilgi kirliliği 
oluşturduğunu iddia etmişlerdir? 

0) Kodlanamıyor 
1) Ajitasyon 
2) Provokasyon 
3) Dezenformasyon 

36- Yazarlar sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin nedenini ne olarak 
göstermişlerdir? 

0) Kodlanamıyor 
1) Eylemler sırasında provokasyon yapmak isteyenler kasıtlı bilgi kirliliği 

oluşturmuştur. 
2) Sosyal medyanın hızından kaynaklanan bir bilgi kirliliği vardır. 
3) Sosyal medyanın sansürsüz yapısından kaynaklanan bir bilgi kirliliği vardır. 
4) Sosyal medya kullanıcılarının kolayca tespit edilemiyor olması bilgi kirliliğine 

neden olmuştur. 
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5) İnternet kültürüne yabancı olunmasının bir getirisi olarak bilgi kirliliği 
oluşmuştur. 

6) Geleneksel medyanın olayları haberleştirmekten kaçınmasının bir sonucu 
olarak sosyal medya olayları farklı göstermiştir. 

7) Dikkatsiz ve duyarsız haberleşme bilgi kirliliğine neden olmuştur. 
8) Sosyal medyada paylaşım yapanların gazetecilik kültürüne yabancı olması 

bilgi kirliliğine neden olmuştur. 
37- Yazarlar olaylar sırasında sosyal medyadaki bilgi kirliliğini kimin 
oluşturduğuna dikkat çekmektedir? 

0) Kodlanamıyor 
1) Bilgi kirliliğini eylemciler oluşturmaktadır. 
2) Bilgi kirliliğini eyleme katılmayıp, internet üzerinden bilgi paylaşarak eylemi 

destekleyen insanlar oluşturmaktadır. 
3) Bilgi kirliliğini halkı harekete geçirmek isteyen sanatçı, yazar, gazeteciler gibi 

kişiler oluşturmaktadır. 
4) Bilgi kirliliğini emniyet güçleri oluşturmaktadır. 
5) Bilgi kirliliğini siyasiler oluşturmaktadır. 

38- Köşe yazarlarına göre sosyal medyadaki bilgi kirliliği nasıl engellenir? 
0) Kodlanamıyor 
1) Sosyal medya net yaptırımlara tabi tutulmalıdır. 
2) Sosyal medya kontrollü bir şekilde kullanılmalıdır. 
3) Doğruluğundan emin olunmayan bilgiler sosyal medyada paylaşılmamalıdır. 
4) Sosyal medyada paylaşılan bilgilere itibar edilmemelidir. 

SOSYAL MEDYA VE SANSÜR 
39- Köşe yazarları sosyal medyanın iktidarlar üzerindeki etkisiyle ilgili hangi 
yorumlarda bulunmuşlardır? 

0) Kodlanamıyor 
1) Sosyal medya sayesinde toplumlar bilinçlenecek ve iktidarlar daha fazla 

sorgulanacaktır. Sosyal medya insanların refah düzeyini artırmada etkilidir. 
2) Sosyal medya yaydığı bilgi kirliliğiyle toplumun huzurunu bozmaktadır. 

Sosyal medya toplum ve iktidar arasındaki ilişkiyi olumsuz yönde etkilemektedir. 
3) Sosyal medya gerçekleri ortaya çıkardığı için iktidarları korkutmaktadır. 

40- Köşe yazarlarına göre iktidarların sosyal medyayı kısıtlamak istemesinin 
nedeni nedir? 

0) Kodlanamıyor 
1) Sosyal medyada iktidarı eleştiren ve hakaret içeren paylaşımların bulunması 
2) Sosyal medyanın bilgi kirliliğiyle halkı yanlış yönlendirmesi 
3) Halkı kışkırtmak isteyenlerin sosyal medyayı kullanması 
4) Halkın sosyal medyadan gerçekleri öğrenmesinin engellenme isteği 
5) Sosyal medyanın engellemesiyle eylemlerin sona ereceği düşüncesi 

41- Köşe yazarları sosyal medyanın kısıtlanma durumunu hangi ifadelerle 
tanımlamışlardır? 

0) Kodlanamıyor 
1) Cadı avı/İnsan avı 
2) Sansürlemek (Filtrelemek/Bloklamak/Kısıtlamak/Bastırmak) 
3) Kapatmak (Kesmek/Durdurmak) 
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4) Kontrol altına almak (Baskı altına almak/Zapturapt altına almak) 
5) Yasaklamak 
6) Fişini çekmek 

42- Köşe yazarları iktidarın sosyal medyayı kısıtlama isteğini nasıl 
değerlendirmişlerdir? 

0) Kodlanamıyor 
1) Sosyal medya olaylar sırasında provokasyon amacıyla kullanıldığı için 

kısıtlanmalıdır. 
2) Sosyal medya olaylar sırasında gereksiz bir bilgi akışı sunduğu için 

kısıtlanmalıdır. 
3) Sosyal medya halkın sesidir, kısıtlanmamalıdır. 
4) Sosyal medyayı kısıtlamak düşünce ve ifade özgürlüğüne zarar verir, 

kısıtlanmamalıdır. 
5) Sosyal medyanın kısıtlanması mümkün değildir. 
6) Kullanıcılar internet açıklarını kullanarak sosyal medyaya giriş yapacaklardır. 

43- Köşe yazarlarına göre sosyal medyanın kısıtlanması ne gibi sonuçlar 
doğurur? 

0) Kodlanamıyor 
1) Sosyal medyayı kısıtlamak yalan haberleri çoğaltır. 
2) Sosyal medyayı kısıtlamak bilgi kirliliğini azaltır. 
3) Sosyal medyayı kısıtlamak gerçeklerin ortaya çıkmasına engel olur. 
4) Sosyal medyayı kısıtlamak olayların büyümesini engeller. 
5) Sosyal medyayı kısıtlamak olayların büyümesine neden olur. 

SİYASİLER VE SOSYAL MEDYA 
44- Köşe yazarlarına göre siyasilerin sosyal medya kullanımıyla sosyal medya 
görüşleri arasında bir çelişki var mıdır? 

0) Kodlanamıyor 
1) Evet 
2) Hayır 

45- Köşe yazarlarına göre siyasilerin sosyal medya kullanmasıyla sosyal medya 
görüşleri arasındaki çelişki nedir? 

0) Kodlanamıyor 
1) Sosyal medyanın kontrolsüz bir alan olduğunu ifade eden siyasiler sosyal 

medyayı kullanmışlardır. 
2) Sosyal medyada bilgi kirliliği olduğunu ifade eden siyasiler bilgi kaynağı 

olarak sosyal medyayı kullanmışlardır. 
3) Sosyal medyanın sansürlenmesi gerektiğini belirten siyasiler sosyal medyada 

paylaşımlarda bulunmuşlardır. 
4) Sosyal medyada bilgi kirliliği olduğunu ifade eden siyasiler, sosyal medyada 

bilgi kirliliği oluşturmuşlardır. 
5) Sosyal medyayı eleştiren siyasiler sosyal medyada kendi düşünceleri 

doğrultusunda kampanyalar başlatmıştır. 
46- Köşe yazarlarına göre siyasilerin sosyal medya görüşleriyle sosyal medya 
kullanımları arasındaki çelişkinin nedeni nedir? 

0) Kodlanamıyor 
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1) Sosyal medyayı eleştiren siyasiler daha sonra sosyal medyanın gücünü 
anlamışlardır. 

2) Halkla doğrudan ilişki kurmak istemişlerdir. 
3) Sosyal medyadan gelen tepkilere aynı kanalla cevap vermek istemişlerdir. 

47- Köşe yazarlarına göre siyasilerin sosyal medyayla ilgili görüşleri zaman 
içerisinde değişiklik göstermiş midir? 

0) Kodlanamıyor 
1) Evet 
2) Hayır 

48- Köşe yazarlarına göre siyasilerin sosyal medya ile ilgili görüşlerindeki 
değişimin nedeni nedir? 

0) Kodlanamıyor 
1) Sosyal medyayı eleştiren siyasiler zamanla sosyal medyanın önemli bir alan 

olduğunun farkına varmışlardır. 
2) Sosyal medyayı savunan siyasiler, zamanla sosyal medyanın olumsuz 

taraflarını görmüşlerdir. 

KÖŞE YAZARLARI VE SOSYAL MEDYA 
49- Köşe yazarları olaylar sırasında sosyal medya kullandıklarını ifade etmişler 
midir? 

0) Kodlanamıyor 
1) Evet 
2) Hayır 

50- Olaylar sırasında sosyal medyayı kullanan köşe yazarları bu ortamı ne 
amaçla kullanmışlardır? 

0) Kodlanamıyor 
1) Olaylar ile ilgili bilgi almak amacıyla 
2) Olaylar sırasında düşüncelerini dile getirmek amacıyla 
3) Siyasiler ve sanatçılar gibi toplumsal aktörlerin paylaşımlarını takip etmek 

amacıyla 
51- Köşe yazarlarının sosyal medya ilgili düşünceleriyle sosyal medya 
kullanımları arasında bir çelişki var mıdır? 

0) Kodlanamıyor 
1) Evet 
2) Hayır 

52- Köşe yazarlarının sosyal medyayla ilgili düşünceleriyle sosyal medya 
kullanımları arasındaki çelişki hangi yöndedir? 

0) Kodlanamıyor 
1) Sosyal medyanın kontrolsüz bir alan olduğunu ifade eden yazarlar sosyal 

medyayı kullanmışlardır. 
2) Sosyal medyada bilgi kirliliği olduğunu ifade eden yazarlar bilgi kaynağı 

olarak sosyal medyayı kullanmışlardır. 
3) Sosyal medyanın sansürlenmesi gerektiğini belirten yazarlar sosyal medyada 

paylaşımlarda bulunmuşlardır. 
53- Köşe yazarlarının sosyal medya görüşleriyle sosyal medya kullanımları 
arasındaki çelişkinin nedeni nedir? 

0) Kodlanamıyor 
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1) Yazarlar sosyal medyanın gücünü anlamışlardır. 
2) Okuyucularla doğrudan ilişki kurmak istemişlerdir. 
3) Sosyal medyadan gelen tepkilere aynı kanalla cevap vermek istemişlerdir. 

54- Köşe yazarlarının sosyal medya ile ilgili görüşleri zaman içerisinde değişiklik 
göstermiş midir? 

0) Kodlanamıyor 
1) Evet 
2) Hayır 

55- Köşe yazarlarının sosyal medya ile ilgili görüşlerindeki değişimin nedeni 
nedir? 

0) Kodlanamıyor 
1) Sosyal medyayı eleştiren yazarlar zamanla sosyal medyanın önemli bir alan 

olduğunun farkına varmışlardır. 
2) Sosyal medyayı savunan yazarlar zamanla sosyal medyanın olumsuz taraflarını 

görmüşlerdir. 
56- Köşe yazarları sosyal medyanın geleceği ile ilgili hangi yorumlarda 
bulunmuşlardır? 

0) Kodlanamıyor 
1) Sosyal medya geleneksel medyayı bitirmiştir. 
2) Sosyal medya sayesinde geleneksel medyaya ihtiyaç kalmamıştır. 
3) Sosyal medya bilginin güvenilirliği konusunda sınıfta kalmıştır. 
4) Sosyal medyanın geleneksel medyayı bitirmesi gibi bir şey söz konusu değildir, 

geleneksel medya her zaman varlığını sürdürecektir.
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