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ÖZET 

 
Günümüzde geliĢen teknolojilerin en önemlilerinden olan bilgisayar ve internet 

teknolojileri hayatımızın her alanında kullanılmaktadır. Ġnternet kullanımının her geçen gün 

artması, her türlü bilgiye kolaylıkla ve herhangi bir denetim olmadan ulaĢılması beraberinde 

birçok olumsuz sonucu da getirmektedir. Bu çalıĢmada yeni medyanın ürünlerinden sosyal 

paylaĢım sitelerinin sosyalleĢmeyle olan iliĢkisi incelenmiĢtir.  Mcluhan‟ın Global Köy 

kavramını doğrular nitelikte elektronik iletiĢim ortamlarının neden olduğu değiĢim tartıĢılmıĢ 

ve bu konuda yapılan çalıĢmaların ağırlıklı olarak Kullanımlar ve Doyumlar yaklaĢımını 

kuramsal dayanak olarak aldıkları belirlenmiĢtir. ÇalıĢmada konu ile ilgili yapılan bazı 

çalıĢmalara yer verilmiĢtir.  
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 Computer and internet technologies are used all areas of our life. Especially internet 

usage are getting more for last years. Internet usage increases day by day and affects all area 
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study it has been examined the relation between socialization and social networking sites as 

the products of new media. The change caused by the electronical communication  media 
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 ÖNSÖZ 

 

 

 Günümüz bilgi toplumunda iletiĢim teknolojileri sayesinde çok önemli sosyal 

değiĢimler yaĢanmaktadır. Yeni iletiĢim teknolojilerinin geliĢmesi ile birlikte sosyal medya 

kavramı hemen hepimizin hayatına nüfuz etmiĢ bulunmaktadır. Sosyal medyanın en önemli 

ürünlerinden olan sosyal ağlarda genç-yetiĢkin herkesin profili bulunmakta ve sosyal 

ihtiyaçlarını ve günlük iletiĢimlerini bu ağlar üzerinden gerçekleĢtirmektedirler. Bazı sosyal 

ihtiyaçların sanal olarak giderilmeye baĢlanması beklenen bir geliĢme değildir ve sosyal 

açıdan değiĢimlerin gözlenmesi sağlıklı iletiĢim kurabilmek ve mesaj içeriklerini anlamlı 

kurabilmek adına kurumlar, reklamcılar, halkla iliĢkiler ve sosyal bilimciler açısından önem 

teĢkil etmektedir. Bu bakımdan bu çalıĢmanın yapılması gerekli görülmüĢtür. 
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GiriĢ 

 

Ġnsan, gündelik hayatının önemli bir bölümünü iletiĢimle iç içe geçirmektedir. 

Sağlıklı bir toplumun oluĢabilmesinin temel gereksinimi; toplumu oluĢturan 

bireylerin çevresini iyi tanımlamasına ve diğer bireylerle uyumlu iliĢkiler 

gerçekleĢtirip etkileĢim kurabilmesine bağlıdır. Bu bağlamda iletiĢim, toplum 

içerisindeki bireylerin her türlü paylaĢımını sağlayan bir süreç olarak özetlenebilir ve 

iletiĢim, bir toplumun var olabilmesi için olmazsa olmaz bir unsurdur. Toplum ve 

dolayısıyla söz konusu toplumu oluĢturan bireyler, içinde yaĢanılan mevcut dönemin 

teknolojik Ģartları ile iletiĢimlerine yön verirler. Çünkü iletiĢim, belirli araçlar 

kullanarak gerçekleĢtirilen bir eylemdir. Kullanılan bu araçlar, beden dili gibi doğal 

da olabilir; insan eliyle yapılmıĢ kitle iletiĢim araçları da. Günlük yaĢantımızda iki 

kiĢi arasında yüz yüze, iki yönlü ve bir amaca yönelik gerçekleĢen iletiĢimden de tek 

taraflı milyonlarca insana ulaĢabilen çok mesajlı ve birden çok kanaldan gelen 

iletiĢimden de söz etmek mümkündür. Kullanılan iletiĢim araçları bakımından, 

çağımızda her anlamda her alanda çığır açar nitelikte olan dijitalleĢme, insanlar arası 

iletiĢimin boyutlarını değiĢtirmiĢtir. Ġçinde yaĢadığımız “milenyum” diye adlandırılan 

dijital çağda bilgi, insanların yaĢayıĢlarının Ģekillenmesinde büyük bir role sahiptir. 

Bilginin bu derece önemli olmasının sebebi ise insanların yaĢamlarının her alanına 

rahatlık sağlayan teknolojiyi üretmesidir. Hiç Ģüphesizdir ki teknolojinin sağladığı 

avantajlar sayesinde, çağımızın digital çağ olarak adlandırılmasının bir nedeni de 

iletiĢim olanaklarının çeĢitlenmesi ve muazzam hale gelmesidir. Öyle ki son yirmi 

yılda iletiĢim mecralarının çeĢitleri hayal edilenden çok öteye geçmiĢtir. Teknolojinin 

geliĢmesi ile iletiĢim olanaklarında ve tarzında meydana gelen değiĢim de baĢ 

döndürücüdür. Ve alıĢıla gelen iletiĢim araçları yerini hızlı bir değiĢimle dijital 

ortamlara bırakmaktadır. Çok yakın geçmiĢin en önemli iletiĢim aracı olan telefonlar 

yerini cep telefonlarına, smslere, e-postalara; gazeteler yerlerini internet ortamına 

hatta para bile yerini elektronik fonlara bırakmaktadır.  

 

Ġnternet adı verilen ve ilk baĢta sadece askeri bir amaç için kullanılmak üzere icat 

edilen, dünyayı birbirine bağlayan bilgisayar ağları sayesinde insanlar araya aracı 

sokmadan yüzlerce iĢlemlerini yapabilmektedirler. Ve geliĢen teknoloji sayesinde 

maliyetlerin azalmasıyla birlikte artık evlerimizde baĢköĢeye sahip televizyonların 
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yanında bilgisayarlara da yer ayrılmaktadır. Ġnternet, kısa bir geçmiĢe sahip olmasına 

karĢın dünya üzerinde yaygın bir kullanım alanı edinerek ayrıcalıklı bir konuma 

eriĢmiĢ bir kitle iletiĢim aracıdır.  

  

 Toplum içinde insanlar hayatlarını belli sosyal ağlar içerisinde idame 

ettirmektedirler. Her birey iç içe yaĢadığı insanlardan oluĢan belli bir sosyal ağa 

sahiptir. Günümüzde yeni iletiĢim teknolojileri, hayatımızda önemli bir yere sahiptir. 

Bu teknolojilerin kullanımı ile geçmiĢ zamanlardan gelen iletiĢim teknikleri ve 

özellikleri de değiĢmiĢtir. Bu değiĢim, daha çok gençler olmak üzere, toplumun her 

kesimini ve her yaĢ grubunu etkisi altına almıĢtır. Günümüzün bu iletiĢim ortamı, 

farklı iletiĢim teknikleri üzerinde yeni toplumsal iliĢkilerin geliĢmesini sağlamıĢtır. 

Bunlardan birisi, dünyada ve Türkiye‟de sıklıkla kullanılan sosyal ağlardır. Ġnsanlar, 

sosyal ağlar üzerinden birbirleriyle sohbet ederken, dosya, görüntü ve ses paylaĢımını 

sağlayabilmekte, anında iletiĢim kurabilmektedirler. 

 “Yeni Medya” kavramlarından kabul edilen internet üzerinde kurulan “sosyal 

paylaĢım siteleri” bireylere gerçek hayatlarından çok daha farklı bir sosyal ağ 

sağlamaktadır. Bu sitelere üye olan insanlar, gerçek yaĢamda sahip oldukları gerçek 

iliĢkilerini dahi bu siteler üzerinden yürütmeye ve hatta sosyal ihtiyaçlarını bu yolla 

gidermeye baĢlamıĢlardır. Bu bağlamda yeni medya kavramı, bilgi toplumunun 

kazandığı yeni sosyal ve kültürel boyutları olan bir araç olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Sonuç olarak Mc Luhan‟ın dediği gibi dünya “Global bir köye” dönüĢürken 

insanların yaĢam tarzlarında ve sosyal alıĢkanlıklarında da değiĢim kaçınılmaz 

olmuĢtur. Mcluhan‟ın ön görüsünü doğrular nitelikte değiĢim ve dönüĢümler 

yaĢanmaktadır. Görüldüğü gibi teknoloji, sadece insanların kullandığı malzemeleri 

değil aynı zamanda yaĢamını ve alıĢkanlıklarını da değiĢtirmektedir. 

 

Bu çalıĢmada sosyal medya kavramı, toplumsal değiĢim ve sosyalleĢme  

incelenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu bağlamda birinci bölüm olan toplumsal değiĢim ve 

Kitle ĠletiĢim bölümü altında toplum olgusu irdelenmiĢ, toplumsallaĢma ve bu konuda 

iletiĢimin rolünden bahsedilerek; toplumsal değiĢim ele alınmıĢtır. Kitle iletiĢiminin 

ve bu alandaki geliĢmelerin toplumda neden olduğu dönüĢümlerin anlaĢılabilmesi için 

kitle iletiĢimin tarihinden bahsedilmiĢtir.  
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Ġkinci bölümde ise kitle iletiĢim araçlarından olan yeni medyadan ve nihayetinde 

Sosyal ağlardan bahsedilmiĢtir. Bu bölümde sanal iletiĢimden söz etmeden önce yine 

internet kavramı ele alınmıĢtır. Ve internetin kısa tarihine göz atmak teknolojinin yol 

açtığı değiĢimin hızı hakkında yapılacak analizler için faydalı görülmüĢtür. Daha 

sonra sosyal değiĢim ve sosyal paylaĢım siteleri ele alınmıĢtır. Bu ağlarda kullanıcı 

sayısı ve popülaritesi göz önüne alınarak öne çıkan sitelerin geliĢimi incelenmiĢtir. 

AraĢtırmanın bu bölümünde literatür taraması yapılarak ikinci el kaynaklar 

kullanılmıĢtır. Konuyla ilgili yapılan araĢtırmalar, raporlar, yayınlanan kitaplar 

taranmıĢ, iletiĢim kuramları ve toplumla vs. ilgili kitaplara baĢvurulmuĢtur. Yapılan 

incelemeler sonucunda bu konuda yapılan çalıĢmalar genelde kullanımlar ve 

doyumlar yaklaĢımı kuramsal dayanağı çerçevesinde incelendiği sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

TOPLUMSAL DEĞĠġĠM VE KĠTLE ĠLETĠġĠM ARAÇLARI 

 

 

1. TOPLUM NEDĠR?  

 

Bir arada yaĢayan insanların meydana getirdiği toplumun birçok değiĢik tanımı 

bulunmaktadır. Toplum olgusunu tanımlamak, sosyal bilimlerin sorunlarından biridir. 

Bir arada yaĢayan insanların meydana getirdiği varlığı –toplumu- nasıl 

tanımladığımız, bu insanların hangi niteliklerine önem verdiğimizle ya da onları nasıl 

gördüğümüzle ilgili bir noktadır (Kongar, 1995: 41). Kısacası, toplum için yapılacak 

tanım aslında toplumun hangi özelliğinin ön plana alınması ile ilgilidir. Genel bir 

tanıma göre: “Toplum, insan ömründen uzun yaĢayan, göreli bir kararlılığa sahip olan 

ve kendi kendini devam ettiren bir insan topluluğudur” (Kongar, 1995: 46). Türk Dil 

Kurumunun Toplum tanımına göre ise toplum: “Aynı toprak parçası üzerinde bir 

arada yaĢayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iĢ birliği yapan insanların tümü” 

(http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel) demektir. Bu tanımdan hareketle diyebiliriz ki 

toplum insanlar açısından bir mecburiyettir. Aynı toprak parçası üzerinde yaĢamak ve 

aynı kültürü paylaĢmak toplumları oluĢturan insanların karakteristik özellikleridir. 

Ġnsan sosyal bir varlıktır ve doğası gereği diğer insanlarla bir arada yaĢaması 

gereklidir. Bu zorunlu birlikteliğin temel olarak iki nedeni vardır: ilk olarak biyolojik 

bir varlık olan Ġnsan, doğada yaĢayan canlılar gibi, açlık, susuzluk vb. güdülerini 

gidermeye çalıĢır. Ġnsan, bütün ihtiyaçlarını doğadan tek baĢına gideremez. 

Ġhtiyaçlarını gidermek için öteki insanlarla iĢ birliği yapmak zorundadır. Ġnsanın tek 

baĢına doğanın güçlükleriyle baĢ edememesi insanların güçlerini birleĢtirmelerini 

zorunlu kılmıĢtır. Bu yüzden, insanların ilk kez bir araya geliĢi doğaya karĢı 

gerçekleĢmiĢtir. Ġkinci olarak ise insan, psikolojik nedenlerle toplum halinde yaĢama 

ihtiyacı duyar. Doğası gereği varlığını devam ettirebilmesi için diğer insanlarla 

etkileĢime ve paylaĢıma girmek ihtiyacı duyar. O halde yaĢamak da baĢlı baĢına 

iletiĢim faaliyetlerini kapsayan bir olgudur. Bugün toplum olarak bilinen sosyoloji 

bilimi, doğa içinde bir arada olma gerçeğinden hareket ederek, toplumu, insanların 
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doğayla iliĢkilerinin ve kendi aralarında olan iliĢkilerinin bir bütünü olarak 

tanımlamaktadır (Ergun, 2006:156).  

Kısaca Ġnsanoğlu, varlığını sürdürebilmek için bir arada yaĢamanın 

zorunluluğunu anlamıĢ, bu ise toplumsal yaĢam alanını doğurmuĢtur, toplumun 

oluĢumunun temelinde insan iliĢkisi; insan iliĢkilerinin temelinde ise iletiĢim vardır. 

Toplum, insanların doğayla ve kendi aralarındaki iliĢkilerinin bir bütünüdür.  

 

1.1. ToplumsallaĢma Süreci ve ĠletiĢimin Rolü:  

 

Ġnsan ve toplum arasındaki iliĢki her iki taraf için de varoluĢsal yani zorunlu 

bir iliĢkidir. Önceki bölümde bahsedildiği gibi doğası gereği insan diğer insanlarla bir 

arada yaĢamakta ve sürekli bir etkileĢim içine girmektedir. Çünkü toplumu oluĢturan 

bireyler, dünyaya geldiği anda bir ailenin, akrabalık iliĢkilerinin, bu iliĢkilerinin 

temelini oluĢturan bir dilin ve kültürün; en genelde de bir toplumun ve milletin içine 

doğmaktadırlar (Akın,2009: 155). Dolayısıyla insanın varlığı ancak toplum içinde 

anlam kazanmaktadır. Bu anlam kazanma yani toplum içerisinde birey konumuna 

gelme de elbette belli bir süreci gerektirmektedir. ĠĢte bu sürecin ve neticesinde 

oluĢacak bir topluluğu oluĢturan bireylerin toplum olabilmesini sağlayan etken ise 

toplumsallaĢma baĢka bir deyiĢle sosyalleĢmedir. ToplumsallaĢma bireylerin farklı 

sosyal gruplar içerisinde yer alarak etkileĢime girmesi ile gerçekleĢir. Birey, dünyaya 

geldiği anda toplumun bir üyesi olarak kabul edilmemektedir. “O, sosyalliğe doğru 

bir yatkınlıkla doğmakta ve toplumun üyesi haline gelmektedir” (Berger, Luckmann, 

2008: 190). 

Türk Dil Kurumu'nun "toplumsallaĢma kavramı" için yapmıĢ olduğu tanım 

Ģöyledir: "ToplumsallaĢma; bireyin kiĢilik kazanarak belli bir toplumsal çevreye 

hazırlanması, toplumla bütünleĢmesi süreci, sosyalleĢmedir."  Bu tanım, 

toplumsallaĢmanın "kelime anlamı" olarak tanımıdır. Sosyolojideki genel 

kullanımında toplumsallaĢma, insanın doğumuyla baĢlayan geliĢim sürecinde anne-

baba, arkadaĢlar, okul gibi toplumsallaĢma aracıları rolü ile bireyin sosyal rollerini 

kazanması süreci olarak kabul edilmiĢtir (aktaran: Akın, 2009: 155). Bu tanımdan da 

anlaĢılacağı üzere: yaĢamını devam ettirebilmek için yardıma ihtiyaç duyan insanın, 

içinde doğduğu topluma adapte olabilme sürecidir. Bu süreç içinde insan; içine 

doğduğu toplumun kültürel değerlerini öğrenir, kendine has beceriler edinir, kendi 
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bilincine ulaĢmıĢ bir birey haline gelir. ToplumsallaĢma, toplum içinde farklı 

kuĢakların birbirleriyle olan iletiĢimini ve etkileĢimini sağlar.  

ToplumsallaĢma, "sosyalleĢtirme yerleri" veya mevkileri ("agencies of 

socialization", "Sozialisationsagenten, - instanzen") içinde olur. Çocukların 

öğretildiği, büyüklerin yönlendirildiği aile, çocuk yuvaları ve anaokulları, arkadaĢ 

grupları, çeĢitli kademelerdeki okullar, gençlik grupları, meslekler, üst sosyal 

organizasyonlar ve kitle iletiĢim araçları içindeki sosyalleĢmeye birincil sosyalleĢme, 

okul hayatının baĢlamasıyla birçok sosyal birimler tarafından yapılan 

sosyalleĢtirmeye de ikincil sosyalleĢme denir (Ergün,-: 28). Bu çalıĢmada birincil 

sosyalleĢtirme aracı olarak yeni medya kavramını ve sosyal ağları sosyalleĢtirme 

yerlerinden kabul etmektedir.  

Sonuç olarak toplumsallaĢma; insanların doğumdan ölüme kadar içinde 

bulundukları ve hem bireysel, hem de toplumsal bir canlı olarak geliĢtikleri süreçtir. 

ToplumsallaĢma, genel anlamda bir adaptasyon ve tamamlanma sürecidir. Ancak 

toplu halde yaĢayan insanlar arasında fiziki yakınlık olmasına rağmen her zaman 

toplumsal iliĢki ve etkileĢim olmaz. Toplumu oluĢturan bireyler arasında, sosyal 

nitelikli bir iliĢki yoksa o, sosyal bir grup değildir; ya toplumsal yığın ya da toplumsal 

kategoridir. Toplumsal yığın ve toplumsal grup kavramları birbirlerinden farklı 

anlamlara sahiptir. ĠĢte bu doğrultuda diyebiliriz ki iletiĢim, bir topluluğun toplum 

olabilmesi için gerekli etkileĢimi sağlayan unsurdur. ToplumsallaĢma ancak iletiĢim 

ile sağlanabilir. Daha önce bahsedildiği gibi Ġnsan, diğer insanlarla bilgi, duygu ve 

düĢüncelerini hatta hayatını paylaĢmak zorundadır. Toplumsal olmanın zorunlu 

koĢulu, bu basitçe bahsedilen paylaĢımın giderilmesi zorunluluğunu doğurmaktadır. 

Bu zorunluluğun giderilmesi ise ancak iletiĢimle olanaklıdır. Ġnsanlar diğer insanlarla 

iletiĢime girerek kendilerini ifade eder ve üretimlerini gerçekleĢtirirler. Ġnsanlar 

sosyal-psikolojik varlıklarını sürdürebilmek için her türlü faaliyetlerini iletiĢimle 

gerçekleĢtirirler. Ġnsanın varlığını sürdürebilmesi, iliĢki ve üretimlerini devam 

ettirebilmesi ancak iletiĢimle mümkün olmaktadır. Toplum içerisinde bir arada 

yaĢayan insanların iletiĢim kurmaması mümkün değildir. Çünkü iletiĢim, insan 

yaĢantısının vazgeçilemez bir parçası, varlığının doğal bir nedeni ve sonucudur. 

ĠletiĢim olgusu olmadan insan asla sosyal bir varlık olamaz. ĠletiĢim, özü itibarı ile 

insanlar arasında duyguların, düĢüncelerin paylaĢılması sürecidir. Watzlavick‟in 

dediği gibi “ĠletiĢimsizlik mümkün değildir yani iletiĢim her zaman her yerdedir” 

(Gökçe, 2008: 27).   
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1.2. SanayileĢme Öncesi Toplumsal Yapı ve ĠletiĢim 

 

Tarihte var olan ilk toplum yapısı ilkel toplum yapısıdır. Ve bu dönemden beri 

toplumsal bir varlık olarak insan, düĢüncelerini paylaĢma ve diğer insanların 

düĢüncelerini öğrenme,  haber alma, haber verme gibi iĢlevlere ihtiyaç duymaktadır. 

Ġnsanlar bu dönemde sadece temel ihtiyaçlarını karĢılamak üzere eylemlerini 

örgütlemiĢtir. Ve insanlığın ilk döneminde iletiĢim, önce sesle gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġnsan, 

çıkardığı değiĢik seslerle, çığlıklarla ve bunları desteklediği bedensel hareketlerle 

duygularını, düĢüncelerini aktarmıĢtır. Bunun yanı sıra ilkel resimlerle, çizgilerle insanın 

mesajını aktarması da insanlığın iletiĢim tarihinde sanatın ilk izlerinin göstergesi olmuĢ, 

günümüzün sanatsal anlatımlarına ulaĢana değin sanat öncülüğüyle iletiĢim kurma 

biçimleri de evrimsel bir çizgi izlemiĢtir. Ġnsan, yapısı itibarı ile iletiĢim yeteneklerine ve 

bu yetenekleri geliĢtirmeye yatkındır. Bu nedenlerle insan, doğal yapısı itibarı ile 

baĢlangıçtan bugüne iletiĢim kurmaktadır diyebiliriz.
1
 ġüphesizdir ki iletiĢimin evriminde 

en önemli geliĢme; dilin ortaya çıkması, konuĢmanın baĢlaması, yani sözün kurulması 

olmuĢtur. Ġnsan, uzun yıllar yüz yüze iletiĢim kanallarını kullanmıĢlardır (Yaylagül, 

2006: 12). Zamanla yazının bulunması, sözlü ve yazılı ifade biçiminin güçlenmesi 

iletiĢimin geliĢmesine ivme kazandırmıĢtır. 

Kitleleri yönetimde, kitlelere ulaĢma ve kontrol iliĢkisi olarak modern kitle 

iletiĢim araçları denen teknolojik araçların kullanımı yazının kullanımından baĢlayarak 

matbaanın çıkması ve basının oluĢup yaygınlaĢmasıyla baĢlamıĢtır (Erdoğan, 2002: 290).  

Matbaanın ve basının geliĢmesi ise binlerce yıla yayılan bir geçmiĢe sahiptir. 15. yüz 

yılın ortasında Gutenberg‟in hareketli harf basım düĢüncesiyle baĢlayan matbaa 

makinesindeki geliĢme yeni dönüĢümler yaratmaya baĢlamıĢtır. Bu sayede birikmiĢ 

bilgilerin bir araya getirilmesi, basılması ve kopyalanması hızlanmıĢtır. Örgütlenme 

sıkıntısı, dağıtım, kontrol ve taĢıma olanaklarının zor ve kısıtlı olmasının yanında okur-

yazar oranının az olmasından dolayı Basım teknolojisinin geliĢmesi öğrenmenin sosyal 

örgütlenmesine büyük bir dönüĢüm getirmemiĢtir. Ġlk basılan kitapları Ġncil ve dini 

kitaplardır. Ancak bu dönemde Ġncil‟in baĢka dillere çevrilmesi kilise tarafından yasak 

olduğu için Tanrıya ve öbür dünyaya giden yolu kontrol eden Kilisenin insanlar 

üzerindeki kontrolünde kolaylık elde etmiĢtir. Ancak Tanrıya ibadetin dilinin ve Tanrıya 

                                                 
1 Ġnsanoğlunun özünde bulunan iletiĢim yeteneği ve iletiĢim ihtiyaçları göz önüne alındığında ilk  insanlardan bu yana 

iletiĢimin varlığından söz etmek mümkündür. 
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giden yolun Latince‟den geçtiği inancına karĢı çıkan Luther, Reform hareketleri sırasında 

basılı propagandayı kullanmıĢtır. Bunun yanında keĢifler ve Avrupalıların Afrika ve 

Amerika‟da koloniler kurmaları, okur-yazar oranının artmasına, üniversitelerin, basılı 

kitapların, kütüphanelerin geliĢmesinin hızlanmasına neden olmuĢtur (Erdoğan, 2002: 

296-297). Bu geliĢmeler ıĢığında Avrupa‟nın dünyaya bakıĢı değiĢmiĢ ve günümüz 

ideolojilerin temelleri atılmıĢtır.  

Modern Avrupa‟nın temellerini oluĢturan tarihin kilometre taĢlarından okur-

yazarlık oranının artıĢı, refah düzeyinin yükselmeye baĢlaması, bilginin aristokrat sınıfın 

elinde bulunan tekelden kurtulması, serbest ticaret ve demokratik toplum taleplerini 

gündeme getirmiĢtir. Bütün bu geliĢmeler feodalitenin ve monarĢilerin devrilmesi, 

modern demokratik devletlerin kurulması ile birlikte, endüstri devrimi sürecinde ulaĢım 

ve iletiĢim araçlarındaki geliĢim kaçınılmaz olmuĢtur (Gülnar ve Balcı, 2011: 18).  

Batı matbaayı Asya‟daki geliĢmelerden faydalanarak kurarken, Osmanlılar 

matbaayı Batıdan almıĢlardır. Ġmparatorlukta basına ilgi 18. yüzyılda tüccarların ticari 

amaçlı giriĢimleri çerçevesinde kalmıĢtır. Ancak Osmanlı entelektüellerinin ve 

yönetiminin batının ileri yöntem ve araçlarını elde etme çabası ile birlikte basım ve basın 

önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Bu da 1830‟lardan sonra baĢlamıĢ ve yavaĢ bir geliĢim 

izlemiĢtir (Erdoğan, 2002: 297-298).   

Günümüzde ise iletiĢim biçimleri zamanla büyük geliĢmeler kaydetmiĢ, yakın 

çevreyle iletiĢimin yanında, dünyanın bir diğer ucundaki insanlarla da iletiĢim, hızlı 

teknolojik geliĢimle olanaklı hâle gelmiĢtir. ĠletiĢimdeki değiĢmelere bakıldığında, 

özellikle günümüzde egemen olan araçların geliĢmesi öncelikle savaĢ iletiĢimiyle ilgili 

gereksinimlerle olmuĢtur. Daha geriye gittiğimizde de para dahil, sözün veya düĢüncenin, 

kararın, hesabın insan beyni dıĢında kaydedilmesi için gerekli taĢıyıcı aracın çıkıĢ ve 

geliĢmesinin nedeni ve amacı ekonomik ve siyasal güç yapısının gereksinimlerinden 

doğmuĢtur. Bu durum, en ilksel iletiĢim aracından en modern cep telefonuna kadar böyle 

olmuĢtur (Erdoğan, 2007:219).  
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1.3. Sanayi Toplumundan Günümüz Bilgi Toplumuna 

 

   

 ĠletiĢimin bir toplum için teĢkil ettiği önemi ve günümüz bilgi toplumunun daha 

iyi anlaĢılabilmesi bu çalıĢma için son derece önemlidir. Günümüz bilgi toplumuna 

değinmeden önce de insanlık tarihinde oluĢan toplum türlerinden bahsetmek yerinde 

olacaktır.  Toplumlar ilkel toplumdan tarım toplumuna, tarım toplumundan sanayi 

toplumuna, sanayi toplumundan da bilgi toplumuna geçiĢ Ģeklinde üç farklı geliĢme 

aĢaması geçirmiĢlerdir. Bu geliĢme aĢamalardan birincisi insanları ilkel yaĢamdan 

toprağa ve yerleĢik düzene bağlayan tarım toplumuna geçiĢ, ikincisi tarım 

toplumundan kitlesel üretimin, tüketimin ve eğitimin önemli olduğu sanayi 

toplumuna geçiĢ, üçüncüsü ise kitlesel refahın, bilginin ve nitelikli insan sermayesinin 

önem kazandığı bilgi toplumu aĢamasıdır (Aktan ve Tunç, 1998: 118). Her dönemin 

ortak özellikleri toplum yaĢantısında köklü değiĢimleri içermesi ve genelde teknoloji 

ile yakın iliĢkiye sahip olmasıdır.   

 

 1.3.1. Tarım Toplumuna GeçiĢ 

 

 

Günümüzden binlerce yıl önce bazı avcı ve toplayıcı gruplar yaĢamlarını 

sürdürebilmek için toprak parçalarını ekerek yerleĢik hayata geçmeye baĢlamıĢlardır. 

Böylece kır toplumundan tarım toplumuna dönüĢüm baĢlamıĢtır. Kır toplumları esas 

olarak evcil hayvanlara dayanırken, tarım toplumları tahıl yetiĢtiren, tarımı uygulayan 

toplumlar haline dönüĢmüĢtür (Giddens, 2003: 51). Tarım toplumlarında egemen 

ideoloji, savaĢı da besleyen tek tanrılı dinlerdir. Ġnsanoğlunun tarım devrimiyle 

yerleĢik düzene geçmesiyle, bir üretim aracı olan toprağın mülkiyeti üzerine kurulu 

toprak ağalığı yönetimini devam ettirme anlayıĢı egemenliğini sürdürmüĢtür. Ancak 

yönetim konumunda farklı anlayıĢların ortaya çıkmasıyla, siyaset dinle 

belirlendiğinden mezheplere bölünmüĢtür. Tarım devrimi, teknolojinin oluĢturduğu 

ideolojik düzenlemeye dayalı olan yapılanma, sonuçta Sanayi Devrimi teknolojisiyle 

değiĢime uğramıĢtır (Kongar, 2001:36-37) ve bu dönüĢümle birlikte tarım toplumu 

yerini sanayi toplumuna bırakmıĢtır.  
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 1.3.2. Sanayi Devrimi ve Sanayi Toplumu  

 

 

 Sanayi devrimini yaratan teknolojilerin, üretimde yani ekonomik alanda artan 

ölçüde kullanılmasına yol açmıĢtır ve böylece oluĢan toplumsal yapı, sanayi 

toplumudur. SanayileĢme, 18. yüzyılda Ġngiltere‟de insanların yaĢamlarını 

sürdürdükleri araçları etkileyen karmaĢık bir teknolojik değiĢimler kümesinin kısa adı 

olan sanayi devrimiyle baĢlamıĢtır (Giddens, 2003:58). Sanayi döneminin egemen 

ideolojisi, savaĢ ve teröre kaynak olan milliyetçiliktir (Kongar, 2001:37).Tarım 

toplumunda üretimin temel dinamiği insan emeği iken sanayi devriminden sonra 

üretim, fabrikalarda yapılmaya baĢlanmıĢtır. Yani seri üretime geçilmiĢtir. Seri üretim 

kentleĢmeyi, kent yapısını değiĢtirmiĢ; geniĢ aileden çekirdek aileye dönüĢüm 

baĢlamıĢtır. Toprak sahipleri olan ağaların ya da aristokratların yerine sermayenin 

sahibi “burjuva” sınıfı, toplumun saygın kesimi olarak ortaya çıkmıĢtır. Üretimle 

baĢlayan değiĢim sonucunda toplumun kurum ve yapıları değiĢirken aynı zamanda 

değerler ve davranıĢ kalıpları da değiĢmiĢtir.  

 

1.3.3. ĠletiĢim-BiliĢim Devrimi ve Bilgi
2
 Toplumu 

 

 

Modern toplumların toplumsal yapılarında geliĢen teknoloji ile beraber hızlı 

geliĢme ve değiĢmeler yaĢanmaktadır. Sanayi toplumu yerini enformasyon toplumuna 

bırakmıĢtır ve günümüz enformasyon toplumunun oluĢumu, telekomünikasyon ve 

enformasyon teknolojilerindeki geliĢmelere bağlanmaktadır. Bu alanlardaki 

geliĢmelerle birlikte bilgi, artık dünyanın bir yerinden baĢka bir yerine saniyelerle 

aktarılabilmektedir. Bilgi toplumunda temel kaynak bilgidir ve bilgi toplumunun 

geliĢmesini sağlayan faktör de biliĢim teknolojilerinde yaĢanan devrimdir.  

Bilgi toplumundaki tüm geliĢmeler diğer dünya ülkelerini de kısa zamanda 

etkisi altına almıĢ ve uluslararası alanda ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel alanda 

entegrasyonu beraberinde getirmiĢtir (Aktan-Tunç,1998:118-134). Teknolojik 

devrimin en önemli özelliklerinden biri üretim sürecinin kendisiyle iliĢkilidir. 

                                                 
2 Bilgi kavramı Latince “informato” kökünden gelmekte, “biçim verme”, “biçimlendirme” ve “haber verme” 

anlamlarında kullanılmaktadır. Bilgi genel anlamda düĢünme, yargılama, akıl yürütme, okuma, gözlem ve deney 

yoluyla elde edilen “düĢünsel ürün” ya da “öğrenilen Ģey” olarak tanımlanmaktadır. Bilgi, bu anlamıyla belirli bir 

süreçten geçerek iĢlenmiĢ, sahibi için anlamlı olan, yönetsel karar almada stratejik öneme haiz olduğu varsayılan 

veya gerçek değeri olan veri demektir (Öğüt, 2003, 9).  
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Örneğin endüstri devrimi üretim sürecini değiĢtirirken aynı zamanda ortaya çok 

sayıda mal ve ürün çıkarmıĢtır. Buna karĢın yeni teknolojik devrim, yeni mal 

türlerinden ziyade üretim süreci üzerinde etkili olmuĢtur (Timisi, 2003: 78). Bir baĢka 

deyiĢle sanayi sektörünün ürünleri yerini bilgi sektörünün yerine bırakmıĢtır. 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra, bilgisayar ve bilgisayar 

teknolojilerinin hızla geliĢmesiyle birlikte, sanayi toplumu yerini, üretim ve yönetim 

sürecinde insan faktörünün ve bilginin daha önce görülmedik düzeyde ön plana 

çıktığı, oldukça farklı yapısal özelliklere sahip olan yeni bir toplum Ģekline 

bırakmıĢtır. Bu yeni topluma, Peter F. Drucker “bilgi toplumu”, Paul Holmes “kiĢisel 

hizmet toplumu”, Zbigniew Brezezinski “teknokratik çağ”, Martin “enformasyon 

toplumu” ve Köksal ise; “biliĢim toplumu” olarak adlandırmaktadır (Bozkurt, 2000). 

ÇağdaĢ uygarlığın ulaĢtığı bilgi düzeyini tanımlamada tam bir görüĢ birliğine henüz 

varılmıĢ değilse de, son 20 yıl içerisinde bilim ve teknolojideki baĢ döndürücü 

geliĢmelerin meydana getirdiği bilgi patlaması ve bilgi teknolojilerinin toplumsal ve 

ekonomik geliĢmeye sundukları olanaklar dikkate alındığında, Toffler‟in “üçüncü 

dalga” olarak betimlediği aĢamanın “bilgi çağı”, bu dönemin öngördüğü toplumun da 

“bilgi toplumu” olarak adlandırılması uygun görülmektedir (Özden, 2002, 15). Bilgi 

toplumunda bilginin temel özellikleri, sürekli üretilebilmesi ve artıĢ göstermesi, 

iletiĢim ağları içinde taĢınabilir, bölünebilir ve paylaĢılabilir olması Ģeklinde 

özetlenebilmektedir (Öğüt, 2001: 25-31). 

Bilgi toplumunda, bilgi ve iletiĢim teknolojisi küreselleĢme eğilimini ortaya 

çıkarmıĢtır. 1800'lü yıllarda bir Londralı, Hindistan‟a bir mektup yazdığında, 

mektubu Ümit Burnu‟nu kat ederek alıcısına beĢ ila sekiz ay sonra ulaĢırdı. Gönderen 

karĢı tarafın cevabını ancak iki yıl sonra alabilirdi (Barbier ve Lavenir; 2001: 132). 

Günümüzdeki bu dönemde ise iletiĢim teknolojilerinde, ivme kazanan geliĢmeler 

insanları, toplumları yakınlaĢtırmıĢ ve dünya koca bir köy haline gelmiĢtir. 

KüreselleĢme birçok açıdan toplumları etkileyen bir unsurdur. Örneğin ekonomik 

anlamda sanayi toplumunda üretim ulusal sınırlar içindeki pazarlara hitap ederken; 

bilgi toplumunda dünya standartları belirleyici rol oynamaktadır. Yani kendi 

ülkesinde bir ürün üreten bir kuruluĢ, rakip olarak, kendi ülkesinde aynı ürünü üreten 

firmaların yanında dünyanın her hangi bir bölgesindeki firmayı da karĢısında 

bulabilmektedir. Sonuçta ekonomik yapı, sanayi toplumunun mübadele 

ekonomisinden bilgi toplumunun sinerjik ekonomisine dönüĢmektedir. Bilgi 

toplumunda teknolojiye dayalı olarak bu teknolojileri kullananların üretebildiği bilgi 
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artmakta ve böylece bilgi birikimi artmaktadır. Tüm bunların sonucunda bilgi 

toplumunda bilgi endüstrileri dördüncü bir sektör olarak karĢımıza çıkmaktadır. 
3
 

Özetle belirtmek gerekirse bilgi toplumu; yeni teknolojilerin geliĢimiyle bilgi 

sektörünün, bilgi birikiminin ve bilgi sermayesinin önem kazandığı, iletiĢim 

teknolojilerinin ön plana çıktığı; toplumu ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal açıdan 

sanayi toplumunun ilerisine taĢıyan bir geliĢme aĢaması olarak tanımlanabilir. Sosyo-

ekonomik geliĢme sürecinde baĢta bilgi olmak üzere tüm alanlarda yapısal değiĢimi 

gerekli kılan, sanayi toplumunun uzantısı olarak ortaya çıkan bilgi toplumu, “biliĢim 

toplumu”, “Digital çağ” vb. ifade edilebilmektedir.  

 

1.4. Bilgi Toplumuna DeğiĢimi Hızlandıran Teknolojik Yenilikler  

 

 

1990‟lı yıllardan itibaren akıllı bilgisayarları üreten insanoğlu, biliĢim 

teknolojilerinde kaydedilen ilerlemeler sayesinde insan geninden güneĢ sistemi 

dıĢında yeni bir dünya aramaya kadar giden hızlı bir ilerleme kaydetmiĢtir. Bu 

bahsedilen teknolojik geliĢmeler sayesinde keĢfedilen her yeni buluĢ
4
 bilgi toplumuna 

geçiĢ sürecini muazzam derecede hızlandırmıĢtır. Sanayi toplumuna geçiĢ sürecinin 

değiĢtirici gücü buhar makinesinin yerini; bilgi toplumunda biliĢim teknolojisinin 

temelini oluĢturan bilgisayarlar almıĢtır.    

1.4.1. Bilgisayarlar:  

 

 

Bilgisayarlar, çağımızın en önemli buluĢlarının baĢında gelmektedir. Bu çalıĢma 

için büyük önem taĢıyan internetin oluĢmasında merkez konumda yer alır. Ġnternet 

teknolojisinin 1993 yılının sonlarına doğru iĢ ortamlarıyla ve dolayısıyla toplumla 

tanıĢması, bilgisayarı internetin kullanılması için gerekli bir araç haline getirmiĢ ve 

toplum için vazgeçilmez bir bilgi havuzu haline gelmesiyle önemi daha da artmıĢtır.  

Bilgisayar, kullanıcıdan giriĢ birimiyle aldığı komutları iĢleyerek çıkıĢ birimleri 

aracılığıyla kullanıcısına sunan elektronik aygıtlardır (Emmungil, 2007: 2). 

Bilgisayarlar, insanların bilgi üretme gücünü arttırarak, bilginin sistematik olarak 

                                                 
3 Tarım toplumunda tarımsal ürünler; Sanayi toplumunda da  maddi üretim ön plana çıkmaktadır. BiliĢim 

devriminden sonra tarım, sanayi ve hizmet sektöründen sonra bilgi endüstrileri dördüncü sektör kabul 

edilmektedir.  
4 Bu buluĢlar arasında fiber optik kablolar, metal karıĢımlar, otomobil, tıp ve uzay alanında kullanılan materyaller 

vb. yer almaktadır.   
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düzenlenmesini, saklanmasını, iĢlenmesini, iletilmesini, bilgiye yeniden ulaĢımı ve 

kullanılmasını sağlamaktadır (Öğüt, 2001: 35). Bilgisayarlar kısaca, aldıkları 

komutlarla verileri yükleyip problemleri çözerler. Günümüzde bilgilerin iĢlenmesi, 

düzenli olarak depolanması ve eriĢimi bilgisayarlar sayesinde olmaktadır. 

Bilgisayarlar sayesinde hızlı ve kolay bir Ģekilde istediğimiz bilgiye ulaĢabilmekteyiz. 

Birçok problem bilgisayarlar sayesinde kolayca çözülebilmektedir. 

Son yıllardaki hızlı geliĢmeler sayesinde büyük boyuttaki bilgisayarlar 

küçülmüĢ ve ucuzlamıĢtır. Bireysel kullanımla birlikte kitlesel kullanımı da mümkün 

olan bilgisayarlar, sağladıkları avantajlar nedeniyle, günümüzde bireysel ya da 

toplumsal olarak yaĢamın her alanına nüfuz etmiĢtir. Eğitim, sağlık, inĢaat, dizayn, 

tasarım hatta sanat bile bilgisayarlar aracılığıyla üretilebilmektedir.  

Bilgisayarlar çalıĢma ilkeleri, uygulanma alanları ve donanımlar bakımından 

kategorilere ayrılırlar. Bilgisayarın elektronik kısmına donanım (hardware), program 

kısmına ise yazılım (software) denir. Bilgisayarların merkezinde donanımlar yer alır. 

Çünkü yazılım donanım tarafından kontrol edilmektedir. Öncelikle bilgisayarın 

donanım kısmı hazırlanır, daha sonra yazılım kısmı onu kontrol etmek üzere entegre 

edilir.  Donanım denilen kısım kısaca elle tutabildiğimiz bölümlerdir. Yazılım ise 

DVD gibi donanım ortamlarında taĢınır ve bilgisayara aktarılır. ĠĢletim Sistemi: 

Bilgisayarın donanım birimleri ile kullanıcı arasında köprü görevi gören ve parçaların 

yönetimini sağlayan yapıdır. Örnek olarak cep telefonu donanım birimi olarak, sim-

kart içindeki bilgiler de iĢletim sistemi olarak düĢünülebilir. Microsoft Windows, 

Linux, MacOS birer iĢletim sistemidir. Yaptıkları görevler aynı olsa da yazılım olarak 

kodları birbirlerinden farklıdır (Emmungil, 2007: 2-4).    

 

* Bilgisayarın gelişiminde şu 4 unsur hiç değişmemiştir: 

 

1. Bilginin GiriĢi (GiriĢ birimleri: Klavye, mouse, kamera, scanner, fax-modem vb.) 

2.   Bilginin saklanması (Hafıza: Harddisk, disket, cd-rom vb.) 

3. Bilginin iĢlenmesi (Beyin: Merkezi iĢlem birimi-Central Processing Unit-CPU) 

4.   Bilginin çıkıĢı (ÇıkıĢ birimleri: Monitör/ekran, Printer/yazıcı, plotter/çizici, 

modem) 
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 1.4.2. Mikro Elektronik:  

 

Bilgisayarların bu denli geliĢmesinde mikro elektrik alanında yaĢanılan 

geliĢmeler yatmaktadır. Transistörleri bir araya getiren yongalar (chip), bilgisayarın 

donanım temelini oluĢtururlar. Yonga seti (Chipset) bilgisayarın sağlıklı çalıĢmasında 

en çok rolü alan birimdir. Bilgisayarların tüm birimleri arasındaki iletiĢim yonga 

setiyle sağlanır. Bir bilgisayarın tüm parçaları en pahalı parçalardan oluĢsa bile kötü 

bir yonga seti bilgisayarın sağlıklı çalıĢmasını engelleyecektir (Emmungil, 2007: 13) 

Haliyle bilgisayarların donanımlarında sağlanan ilerlemeler bu yongaların 

geliĢtirilmesine bağlıdır. Bu nedenle bilginin iĢlenmesi, yayılmasında ve bilgi çağının 

oluĢumunda mikro elektronik belirleyici bir konumdadır.    

 1.4.3. DigitalleĢme (SayısallaĢma)  

 

 

DigitalleĢme, enformasyon toplumunun oluĢmasına ön ayak olan teknolojik 

geliĢmelerin en önemlisidir. Bu nedenledir ki günümüz toplumu, bazı çevreler 

tarafından “digital çağ” olarak adlandırılmaktadır. DigitalleĢme, baĢka bir deyiĢle 

sayısallaĢma, analog olan iletilerin, gönderilebilen ve elektronik olarak depolanabilen 

sinyallere dönüĢtürülmesidir. Ses, görüntü veya yazı halindeki mesajlar 

digitalleĢtirildiğinde kolaylıkla birleĢtirilebilmekte ve bu özelliği sayesinde bilginin 

entegrasyonunu mümkün kılmaktadır (Özçağlayan, 1996: 121).   

SayısallaĢmayla tüm medyalar birbirlerine çevrilebilir olmuĢ ve geleneksel nakil 

araçlarından kaçmıĢlardır. Film, telefon konuĢması, mektup veya dergi yazısı; telefon 

hattı, coaxial kablo, fiber optik kablo, mikrodalga, uydu veya teyp ya da CD gibi 

fiziki depolama ortamları aracılığıyla gönderilebilmektedir (aktaran: Özçağlayan, 

1996: 121). SayısallaĢma bu özelliği ile her türlü bilginin ya da enformasyonun bütün 

dünyada saniyelerle paylaĢılabilmesi olanağını yaratmıĢtır.  

 

2. Toplumsal DeğiĢime ĠliĢkin Sosyolojik Kuramlar 

 

Öncelikle değiĢim, bir sistemin mevcut halinin, olduğundan farklı bir hale 

dönüĢmesi demektir. Bu dönüĢüm, iç dinamiklerin etkisi ile ya kendiliğinden ya da 

dıĢarıdan bir müdahale ile gerçekleĢebilir. Bu derinliği pek olmayan tanımdan da 

anlaĢılacağı gibi değiĢim, herhangi bir Ģeyin belli bir zaman dilimi içinde herhangi bir 
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sebeple uğrayacağı değiĢikliklerin tümüdür. DeğiĢim her ne üzerinde ya da her ne 

Ģekilde olursa olsun kaçınılmazdır. Herakleitos, değiĢimin kaçınılmaz olduğunu Ģu 

ünlü sözleriyle belirtmiĢtir: “Aynı ırmakta iki kez yıkanmak mümkün değildir” 

(ÖzdeĢ,2003: 186). Çünkü ırmağa bir daha girdiğimizde hem ırmak hem de biz 

değiĢmiĢ olacağız. Herakleitos‟un dediği gibi her Ģey hareket etmektedir ve hiç bir 

Ģey kalıcı değildir.  DeğiĢmeyen tek Ģeyin değiĢim olduğu bu evrensel süreçte (Keser, 

2003) sözü edilen “her Ģey” gibi elbette toplumlar için de değiĢim kaçınılmazdır. 

Toplum yüzyıllardan bu yana, sosyal hayatın her alanında sürekli bir geliĢme ve 

değiĢme izlemiĢtir. Ġnsanlığın milyonlarca yıllık bir tarihi vardır; bu geçmiĢ içinde 

insanlığı bugüne ulaĢtıran birçok maddî ve manevî buluĢlar, sistemler ve düzenler 

ortaya çıkarılmıĢtır. Ġnsanlık, çevresini anlama, egemen olma ve değiĢtirme 

hususunda sürekli hızlanan bir geliĢim içindedir. GeliĢim ve değiĢim hızı giderek 

artmaktadır. Bu değiĢim toplumsal hayatın her alanında, aile düzeninde, ekonomik 

hayatta, iletiĢim teknolojilerinde, dilde, sanatta vs. her alanda olmaktadır. 

Peki değiĢim kaçınılmazsa toplumları değiĢime uğratan kavramlar ne ya da 

nelerdir? Toplumlar, yeni elde edilen bilgiler, siyasi ve toplumsal geliĢmeler 

nedeniyle sürekli değiĢime uğrar. Bu değiĢim insanların düĢüncelerini, hayata 

bakıĢlarını ve yaĢam biçimlerini etkiler. Bu arada insanların din anlayıĢları ve 

uygulamaları bile bu değiĢimden etkilenir. Kısacası toplumun birçok dinamiği olduğu 

için bu sorunun cevabını birçok kavram karĢılayabilmektedir. Ancak bu çalıĢmada 

toplumsal değiĢimin teknoloji ve iletiĢim akıĢı ile iliĢkisi ele alınacaktır.       

Bir toplumdaki toplumsal iliĢkilerde, kurumlarda ve özellikle toplumsal yapıda 

belirli bir durumdan ya da varlık biçiminden baĢka durum ya da biçime geçiĢe 

"toplumsal değiĢme" denir. Sözü geçen toplumsal yapı kavramı, modern sosyolojiye 

antropolojiden, oraya da Durkheim‟dan geçmiĢ bir kavram olup, yapının bir sistem 

özelliği göstermesinin yanı sıra yapı, çeĢitli öğelerden meydana gelmekte ve 

bunlardan birisinde ortaya çıkan değiĢim ötekilerini de etkilerken, değiĢime karĢı 

toplumda ortaya çıkabilecek tepkiler de anlaĢılabilmektedir (Kongar, 1972:27). 

Burada toplumu ise kısaca yaĢanan iliĢkiler bütünü olarak tanımlayabiliriz. Çünkü 

yapılan, düĢünülen her Ģey zaman hareketi içindedir. Ama bu zaman hareketini 

hızlandıran da geciktiren de insanlardır. Toplumlardaki hareket ya da toplumsal 

değiĢmeyse toplumların özel tarihsel süreçleriyle açıklanır. Toplumda gözlenen 

değiĢmeler ya da toplumsal değiĢmeler, iliĢkilerin değiĢmesidir; yani dengesi eğreti 

olan, sürekliliği göreli olan iliĢkilerin değiĢmesi toplumsal yapının değiĢmesidir. 
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Toplumsal değiĢmeler, bireylerarası, sınıflar arası, gruplar arası toplumlar arası 

dengenin değiĢikliklerini yansıtırlar (Ergun, 2006: 156-157).  

Emre Kongar (1985), toplumsal değiĢmenin temel dinamiğini Ģu Ģekilde 

açıklıyor: “Toplumsal değiĢim sürecinin altında, insanoğlunun tüm birikimi yatar. Bu 

birikim maddi kültür alanında teknoloji, manevi kültür alanında da ideolojidir. Prof. 

Ozankaya‟ya (1986) göre ise toplumsal değiĢim toplumsal geliĢimden farklı bir Ģey 

değildir. Toplumsal değiĢim, toplum düzeninin demokratikleĢmesidir. Ġnsanın hem 

doğal hem toplumsal çevresini gittikçe daha çok bilgi denetimi altına alarak 

özgürleĢmesi, kendisinin toplum, dahası dünya, içindeki yerinin Tanrı buyruğu 

olmadığını kavrayıp, toplumsal eĢitsizlikleri ortadan kaldırması, soyuna, uğraĢına, 

inancına bakılmaksızın “insan”ın en yüce değer üzerine yükselme sürecidir 

(Erdönmez, 1993: 8-9). 

Her toplumsal değiĢme, belirli bir zaman diliminde somut, fiziksel ve kültürel 

bir çerçevede birtakım insanlar arasında geçer. DeğiĢme bir süreçtir. DeğiĢmenin 

yönü ilerleme olduğu gibi gerileme de olabilir.  DeğiĢme bir durumdan daha iyi bir 

duruma geçiĢ biçiminde ise "ilerleme"; birden fazla yönde olursa "geliĢme" olur. 

Toplumsal değiĢme nedeni insanlığın bilgi ve deneyim birikiminin artması olabildiği 

gibi, savaĢlar veya doğal felaketlerden sonra yaĢanan bir yıkım da olabilir.  

Toplumsal değiĢimle ilgili yaklaĢımların, temelde değiĢimi benimsedikleri 

anlaĢılmakla beraber, toplumsal değiĢimde etkili olan hususların tespitinde güçlükle 

karĢılaĢmıĢlardır. Daha önceki bölümde belirtildiği gibi Ġnsan-doğa iliĢkileriyle insan-

insan iliĢkileri birbirini koĢullar niteliktedir. Doğa bilimlerindeki her geliĢme, sosyal 

bilim disiplinleri ve toplum yapısı üzerinde etkilenmelere yol açar.  Sosyo-kültürel 

değiĢime neden olabilen pek çok hususun mevcudiyeti, örneğin nüfus artıĢı, göç, 

savaĢlar, fiziki çevre, teknolojik ilerlemeler, ekonomik geliĢmeler ve kentleĢme 

toplumsal değiĢimin nedenleri arasında gösterilebilmekle birlikte, toplumsal 

değiĢimde etkili olan hususların nüfus artıĢı, savaĢlar, göç ve hızlı iletiĢim 

teknolojilerinin geliĢimi ile sınırlanamayacak kadar büyük ve karmaĢık olgu ve 

olaylar zincirini içermesi nedeniyle, toplumsal değiĢimi açıklama çabası içerisinde 

olan çeĢitli toplumsal değiĢme modelleri, birbirinden farklı yaklaĢımlar ortaya 

koymuĢlardır.  Farklı değiĢim modellerinin ortaya çıkmasının nedeni, sosyolojinin 

inceleme konusu olan toplumun öznel ve karmaĢık bir sahip olması ve sosyologların 

topluma bakıĢ açılarındaki farklılıklardır. DeğiĢim modellerini birkaç baĢlık altında 

incelemek mümkündür: 
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2.1. Klasik Sosyolojik Kuramlar: 

 

 Özellikle 19. Yüz yılda toplumun geliĢmesine bağlı olarak ortaya çıkan 

sosyoloji biliminin evrimci ve organizmacı modelleridir. Bu kuramlar genel olarak 

insanlık tarihini açıklama ve toplumun geliĢmesine ıĢık tutma çabasındadırlar.  

 

2.1.1. Auguste Comte Ve Üç Hal Kanunu; 

 

  Comte, toplumu bir organizma olarak kabul eder ve toplumun analizinde 

ampirik bilimlerin pozitif yöntemlerinin kullanılması gerektiğini savunur. Comte‟a 

göre toplumsal değiĢme ise bir organizma olarak toplumda birbirini takiben oluĢan ve 

üç aĢamada oluĢan bir evrimdir. Bu evrim, toplumun daha ileriye ve daha doğruya 

doğru geliĢmesi Ģeklinde gerçekleĢir. Toplum teolojik ve metafizik aĢamalardan 

geçerek pozitif aĢamaya ulaĢır. Bu üç aĢama arasında neden-sonuç iliĢkisi mevcuttur 

(aktaran: Kongar, 1971: 64).  

 

2.1.2. Max Weber ve Karizma;  

 

Weber‟e göre bütün sosyal olaylar gibi toplumsal değiĢme insanlara bağlı 

olarak gerçekleĢir. Weber‟in “Karizma” kavramı toplumsal değiĢme süreci içerisinde 

insan katkısını ortaya koyar. Karizma, bireyi diğer insanlardan ayıran doğaüstü, 

insanüstü bazı özelliklere sahip olmaktır. Toplumsal değiĢme de bu özelliklere sahip 

kiĢilerin ortaya çıkmasına bağlıdır (aktaran: Kongar, 1971:68).  Weber toplumsal 

değiĢmeyi sosyal ve kültürel olarak ikiye ayırır. Toplumun kültürel kültürel geliĢmesi 

doğrusal bir yönde ilerledikçe rasyonelliğe doğru geliĢmektedir. Bu değiĢme değerler, 

inançlar alanında olur. Toplumsal değiĢme ise sosyal kurumların iĢleyiĢleri alanında 

olur. Sosyal bünye meĢruluğunu kaybettiği zaman karizmatik bir lider ortaya çıkar ve 

eski sosyal düzenin yıkıntıları üzerine yeni bir düzen kurar (Kongar, 1971:68). 
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2.1.3. Karl Marks ve ÇatıĢma Kuramı:  

 

Marks da toplumu denge noktasına ilerleyen bir organizma olarak görmekle 

birlikte toplumun temel üniteleri olarak kurumları değil sınıfları kabullenir. 

Toplumsal değiĢme ise bu sınıfların çatıĢmasıyla ortaya çıkar. Toplum, bu sınıflar 

arası çatıĢma bakımından aĢamalardan geçer. Her aĢamadan geçen sınıflar 

değiĢmiĢtir. Sonuçta sınıfların dolayısıyla çatıĢmanın ortadan kalkmasıyla birlikte 

toplum gerçek dengeye ulaĢır (Kongar,1971:68).  

 

2.2. Kültürel Kuramlar: Bütüncü yaklaĢımı benimseyen kuramlar 

 

Kültürel kuramlar toplumu, kültürel varlıklar olarak kabullenmekte ve 

bütüncül yaklaĢımı benimsemektedirler. Bu kuramcılar toplumu açıklarken kültür 

kavramını kendi içinde çeĢitli gruplara ayırmakta ve toplumsal değiĢmeyi de bu ayrım 

ile açıklamaya çalıĢmaktadırlar.  

 

2.2.1. Spengler ve Kültür Organizmaları:  

 

Spengler‟a göre toplum kültürden oluĢan bir organizmadır ve toplum kültürün 

kendisi demektir. Kültürler bir organizma olarak doğar, büyür, yaĢar ve ölürler. Bir 

kültürün ölümünden sonra bir baĢka kültür doğar. Birbirine çok benzeyen bu kültürler 

aynı olayları yaĢarlar. Bu görüĢe göre her kültür (toplum), bir organizma gibi hayatını 

tamamlamasıyla sona erer ve yeni doğan kültür kendi yapısını yeniden kurar 

(Kongar,1971: 72). 

 

2.2.2. F. Ogburn ve Kültür BoĢluğu:  

 

Ogburn, toplumsal değiĢmenin, bir iĢin yeni bir Ģekilde yapılabileceğinin veya 

yapılabilecek yeni bir Ģeyin ortaya konmasıyla baĢladığını savunur (Kongar,1971:73). 

Buradan anlayacağımız üzere Ogburn‟a göre toplumsal değiĢmenin temel nedeni yeni 

buluĢlardır. Fakat maddi kültürde meydana gelen değiĢmeler, maddi olmayan sosyal 

yaĢantıda da değiĢiklik gerektirir fakat maddi olmayan kültürde bu değiĢmeler 

gerektiği kadar kolay gerçekleĢmez. Kısacası maddi kültürde meydana gelen 
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değiĢmeler daha hızlı gerçekleĢmekte ve iki kültür arasındaki bu değiĢim hızı 

arasındaki fark da bir kültür boĢluğu yaratmaktadır. Kültür bu yeni değiĢime ayak 

uyduramazsa çözülme; ayak uydurursa da değiĢme meydana gelecektir (aktaran: 

Kongar,1971: 73).   

 

2.3. Modern Sosyolojik Kuramlar 

 

Modern kuramların, klasik kuramlardan en önemli farkı, değiĢmeyi daha 

mikro düzeyde ve daha analitik olarak ele almalarıdır (Kongar,1971: 76). Parsons, 

Merton gibi bilimciler bu yaklaĢımın en önemli temsilcileridirler.  

 

 2.3.1. Parsons ve Toplumsal FarklılaĢma: 

 

 Parsons‟a göre bir sosyal yapı basit ve farklılaĢmamıĢ bir yapıya sahiptir. 

FarklılaĢma süreci içerisinde çeĢitli fonksiyonlar kendi yapısal ünitelerine sahip 

olurlar. FarklılaĢma bir yeniden bütünleĢme gerekliliğini de ortaya çıkarır. Böylece 

köprü görevi yapan kurumlar aracılığıyla çeĢitli fonksiyonları yerine getiren sosyal 

birimler arasındaki iliĢkileri düzenleyen bir normatif sistemin varlığını gerektirir 

(Kongar,1971:76). Parsons, fonksiyon ayrımını ve yapısal farklılaĢmayı 

endüstrileĢmeye ve teknolojiye bağlayarak; değiĢme kaynağı olarak alt yapıyı, 

değiĢme sürecinin tamamlanması için de üst yapıya ağırlık vermektedir.  

 

2.3.2. Metron ve Anomie:  

 

Merton sosyal değiĢmeyi “Anomie” kavramı ile açıklamaktadır. Durkheim 

anomie kavramını bir grupta veya toplulukta meydana gelen nispi kuralsızlık hali 

(Kongar,1971:77) olarak tanımlamıĢtır. Merton‟a göre ise: Bireylerin çevresi sosyal 

ve kültürel yapı olmak üzere ikiye ayrılır. Kültürel yapı toplumu oluĢturan bireylerin 

davranıĢlarını belirleyen normatif kurallardır. Sosyal yapı ise bireylerin sosyal 

iliĢkilerinin bütünüdür. Anomie ise, özellikle kültürel norm amaçlar ile grup 

üyelerinin bu amaçlara uygun davranıĢlar yapmalarını sağlayan ve sosyal yapı 

tarafından saptanan kültürel yapının sarsılması durumudur (aktaran: Kongar,1971: 
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77). Merton toplumsal değiĢmeyi toplumun kendi iç iĢleyiĢine bağlamakta ve kontrol 

mekanizmaları iĢlediği müddetçe sosyal ve kültürel çevre arasında kopma 

olmayacağını, sadece sosyal sitemin değiĢeceğini, anomie büyüdüğü ve devamlı 

olduğu zaman ise değiĢmenin temel yapıya ineceğini söyler. Temel yapının değiĢmesi 

derken özellikle kültürel yapının, baĢka bir deyiĢle bir toplum veya grup üyelerinin 

davranıĢlarını yöneten örgütlenmiĢ normların değiĢmesini ifade eder (Kongar, 

1971:79).    

 

2.4. Sosyal Psikolojik ve Psikolojik Kuramlar 

 

Toplumsal değiĢmeyi bireyden topluma doğru yönelen bir akım olarak ele 

alan yaklaĢımların en önemli örneklerini psikolojik ve sosyal psikolojik yaklaĢımlar 

verirler. Bu yaklaĢımın önemli bir temsilcisi olan LaPiere‟e göre değiĢme asosyaldir. 

Toplumsal değiĢme yaĢayan bir organizma içerisinde zamanla meydana gelen bir 

değiĢmeye benzememektedir. Aksine toplumal değiĢme biyolojik bir organizmanın 

içersindeki iĢleyiĢ kanunlarına karĢı çıkan bir hücrenin, düzeni bozarak çoğalan bir 

etki ile bütün organizmayı etkilemesine benzer (Kongar, 1971:81). Yani toplumsal 

değiĢme sosyal yapıdan bağımsız olarak kiĢilerden doğar.   

Görüldüğü üzere, tıpkı toplum tanımı gibi, toplumsal değiĢim kavramının da 

farklı tanımları mevcut olmakla beraber tüm toplum ve toplumsal değiĢim 

açıklamalarının ortak özelliğine göre: yaĢanan iliĢikiler bütünü olan toplumlarda her 

zaman bir ilerleme olmamıĢ ancak her zaman bir hareket ve değiĢim olmuĢtur (Ergun, 

2006:157).   

Toplumsal değiĢmeyi sağlayan faktörler nelerdir? görüldüğü üzere  Ogborn 

bunu, teknoloji, K. Marx ekonomi, M. Weber de ideoloji ve inanç sistemi olarak 

değerlendirmiĢlerdir. Bu çalıĢmada konu teknoloji çerçevesinde değerlendirilmiĢtir. 

Bu sebeple teknoloji olgusunu açıklamakta fayda görülmüĢtür.  

 

2.5. Toplumsal DeğiĢime Teknoloji Merkezli YaklaĢım: Teknolojik 

Determinizm  

 

Heidegger, "Teknoloji Nedir?" sorusunu cevaplamaya onun iki temel 

özelliğini vurgulayarak baĢlar. Bunlardan ilki, teknolojinin bir amaca yönelik araç 
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oluĢudur. Ġkinci özelliği ise, bir insan faaliyeti olmasıdır. Bu iki husus, Heidegger 

tarafından bir bütünün iki parçası olarak değerlendirilir. Heidegger, bütün üretilen ve 

kullanılan alet, aygıt ve makinelerin, kullanılan ve üretilen bütün Ģeyler ile bunların 

cevap verdikleri ihtiyaçların ve hizmet ettikleri hedeflerin bütününün teknolojiye 

bağlı olduğunu vurgular. Kullanımda olan bütün bu aygıtların hepsi teknolojiye 

aitken teknolojinin kendisi de bir aygıt, bir alet olarak kavranır. Yani teknoloji de bir 

"enstrümandır" Latincedeki "enstrumentum" kavramını, Heidegger teknoloji ile 

bağlantılı olarak değerlendirir. Bu bağlamda teknoloji kavramının günümüzdeki 

tanımının enstrümantal (araçsal) ve aynı zamanda antropolojik olduğu 

vurgulanmaktadır (Turan ve Esenoğlu, 2006: 71). 

Teknoloji, ilk olarak üretimle ilgili bilgiyi kapsamaktadır. Bu bilgi bilimsel 

bilgi (kodlanmıĢ bilgi), mühendislik veya iĢletim becerisi olarak sıralanabilir. Ġkinci 

olarak, organizasyonu içermektedir. Örneğin; üretim süreçlerindeki değiĢme, 

iĢbölümündeki değiĢmeler gibi. Üçüncü olarak teknolojiyi içermektedir. Makineler, 

aletler ve diğer donanımlar ile bunların iĢletim kurallarını, bakım, onarım ve eğitim 

gibi yardımcı faaliyetlerini de kapsamaktadır (Aslan, 1997).  

Teknik olarak teknoloji, insanın maddi çevresini denetlemek ve değiĢtirmek 

amacıyla geliĢtirdiği araç-gereçlerle, bunlara iliĢkin bilgilerin tümü veya üretim 

sürecinde yer alan her türlü alet, araç-gereç ve makinelerle bunların mal ve hizmet 

üretiminde istihdam edilmesiyle ilgili bilgiler bütünü; belli bir kullanım değeri 

üretebilmek için gerekli olan yöntem ve teknikler bütünü olarak tanımlanmaktadır 

(Demir ve Acar 1997: 346).  

Özetle insanlar tarafından yapılıp geliĢtirilen ürünlerin toplamını temsil eden 

teknoloji, bir kültürün, bir düĢüncenin, bilgi birikiminin ürüne yansıması, belirli 

amaçlara ulaĢmak için çeĢitli aĢamalarda geliĢtirilen bilgi birikiminin üretim sürecine 

uygulanmasıdır (Beyit, 2006). Bu tanımdan da anlaĢılacağı gibi teknoloji; teknik gibi 

görünmekle birlikte, özünde bilimin sosyal yaĢama uyarlanmıĢ halidir. Teknoloji 

konusunu sıradan anlamlarının dıĢında, birey ve toplum açısından düĢündüğümüzde 

daha farklı bir boyutu ile karĢılaĢırız (Ural, 2006). Günümüzde de teknoloji denilince 

aklımıza öncelikli olarak makineler, karmaĢık devreler, roketler, geliĢmiĢ ulaĢım 

araçları gibi daha çok konunun maddesel boyutuna iliĢkin Ģeyler gelse de, 

teknolojinin bir de toplumsal arka planı vardır. Bu arka plan onun Ģekillenmesinde ve 

geliĢtirilmesindeki en önemli etkenlerden biridir. Ġnsanlar geliĢmiĢ beyin gücü 

yardımıyla, doğa karĢısındaki zayıflıklarının üstesinden gelebilecek yöntem ve 
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teknikleri bulup, yaĢama biçimleri geliĢtirmiĢlerdir. Bu yöntemlerden ilki olan alet 

yapmakla teknoloji tarihi de baĢlamıĢtır (Göksel, 2004). Bu yönüyle teknoloji bir mal 

veya hizmeti üretmenin toplumsallaĢmıĢ biçimidir. Temel bilimlerde elde edilen ve 

toplumsal süreçler içinde biriken bilgilerin pozitif bilimler yoluyla toplumsal üretime 

uygulanması sürecini içeren teknoloji, üretim baĢta olmak üzere tüm toplumsal 

süreçlerle yakından ilgilidir. Bu nedenle teknoloji toplumsal bir olgu olarak ele 

alınmalıdır (Atabek,2001).  

Kısaca teknoloji, insanın maddi çevresini kontrol etmek ve gerektiğinde 

değiĢtirebilmek amacı ile bilgi ve becerisi sayesinde geliĢtirdiği araç-gereçler ve bu 

bilgilere iliĢkin bilgilerdir diyebiliriz. Peki teknoloji olgusu ve üzerinde yükseldiği 

bilim, etrafını çevreleyen toplumsal dünyadan bağımsız mıdır? Bir an için bunun 

böyle olduğunu var sayalım ve dünyada bir milyar insanın internet kullanmadığını 

(http://www.btnet.com.tr/), beĢ milyardan fazla insanın cep telefonu kullanmadığını 

(http://www.milligazete.com.tr/) düĢünelim. Gerçekten de üretimden iletiĢime, 

ulaĢımdan tarıma tıp ve savaĢ aygıtlarına, içinde yaĢadığımız iliĢkiler sistemini 

düĢündüğümüzde, teknolojinin ve teknolojik iliĢkilerin, yaĢamın her alanına nüfuz 

ettiğini görebiliriz. Dolayısıyla, teknik aklın psikolojik, toplumsal ve siyasal hayatın 

üretiminde baĢrol oynadığını söylemek yanlıĢ olmayacaktır.  

Teknolojiyi meydana getiren insanla teknolojinin kendisi arasındaki iliĢkinin 

Ģekli ve etkilerine yönelik yaklaĢımlar hep var olmuĢtur. Enformasyon teknolojileri 

de asıl olarak var olan bu teknolojik geliĢime bakıĢın temelleri üzerine kurulmuĢtur. 

Teknoloji ve toplum arasında kurulan iliĢki modellerinden en bilinenleri, teknolojinin 

toplumu belirlemesi ve toplumun teknolojiyi belirlemesi Ģeklindedir (Güven, 2008: 

72). Teknolojik determinizm, teknolojik geliĢmenin ekonomik kalkınmayı ve 

toplumsal değiĢmeyi sağladığı görüĢü üzerine kurulmuĢtur (Atabek, 2001: 24). 

McLuhan‟a göre teknoloji yalnızca insanların kullandığı icatlar değildir, insanları 

yeniden icat eden araçlardır (Altay,2003: 25). Bu yaklaĢım “teknolojik 

determinizm”dir. Teknolojik determinizm, teknolojinin toplumsal referanslara 

baĢvurmadan açıklayabileceğimiz 'otonom' ya da bağımsız bir mantığı, bir 'özü' 

bulunduğunu kabul eder. Hal böyle olunca, teknolojinin yalnızca hizmet ettiği amaç 

açısından toplumsal olduğu söylenebilir (Kuban, 2004: 314). McLuhan‟a göre insan, 

düĢüncesinin ve organlarının bir uzantısı olarak yeni buluĢlar yapmaktadır. Örneğim 

odun kesmek için baltayı yapmıĢtır, balta insanın elinin bir uzantısı olmuĢtur.  
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Her yeni teknoloji eski teknolojiyi ortadan kaldırır ve geliĢtirir (Altay, 2003: 12-13).   

Yani McLuhan için önemli olan aracın kendisidir. Çünkü bireysel ve toplumsal 

etkilemeyi aracın kendisi yapar. McLuhan, “araç mesajın kendisidir” derken mesajın 

içeriğinin hiçbir önemi olmadığını belirtmemektedir. Aracın hiç önemsenmemesi halinde 

yeni teknolojilerin insanlar üzerindeki etkisinin anlaĢılamayacağına dikkat çekmektedir 

(Altay, 2003: 7). Marshall McLuhan‟ın teknolojik determinizme olan inancını en iyi 

“araçlarımızı biz Ģekillendiririz ve karĢılığında onlar bizi Ģekillendirir” sözü ifade 

etmektedir (Altay, 2003: 16). 

 

Bu yaklaĢıma göre, teknoloji ve ürünleri, toplumsal kurumları Ģekillendirerek 

evrensel bir uygarlık yaratmıĢtır.  

 

      Bu anlayıĢ iki temel esasa dayanır; 

 

 Teknik değiĢim basit tasarımlardan karmaĢıklara doğru çizgisel bir geliĢme çizgisi 

izler ve bu geliĢme boyunca belirgin aĢamalardan geçer; 

 Toplumsal kurumlar teknik değiĢimin dayattığı biçimleri alır (Kuban, 2004: 314). 

  

Determinizmin yaygın kabul gören bir iddiası da teknolojinin araçsallığıdır. 

Yani teknolojiler, onları kullananların elinde yararlı ya da zararlı olurlar, 

kendiliklerinden bir değer taĢımazlar. Bir araç olarak teknolojinin dört temel özelliği 

olduğu söylenir (Kuban, 2004: 314);   

 

 Saf bir araçsallığın ifadesi olarak teknoloji, kendisi kullanılarak baĢarılmak 

istenen iĢe ilgisizdir, o iĢin özündeki değerin özelliğini üstlenir., 

 

 Teknoloji siyasetten de bağımsızdır. Bir çekiç, buhar kazanı ya da otoyol, 

kullanıldığı toplumsal içerikten bağımsızdır. Her türlü rejimde aynı iĢi görür. Bu 

yanıyla diğer toplumsal kurumlardan, örneğin geleneksel hukuki ya da dini 

örgütlenmelerden farklıdır. Bu yapılar, içinde doğup büyüdükleri toplumların 

özelliklerini taĢımaları nedeniyle diğer toplumlara kolayca aktarılamazlar.  
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 Teknolojinin sosyo-politik tarafsızlığı onun akılcı doğasına, evrensel gerçeğin 

onda vücut bulmasına dayanır. Bilimsel kuramlara da yaygın olarak atfedilen 

gözlemlenebilir ve kanıtlanabilir olma statüsü, teknoloji için de aynen geçerli 

sayılır. 

 

 Bu savların doğal sonucu olarak, içerikten bağımsız ölçümleme ve standartlar 

teknolojilere uygulanabilir.  

 

Bu kabuller, teknik değiĢim karĢısında tek bir mantıklı tutuma olanak tanır: 

boyun eğme ve yan etkilere katlanma. Bu yaklaĢımda yan etkilere katlanma koĢulu 

eksensel bir önem taĢır. Çünkü çevresel, ahlaki, siyasal ya da dini, herhangi bir 

nedenle teknik değiĢimin rasyonel geliĢimi engellenir ya da yönü değiĢtirilirse bunun 

bir bedeli olacağı varsayılır (Kuban, 2004: 315). Diğer bir ifadeyle, bu görüĢ, 

“teknolojiyi” doğal, “teknolojik değiĢmeyi” de doğal süreç olarak kabul eden bir 

görüĢtür. Bu geliĢmeye müdahale edilmezse, teknoloji toplumu mutlu yarınlara 

götürecektir. 

 

 2.5.1. Toplumsal DeğiĢim ve Teknoloji 

 

Ġnsanoğlu tarihin ilk evrelerinden beri doğa ile var olma mücadelesi içindedir. 

Doğaya karĢı verilen bu var oluĢ mücadelesinde “teknik bilgi” ya da diğer bir deyiĢle 

“teknoloji” belirleyici rol oynamıĢtır. Çünkü teknoloji aletlerle ilgili değildir, insanın 

çalıĢma biçimiyle ilgilidir. Aynı Ģekilde insanın yaĢama biçimi ve düĢünme biçimi ile 

de ilgilidir. 

Evrim kuramını Darwin‟ie birlikte keĢfeden Alfred Russel Wallace‟ın ünlü bir 

sözü vardır: “Ġnsan yönlendirilmiĢ ve amaçlı evrim geçirebilen tek hayvandır; insan 

alet yapar.” Ama teknoloji insanın bir uzantısı olduğu içindir ki, teknolojideki temel 

değiĢme her zaman hem dünya görüĢümüzü ifade eder hem de dünya görüĢümüzü 

değiĢtirir (Drucker, 1994: 267). Toplumsal değiĢme, temelinde teknolojik değiĢmenin 

yattığı, insanlar arası iliĢkilerin değiĢmesinden kaynaklanmaktadır (Kongar 1995, 23). 

 Gerek oluĢan ihtiyaçlar gerek davranıĢlar olsun her zaman değiĢim ortaya 

çıkarabilmektedir. Bugünün insanı, dumanla haberleĢen, resimlerle anlaĢan 
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atalarından farklı olarak dünyayı evine hatta parmaklarının ucuna taĢıyan teknolojik 

bir devrim içinde yaĢamaktadır (Gülerarslan, 2010: 222). 

Teknik, insanı doğaya bağımlılıktan kurtarmıĢtır. Artık insan, atın yürüme, 

ağacın büyüme hızına bağlı değildir. Atın yerine otomobili, ağacın yerine kömürü ve 

petrolü koyarak bütün kültür süreçlerini hızlandırmıĢtır. Ġnsan, yepyeni bir doğa 

yapabilme gücünü kazanmaktadır. Örneğin doğada yirmi milyon elektro voltluk 

elektrik gerilimleri yoktur. Oysa insan, böyle bir gerilimi meydana getirerek bu 

durumda doğanın nasıl davranacağını deneyebilmektedir (Hançerlioğlu, 1977:19). 

Zaman ve mekana kayıtlı olan her türlü Ģeylerin değiĢiminden söz edebiliriz. 

 Ġnsanoğlunun tarihte geçirdiği evrelere bakıldığında, hayatın her alanında 

geçirdiği büyük değiĢimler hep yeni bir bilginin keĢfi ile olmuĢtur. Toplayıcılıktan 

avcılığa geçiĢ; silahların yapılmasıyla, avcılıktan yerleĢik hayata geçiĢ; tarım 

faaliyetlerinin geliĢmesiyle vs. olmuĢtur. Günümüze kadar olan insanlık tarihini 

altmıĢ yaĢında bir insana benzeterek Ģöyle bir hesap ileri sürülmektedir: “Ġnsan yedi 

yaĢına kadar hayvandan farksız yaĢamıĢtır. Yedi yaĢında ilk zeka belirtisini 

göstermiĢ, taĢları yontmaya baĢlamıĢtır. Sonra, yirmi beĢ yaĢına kadar on sekiz yıl bu 

zeka belirtisi ile yetinmiĢ, baĢkaca bir Ģey yapamamıĢtır. Yirmi beĢ yaĢında ateĢi 

bulmuĢtur. Elli beĢ yaĢına gelinceye kadar, bir yirmi yıl daha, taĢları yontup ateĢte 

ısınarak, baĢkaca bir Ģey yapamadan oyalanmıĢtır. Elli beĢ yaĢında insanlığa doğru bir 

adım daha atarak, ölülerini gömmeye baĢlamıĢtır. Bir üç yıl daha taĢ yontarak, ateĢte 

ısınarak, ölülerini gömerek geçip gitmiĢtir. Oysa, elli sekiz yaĢında onun birden bire 

açıldığını, insanlığa doğru hızla geliĢmeye baĢladığını görmekteyiz. Çömlek 

yapmakta, toprağı iĢlemekte, hayvan yetiĢtirmektedir. GeliĢme gittikçe hızlanıyor. 

Ġnsan, toprağı iĢlemeye baĢladıktan bir yıl sonra, hesabımıza göre elli dokuz yaĢında, 

madenlerden yararlanmakta ve ev yapmaktadır. Altı ay sonra da alfabeyi bulmuĢtur. 

Çünkü artık sayacak ve sayınca da unutmamak için zorunlu olarak yazacak malları 

vardır. Alfabeyi bulduktan sonra Ġliada‟yı yazmıĢtır. Bir ay sonra da Tanrısal 

Komedya‟yı kaleme almıĢtır. Tanrısal komedyayı yazdıktan iki ay sonra matbaayı 

bulmuĢ, ondan iki gün sonra da buhar makinesini yapmıĢtır. Dinamo ve motor buhar 

makinesinden bir gün sonra yapılmıĢtır. AltmıĢ yaĢında insanımız ömrünün son 

saatlerinde de telgrafı, telefonu, radyoyu, televizyonu bulmuĢ ve uzayda dolaĢmaya 

baĢlamıĢtır. Ġnsanımızın, baĢka gezegenlerdeki yaĢamı bir yana, sadece Ģu doğup 

büyüdüğü güzelim dünyada daha on milyar yıl yaĢayacağı unutulmamalıdır” 

(Özçağlayan, 1996: 6). Bu tarihsel evrimde de görüldüğü gibi insanoğlu evrimine ve 
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değiĢmesine hep teknik bilgi ile yön vermiĢtir. Bu bakımdan düĢünüldüğünde 

diyebiliriz ki “Teknoloji, toplumsal değiĢimin belirleyici unsurudur”.  

 Ancak, toplumsal insanın iki temel iliĢki biçiminin (insan tabiat, insan insan 

iliĢkileri) sonuçlarından biri olan teknolojinin ciddi sorunları vardır. Ġnsan hayatını 

daha verimli ve daha rahat hale getirmesine rağmen teknolojide pek çok sorun 

doğurmuĢtur. Özellikle modern Batı kültüründe, insan doğayla sağlıklı bir iliĢki 

kurmak yerine alt edilmesi gerekli vahĢi bir varlık olarak görülmüĢ ve ona egemen 

olabilmenin yolları aranmıĢtır. Bu tutumun sonunda doğa gerçekten çarçur edilmiĢ, 

her Ģey kirletilmiĢ, rizikolarla dolu bir hayat ortaya çıkarmıĢtır. Daha kötüsü de 

teknoloji günümüzde insan tarafından meydana getirilmiĢ olmasına rağmen geri 

dönüĢlü olarak insanı yeniden inĢa eder hale gelmiĢtir. Teknoloji insanın emrinde 

olmaktan çıkmakta, insan teknolojinin emrine girmekte teknolojinin tüm yansımaları 

içinde bir hayat yaĢayan insanoğlu kendini insanca inĢa etme imkanlarını gittikçe 

yitirmektedir (Aydın, 2004: 17).  Konuya, bu çalıĢmanın temel konusu olan 

teknolojik geliĢmelerle birlikte gerçekleĢen sosyal değiĢme çerçevesinden 

bakıldığında; bilgisayarlaĢma alanında yaĢanan hızlı geliĢmeler sayesinde ortaya 

çıkan yeni medya kavramı ile insanlar, hızlı haberleĢmenin yanı sıra bu medyayı 

kullanarak digital çağa ayak uydurmaya çalıĢırken bir yandan da ait olma, 

sosyalleĢme gibi unsurları da yine bu medyalar aracılığıyla gerçekleĢtirerek sosyal 

hayatlarında sosyal medyanın varlığını ağırlıklı olarak hissetmektedirler. Yeni Medya 

ürünlerinden sosyal paylaĢım sitelerinin kullanımı amacını aĢmıĢ duruma gelmiĢtir. 

Bu çalıĢmada incelenecek olan çalıĢmaların birçoğunun kendilerine kuramsal 

dayanak olarak kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımını benimsemesi de bu nedenledir. 

 

3. ĠletiĢim Kavramı ve Kitle ĠletiĢim Kuramları 

 

ĠletiĢim, kelime anlamı olarak, Türk Dil Kurumu tarafından on farklı Ģekilde 

tanımlanırken; kavram olarak yüzden farklı tanıma sahiptir. ĠletiĢim kavramının 

günümüzde girmediği alan hemen hemen kalmadığı gibi bu kadar tanım zenginliği 

mevcut olmasına rağmen genel bir ortak kanıya varılamamaktadır. Her bilim dalı da 

iletiĢim kavramını kendi alanları doğrultusunda tanımlamıĢ ve böylece iletiĢim tanımı 

zenginlik kazanmıĢtır. Ve bu nedenle çok farklı anlamlarda kullanılan iletiĢim 

kavramının tek ve geçerli bir tanımını yapmak oldukça güçtür (Gürgen,1997:9). 
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Yazılı kaynakların taranması yöntemiyle yapılan bir araĢtırmada sözcüğün 4560 

kullanımı derlenmiĢ ve daha sonra 15 anlamı belirlenmiĢtir (Oskay, 1993: 309). Bu 

nedenle bu çalıĢmada iletiĢimin birkaç farklı tanımına yer verilmiĢtir.    

ĠletiĢim kavramı dilimize, Ġngilizce ve Fransızca‟da kullanılan 

“Communication” 
5
 kavramının karĢılığı olarak yerleĢmiĢ bir kavramdır. Köken olarak 

Latince “Communis” kavramından gelmektedir. Birçok kiĢiye ya da nesneye ait olan ve 

ortaklaĢa yapılan anlamlarındaki bu kavramdan hareketle iletiĢim kavramının özünde, 

yalın bir ileti alıĢveriĢinden çok toplumsal nitelikli bir etkileĢimi, değiĢ tokuĢu ve 

paylaĢımı içerdiğini söyleyebiliriz (Zıllıoğlu, 2003: 3).   

Bir tanıma göre: “ĠletiĢim ilk etapta varsayıldığı gibi kiĢilerin birbirlerine bir 

Ģeyler aktarması ve bunun doğal bir sonucu olarak, bir Ģeylerin alıĢ-veriĢi Ģeklinde 

oluĢmamaktadır. Aksine iletiĢim, görünürdeki kiĢiler arasında değil, onların verimli 

toplumsal bağlam ve değiĢimleri ıĢığında oluĢan anlam dünyaları ve simgeleri arasında 

gerçekleĢmektedir. BaĢka bir değiĢle iletiĢim, karĢılıklı iliĢkide ya da etkileĢimde bulunan 

kiĢilerin aynı sosyal ve kültürel çevreye dayanması sonucunda, her iki tarafın düĢünce 

düzeyinde aynı ya da benzer Ģeyleri canlandırmasıyla mümkün olabilmektedir ” (Gökçe, 

2008:12). 

Ġnsanlar arası iletiĢim, bilgi, duygu, düĢünce, tutum ve kanılarla davranıĢ 

biçimlerinin, kaynak ile alıcı arasındaki bir iliĢkileĢme yoluyla bir insandan diğerine bazı 

kanallar kullanılarak ve değiĢim amacıyla aktarılması sürecidir(Yüksel, 2005: 4). 

ĠletiĢim bir baĢkasıyla konuĢmadır; televizyondur, gazetedir; yazınsal bir 

eleĢtiridir; saç biçimimiz, giyim biçimimizdir; mağara duvarındaki resimdir, sahnede 

Anouilh„un -Antigone'u, sinema perdesinde YurttaĢ Kane‟dir; bazen duymak, bazen 

görmek, bazen de dokunmaktır (Zıllıoğlu,2003: 1). 

Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesince yayınlanan “Basın Sözlüğünde” ise 

iletiĢim: “Birbirlerine ortamlarındaki nesneler, olaylar, olgularla ilgili değiĢmeleri haber 

veren, bunlara iliĢkin bilgileri birbirine aktaran, aynı olgular, nesneler sorunlar karĢısında 

benzer yaĢam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taĢıyıp bunları birbirine 

açıklayan insanların oluĢturduğu topluluk ya da toplum yaĢamı içinde gerçekleĢtirilen 

tutum, yargı, düĢünce, duygu bildirimidir” (Ġ.Ü. Basın Sözlüğü, 1998: 68). 

Marks ise iletiĢimi, insanın kendini ve toplumunu üretmesindeki sosyal faaliyetler 

(sosyal üretim faaliyetleri) içinde ele alır. Marks‟ın görüĢünde iletiĢim, bir tarafın bir 

                                                 
5 Fransızca ve Ġngilizce„de yazılıĢı aynı, söyleniĢi ayrı communication kavramı. Latince„deki 

communicatio/communis/communicare sözcüklerinin karĢılığıdır. 
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diğer tarafa mesaj göndermesi ve geribesleme olarak da bir etki beklentisi, amacı içine 

sıkıĢtırılmamıĢtır. Hiç kimse mesaj gönderip almak için iletiĢimde bulunmaz. ĠletiĢim 

insanın kendi biyolojik, sosyal ve psikolojik varlığını üretme faaliyetinin zorunlu ve 

bütünleĢik bir parçasıdır: Ġnsanların olduğu yerde insan faaliyeti ve iletiĢim vardır. 

ĠletiĢim yoksa insan da toplum da yok demektir: Marks‟a göre, kendi varlıklarının sosyal 

üretiminde, insanlar kaçınılmaz olarak kendi iradeleri dıĢında iliĢkilere girerler. Bu 

iliĢkiler insanların yaĢamlarını üretim iliĢkileridir. Bu üretim iliĢkileri, üretimin materyal 

güçlerinin belli bir tarihsel geliĢme safhasına uygundur. Kendini ve sosyali üreten insan, 

bu üretim biçimlerini ve iliĢkilerini ancak iletiĢimle baĢlatabilir ve yürütebilir (Erdoğan, 

2007:219). 

Görüldüğü gibi iletiĢim, kimi uzmanlara göre “bilgi aktarımı”, kimilerine göre 

“uyarı-tepki”, kimilerine göre ise “canlı varlıklar arasında anlam aktarımı”dır. Ancak 

bütün tanımların ortak noktası iletiĢim sürecini “bilgi aktarma” süreci olarak 

görmeleridir. O halde bu çalıĢmada iletiĢim kavramı genel olarak bilgi aktarımı yönüyle 

ele alınacaktır.      

 

3.1. Temel ĠletiĢim Modelleri 

 

Genel olarak iletiĢim süreci ile ilgili görüĢlerin takip ettikleri temel geliĢim 

çizgileri açıkça bu kavramı tasvir etmek ve açıklamak için geliĢtirilen modellerde 

görülebilir ve izlenebilir. ĠletiĢimin insanoğlunun, baĢlangıçtan bugüne, hayatının 

vazgeçilmez bir parçası olması ve teknolojik geliĢmeler ivmesinde daha da karmaĢık bir 

hal alması, iletiĢim araĢtırmalarının da gerekliliğini ve önemini artırmıĢtır. Ġsveç 

Parlamentosunun bir kadın üyesinin: “Eğer Karl Marx bugün yaĢasaydı Das Kapital‟i 

değil; Die Information‟u yazardı” (Aktaran Avcı,1990:147) sözü iletiĢim araĢtırmalarının 

önemini güzel bir biçimde özetlemektedir. Bu söz iletiĢim araĢtırmalarının günümüzde ne 

denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte iletiĢim araĢtırmalarının 

tarihi milattan öncesine dayanmaktadır. Birçok araĢtırmacı tarafından Aristo‟nun ĠletiĢim 

Modeli ilk iletiĢim araĢtırması olarak kabul edilmektedir. 
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3.1.1. ĠletiĢimde Ġlk ġema: Aristo’nun Temel ĠletiĢim Modeli 

 

ĠletiĢim sürecinin nasıl iĢlediğine iliĢkin ilk görüĢlere Aristoteles‟te 

rastlanmaktadır. Bu modeli Aristo, ĠÖ 5. ve 4. yüzyıllarda ortaya atmıĢtır. Aristoteles‟in 

yaklaĢık 2300 yıl önce ortaya attığı bu model, basit ve doğrusaldır (Narula, 2006:25).   

Aristoteles‟in temelini attığı ve bugün “retorik” olarak kaynaklar giren görüĢe göre, eğer 

sözlü iletiĢim içerik yapısında ve sunulmasında, bazı Ģartları sürekli taĢıyorsa istenen ve 

amaçlanan etkiyi sağlayabilir.  Ona göre iletiĢim tek yönlüdür ve karĢıdakileri 

etkileyebilmeye dayanır. Bu varsayım, Aristo‟nun yaĢadığı zamandaki yaĢam koĢuları 

için geçerli olabilir.  

Aristo modelinde iletiĢim, “ikna edici bir eylem ya da araç” olarak, “konuĢmacı” 

(gönderici) açısından ele alınmaktadır. ĠletiĢimde (insanları ikna etmede), konuĢmacı ve 

onun özellikleri (bilgisi, kiĢilik ve ahlakı, becerileri v.b.), dinleyicileri ve ortamı analiz 

etme, mesaj hazırlama ve sunma konusundaki iletiĢim becerileri son derece önemlidir.  

ĠletiĢimle ilgili Aristo, sözcük değiĢimi yaparak bir Ģema ortaya koymuĢtur. Ancak 

bu diziliĢe göre iletiĢim sadece sözlü bir içerik taĢımaktadır. ĠletiĢim sözlü olabildiği gibi 

sözsüz de olabilmektedir.  Aristo‟ya göre iletiĢimde üç ana unsur bulunmaktadır: kaynak, 

mesaj ve hedef kitle.  

 
Şekil 1: En temel iletişim modeli: Aristo’nun İletişim Şeması. 

 

3.1.2. Lasswell Modeli 

 

Lasswell, 1948 yılında Aristoteles‟in modelinden çok da farklı olmayan bir 

iletiĢim modeli geliĢtirmiĢtir (Narula, 2006:26). Amerikalı bir siyaset bilimci olan 

Lasswell, ağırlıklı olarak propaganda alanında çalıĢmıĢtır. Bu çalıĢmaları esnasında, 

sorgulayıcı bir iletiĢim modeli ya da daha doğrusu bir söylem geliĢtirmiĢtir (Gökçe, 

2008:61). 

 

 

Kaynak  Mesaj  Hedef  
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Bu model, kitle iletiĢimini çözümlemeyi önermektedir. Lasswell, 1948‟de, kiĢiler 

arası iletiĢim sürecini anlamak ve tanımlamak için (Yaylagül, 2006: 48), iletiĢim 

araĢtırmalarında en fazla kullanılan Ģu ünlü cümlesini kurmuĢtur:  

 

 Kim, Kime, Hangi Kanalla, Hangi Etkiyle Ne dedi?  

 

Şekil 2: Lasswell’in İletişim Modeli 

 

 

 

 

 

Birinci soru olan " kim" televizyon veya radyoda, basında gazetecilik yapan 

iletiĢimciye gönderme yapmaktadır. "Ne dedi" sorusu iletilere iliĢkindir ve bunlar seçilen 

bir kanalla (gazete, radyo, televizyon) iletilmektedir. Sorunun bu tarafı kullanılan tekniği 

de kapsamaktadır. "Kime" sorusu izleyici ile ilgilidir ve iletiĢimcinin kamusuna 

değinmektedir. Nihayet sonuncu "hangi etkiyle" deyiĢi, iletiĢimin etkilerini içermektedir. 

ĠletiĢim eyleminin söylem yapısını sunan bu formül, çok çeĢitli biçimlerde iĢletilmeye ve 

kullanılmaya müsaittir. 

 

3.1.3. Shannon ve Weaver Modeli  

 

Ġlk olarak 1947‟de Bell System Technical Journal‟da yayınlanan Shannon ve 

Weaver modeli, belli bir yönde akan çizgisel iletiĢim sürecini ortaya koyar (Aktaran 

Özçağlayan, 1996: 36). Bu model iletiĢim sürecine, mesajın gönderilme sırasında, mesajı 

kesin değiĢime uğratacak ve mesajın bir parçası olmayan “Gürültü”  kavramını ekler 

(Narula, 2006:26).  

ĠletiĢim sürecinin iĢleyiĢini ve sistemlerini açıklamada Shannon ve Weaver 

modeli, temel olarak kabul edilmekte olup pek çok model için çıkıĢ noktası sağlamıĢtır 

(ġekil:3). GeçmiĢteki kabul görmüĢlüğüne rağmen yeni iletiĢim teknolojileriyle ortaya 

çıkan iletiĢimi açıklamaktan uzaktır.  
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Şekil 3: Shannon ve Weaver Matematiksel İletişim Modeli, 1949 (YAYLAGÜL, 2006: 47). 

 

 

 

Bilgi 

Kaynağı 

 

 

 

Gönderici 

 

 

 

Kanal 

  

Alıcı 

  

Hedef 

 

                                                               

 

    

    ĠĢaret  

  Gürültü 

 

Shannon ve Weaver‟in Matematiksel Enformanyon Kuramına göre; iletiĢim 

sürecinde yer alan ilk unsur iletilmek üzere mesajlar üreten bilgi kaynağıdır (Yaylagül, 

2006: 47). Modelde bilgi kaynağı mesajın oluĢtuğu, gönderici mesajın alıcıya 

gönderilmek üzere kodlandığı yer ve iĢaret mesajın kodlanmıĢ hali olarak tanımlanabilir. 

Kanal göndericiden yola çıkan mesajın hedefe ulaĢmasını sağlayan iletici, alıcı kanalla 

gelen iĢaretleri hedefe ulaĢtıran yapı, hedef ise alıcıdan iletilen kodların yorumlandığı ve 

anlamlandırıldığı yerdir. 

Gürültü ise kaynaktan yola çıkan mesajla hedefe varan mesaj arasında fark 

olmasıdır. Gürültü; fiziksel (telefon hatlarında parazit, bulunulan ortamda uğultu vb.), 

nörofizyolojik (kaynak ya da hedefte konuĢma, görme ya da iĢitme bozuklukları vb) ya da 

psikolojik (kaynağın esas mesajını unutması, hedefin seçici algılaması vb.) olabilir.  

3.1.4. Gerbner’in Genel ĠletiĢim Modeli 

 

       Gerbner (1956), Lasswell‟in modelini ayrıntılı olarak inceleyerek iletiĢim 

araĢtırmalarının temel alanlarını gösteren sözel bir model geliĢtirmiĢtir (Severin ve 

Tankard, 1994:84). 

 

Gerbner‟in iletiĢim modelinde, esas itibariyle birbirleriyle iliĢkili iki önerme ön plana 

çıkmaktadır; 

 Birincisi gerçeklik ile iletiyi birbirine iliĢkilendirilmektedir. Böylece göstergelere 

iliĢkin bizim bilgi edinmemiz mümkün hale gelmektedir.  

 Ġkincisi iletiĢim iki boyutuyla birlikte ele alınmaktadır. Bunlardan birisi izlenim 

veya algılamadır. Diğeri de denetim boyutu veya iletiĢimdir.  
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Şekil 4: Gerner’in Genel İletişim Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Yatay düzey: sürecin baĢında bir E olayı bulunmaktadır. M belirli bir gerçekliği 

algılayandır. (bir kiĢi veya örneğin kamera, mikrofon gibi bir makine olabilir) E ile E1 

arasındaki iliĢki bir ayıklama olarak anlaĢılabilir. Zira M, E‟nin tümünü kabul 

etmeyebilir. M bir nakinaysa ayıklama onun kapasitesi ve kavrayıĢıyla belirlenmektedir. 

M bir kiĢiyse, ayıklama daha karmaĢık olacaktır. Zira birey otomatik olarak ve bir 

mekanik araç gibi uyarıyı kabul etmez. Kabul süreci öznenin tüm yaĢantısını kapsayan 

bir müzakere, etkileĢiminin sonucudur.  

          Dikey düzey: Gerbner‟in SE olarak adlandırdığı Ģey, E olayına iliĢkin E1 tarafından 

kavranmıĢ olan simgenin nakledilmiĢ halidir. Olaya iliĢkin bu simge doğal olarak ileti 

kavrama ile adlandırılmaktadır. Bu iletinin temsil ettiği çerçeve S (simgeyi gösteren) ve E 

(içeriği ihtiva eden) olarak ikiye ayrılmaktadır. Böylece öznenin seçtikleri arasında çok 

sayıda S olabilir. E‟yi en iyi temsil edebilecek S‟yi bulmak iletiĢimci için en zor iĢtir. 

3.1.5. Newcomb’un ABX Denge Modeli 

 

Bir psikolog olan Theodor Newcomb tarafından geliĢtirilen ABX modeli, daha 

çok kiĢiler arası iletiĢim sürecini açıklar (Yaylagül, 2006: 51). Model, temel olarak 

bireyler arası iliĢkileri kapsamaktadır. Newcomb, iletiĢimdeki doğrusal modellerin dıĢına 

çıkarak üçgen biçiminde bir iletiĢim modeli ortaya koymuĢtur. Modelin önemi iletiĢimin 

toplumda ve sosyal iliĢkilerdeki rolü üzerinde durmasıdır. Newcomb‟a göre iletiĢim, 

sosyal sistemde denge sağlama iĢlevini üstlenir.  



 33 

Newcomb‟un modelinde iletiĢim, bireylerin çevrelerine uyum sağlamaları için 

kullandıkları ortak ve etkili yoldur. Bu model, iki kiĢilik iletiĢim eyleminin isteğe bağlı 

bir modeldir (Severin ve Tankard, 1994:80). 

Newcomb, iletiĢim üçgeninde görülen, A ve B iletiĢimde alıcı veya verici 

konumunda olan bireyleri veya kurumları temsil eder. Bunlar yöneticiler, sendika veya 

hükümetler olabilir. X ise onların sosyal çevrelerinin bir parçasıdır. ABX bir sistemdir ve 

iliĢkileri karĢılıklı olarak bağımlıdır. Örneğin, A, B "yi iletiĢim surecinde değiĢtirirse X 

"de değiĢecektir. Eğer A, X ile iliĢkilerini değiĢtirirse, B de A ya da X ile iliĢkilerini 

değiĢtirmek durumunda kalacaktır. Eğer A ve B dostça bir iliĢki içindeyseler ve X her 

ikisi tarafından tanınan bir kiĢi ise sistemin denge içinde olabilmesi için A ve B "nin X "e 

benzer tutumlara sahip olması önemlidir. Eğer A, X "i sever B sevmezse A ve B , X "e 

yönelik benzer tutumlara eriĢinceye dek kendilerini baskı altında hissedeceklerdir. X "in 

sosyal çevreleri içindeki önemi arttıkça bu baskı artacaktır. X "in her zaman insan olması 

gerekmez. Örneğin, X yeni çıkan bir kanun olabilir. Ayrıca X değiĢtikçe A ve B yeni X‟e 

aynı yaklaĢımı geliĢtirmek üzere iletiĢime girme gereksinimi duyarlar. 

Bu model insanların sürekli olarak toplumun bir parçası olarak sosyal çevreleriyle 

ilgili bilgiye ihtiyaçları olduğunu ve bu olmadan kendilerini toplumun bir parçası olarak 

hissedemeyeceklerini öne sürer. Bu bilgi insanlara çevrelerindeki olaylara nasıl tepkide 

bulunmaları gerektiğini ve (ait olduğu kültürün diğer bireyleriyle ortak olarak) 

paylaĢtıkları noktaları belirlemelerine yardımcı olur. Bu üçlü sistemde, bir tarafın 

toplumsal çevredeki yerinin önemi arttığı nispette o tarafa doğru yönelme, paylaĢma 

giriĢimi önem kazanacak ve iletiĢimde bulunma baskısı artacaktır. Böylece bireyler, hem 

kendi içsel iletiĢimlerinde hem de diğer insanlarla olan iletiĢimlerinde bir denge ararlar 

(Yaylagül, 2006: 51). 

Newcomb‟un modeli, insanlar “aynı kanıda olmama konusunda aynı kanıdalarsa” 

bakıĢımsızlıktan söz eder (Severin ve Tankard, 1994:81). 

3.1.6. Westley ve MacLean Modeli 

 

Westley ve MacLean, iletiĢim sürecinin bir birey tarafından baĢlatılabileceği gibi 

bir olay tarafından da baĢlatılabileceğini öne sürerler (Severin ve Tankard, 1994:81). 

Westley ve MacLean‟e göre kiĢiler arası iletiĢimle, kitle iletiĢimi Ģu temel 

noktalarda birbirlerinden ayrılmaktadır: 

 

*  Kitle iletiĢiminde geri besleme yoluyla etkileme imkanı neredeyse hiç yoktur. 
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*  Kitle iletiĢiminde yayıncılar çok sayıdadır ve alıcıların tam tersi çevredeki 

öznelere kendilerini yöneltmek, çok sayıdaki benzer olaylardan ayıklamalar yapmak 

zorundadırlar.   

    

  Westley ve Mac Lean, medyanın, izleyici-dinleyici-okuyucunun ihtiyaçlarını 

tatmin etmeye yarayan ve aynı zamanda çevreye iliĢkin bir görüĢ (paylaĢılan) yaratmak 

için kullanılan bir araç olduğunu ileri sürmektedirler. 

3.1.7. Riley ve Riley Modeli 

 

        ĠletiĢim alanında geliĢtirilen psikoloji kökenli yaklaĢımlar, iletiĢim faaliyetlerinin 

içinde gerçekleĢtiği toplumsal yapının bu süreç üzerindeki etkisini görmemiĢler ya da 

görmezden gelmiĢlerdir. Ancak bu eksiklik ilerleyen dönemlerde fark edilmeye 

baĢlanmıĢtır. 1950‟li yılların sonunda John W. Riley ve Mathilda W. Riley (1959) 

iletiĢim faaliyetlerinin tam olarak anlaĢılabilmesi için toplumsal grupların önemine dikkat 

çekmiĢlerdir. Bu modelin en önemli özelliği, iletiĢimi psikolojik ve kiĢisel bir süreç 

olarak değil; toplumsal ve kurumsal bir faaliyet olarak ele almalarıdır (Yaylagül, 2006: 

55-56). 

 Riley ve Riley iletiĢim sürecinde çevrenin rolüne dikkati çekmek için 

uygulanabilir bir model formüle etmeye çalıĢan ilk araĢtırmacılardır. Onlara göre kitle 

iletiĢimi toplumdaki parçalar arasında iĢleyen toplumsal bir sistemdir. 

Riley ve Riley‟e göre iletiĢimciler, özel iletilerle daima izleyici-dinleyici-okuyucuya 

nüfuz etmeyi amaçlamaktadırlar. Dinleyici-okuyucu-izleyici üyeleri bu iletileri kabul 

etmekte ve ne yapmak istediklerine karar verebilmektedirler. EtkileĢim içinde olduğu 

baĢka birincil grupların üyesi olan R'nin iliĢkilerine dikkat çeken araĢtırmacılar, bu 

sürecin toplumsal yönünü vurgulamaktadırlar. Birincil ve referans grupların iletiĢim 

sürecinde önemli bir rol oynadığının altını çizmektedirler. KiĢiler iletileri aldıkları anda, 

sosyal çevrelerinden yalıtılmıĢ atomlar değillerdir. Karar verirken onlara rehberlik eden 

referans gruplan ve birçok değerleriyle, davranıĢlarını paylaĢtıkları birincil grupları 

(örneğin ailesi, çalıĢma grupları) onları etkilemektedir. Referans grupları deyimi, 

bireylerin değerlerini ve tutumlarını ifade etmelerine yardım eden grubu anlatmaktadır. 

Birincil gruplar aynı zamanda referans gruplar olarak da iĢlev görebilmektedir. Birey, 

ister yayıncı isterse alıcı olsun birincil grupları tarafından etkilenmektedir. ĠletiĢim, 

iletileri formüle ederken ve alırken etkilenebilir. Alıcı ise iletiyi kabul ederken veya 

seçerken grubunun rehberliğine baĢvurabilir. 
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3.2.  KĠTLE ĠLETĠġĠMĠ 
 

 

Toplumun tümünün ya da önemli bir bölümünün alıcı durumda olduğu yani 

kitlelere yönelik iletiĢime kitle iletiĢimi denmektedir. Ayrıntılı bir tanımlamayla kitle 

iletiĢimi, iletiĢim ve haberleĢmenin bazı tekniklerle ve belirli bir teknoloji uygulanarak 

çoğaltılıp güçlendirilmesi sonucu çok sayıda kiĢiyi etkileyebilecek hale gelmesidir 

(Akarsu, 2001: 33).  

  Kitle ĠletiĢimi, iletiĢimin geniĢ, heterojen ve bilinmeyen izleyiciye doğru 

yöneltilen Ģeklidir. GeniĢliğin ölçüsü göndericinin izleyicilerle yüz yüze bir iliĢki kurma 

olanaksızlığıdır. Heterojendir çünkü saptanmıĢ belli bir grup gibi kamuya açık olmayanın 

ötesindedir. Bilinmeyenin anlamı ise izleyicilerin gönderen tarafından genellikle 

bilinmeyen kiĢiler olmasıdır. Kitle iletiĢiminde kaynak bir örgüttür. KurumsallaĢma ve 

uzmanlaĢmanın söz konusu olduğu kitle iletiĢiminde kaynakla alıcı aynı mekânı 

paylaĢmadıklarından geri besleme olayı her zaman gerçekleĢememekte, gerçekleĢtiği 

durumlarda da gecikme söz konusu olmaktadır (IĢık, 2002: 16). 

Kitle iletiĢimini gerçekleĢtiren kitle iletiĢim araçları, genel bir tanımla "Kitlesel 

bir boyutta ileti dağıtabilen araçlar" olarak tanımlanabilir. “Kitle iletiĢimi, uzmanlaĢmıĢ 

grupların geniĢ, heterojen ve farklılaĢmıĢ izleyicilere sembolik içerik yaymak üzere 

teknolojik aygıtları (basın, radyo, film vb.) hizmete soktuğu kurum ve tekniklerden 

meydana gelir” (Aktaran Yüksel, 2009:22). Kitle iletiĢim araçları, içerikleri ve örgütleniĢ 

biçimleriyle, çok çeĢitlilik gösterirler ve toplum üzerinde etkili olabilecek geniĢ bir 

alandaki faaliyetleri kapsarlar.  

Kitle iletiĢim araçları ile yapılan iletiĢim hızlı, kamusal ve geçici olarak 

tanımlanabilir. Kamusaldır çünkü mesaj herkesin izlemesine açıktır. Hızlıdır çünkü mesaj 

geniĢ kitlelere kısa sürede ve aynı zamanda yetiĢir. Geçicidir çünkü alındığı an, 

tüketilmesi amaçlanmıĢtır, kayıtlara geçmesi için değil.
6
 

Kitle iletiĢim araçlarının fonksiyonlarına gelince; William RIWERS ve Wilbur 

SCHRAMM‟ın görüĢlerinden hareketle kitle iletiĢim araçlarının fonksiyonları: Haber 

verme, eğitme, eğlendirme, DıĢ dünyayı görmemizi sağlama, Kültürün toplumumuzdan, 

                                                 
6
  Kitle ĠletiĢimin geçici olması durumu, kayıt altına alınan film, radyo ve video kütüphaneleri gibi ürünlerde 

istisnalık gösterir. 
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bizden sonraki toplumlara ve nesilden nesile geçiĢini sağlama,  eĢya ve hizmetlerin 

tanıtılmasına, satılmasına yardım etme, DıĢımızda oluĢan fırsat ve çağrılara karĢılık verme 

ile sosyal hareketlerde genel rızaya ulaĢma arasında bağ kurmamıza yardım etme 

(Aziz,1982:2) Ģeklinde sıralanabilir. 

Kitle iletiĢim araçları, bu fonksiyonları gerçekleĢtirirken alıcı üzerinde bir etki 

yaratır. ĠletiĢimin, her Ģeyden önce bir bilgi alıĢveriĢi olduğu göz önüne alınırsa bu 

alıĢveriĢten amaçlanan anlamak, anlatmak, öğrenmek, haber almak ihtiyaçlarının 

giderilmesidir. Bu ihtiyaçların giderilmesi amacıyla baĢlatılan iletiĢim sürecinin sonunda 

yaĢanan olgu, etkileme ve etkilenme; yani etkileĢim olacaktır. 

Kitle iletiĢim araçları ile yapılan iletiĢim hızlı, kamusal ve geçici olarak 

tanımlanabilir.  Kamusaldır çünkü mesaj herkesin izlemesine açıktır. Hızlıdır çünkü mesaj 

geniĢ kitlelere kısa sürede ve aynı zamanda yetiĢir. Geçicidir çünkü alındığı an, 

tüketilmesi amaçlanmıĢtır, kayıtlara geçmesi için değil.
7
 

 

 

3.2.1. Kitle ĠletiĢim Araçlarının Etkilerini AraĢtıran “Temel Etki Kuramları” 

 

Kitle iletiĢim araçları hemen hemen her Ģeyden etkilenmiĢtir. Ortaya çıkan 

yayınlar ile kitle iletiĢim araçları geniĢletilmiĢtir. Zamanla toplumdaki davranıĢlar 

değiĢmiĢ ve kitle iletiĢim araçları da geliĢmiĢtir. Bu nedenle kitle iletiĢimi araĢtırmalarının 

"doğal bir tarihi" vardır. Araçların etkilerinin incelenmesi kamuyu çok yakından 

ilgilendirmektedir. Bir yanda suç, Ģiddet, kültürel ve ahlaki durum, iletiĢim araçlarının 

eğitici ya da beyin yıkayıcı gücü gibi kaygı kaynağı baĢlıca konular varken; diğer yanda 

kullanılan iletiĢim aracının ya da onun kullanım biçiminin değiĢmesine neden olan 

teknoloji ve sosyal davranıĢtaki değiĢme olguları bulunmaktadır. Popüler gazeteler, çizgi 

dergiler, sinema, radyo ve televizyon kamunun ilgisini üzerlerine çekebilme sırasıyla 

birbiri ardına araĢtırma konuları olmuĢlardır. Birçok araĢtırmacıya göre kitle iletiĢim 

araçlarının etki alanları: fert düzeyinde, sosyal düzeyde, sosyal kurumlar ve örgütler 

düzeyinde, toplum ve kültür düzeyinde görülmektedir. Özellikle birey düzeyince 

arzulanan etki beklenen düzeyde ve yönde tavır ve düĢünce değiĢikliğidir. GeliĢtirilen etki 

modelleri de kitle iletiĢimin bireyler üzerinde yaptığı etkileri ortaya koymak amacıyla 

geliĢtirilmiĢtir. 

                                                 
7
  Kitle ĠletiĢimin geçici olması durumu, kayıt altına alınan film, radyo ve video kütüphaneleri gibi ürünlerde istisnalık 

gösterir. 
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ĠletiĢim araçlarının etkisinin araĢtırmakta olduğu elli yılı aĢkın süreyi üç ana 

aĢamada inceleyebiliriz. 19. yüzyılın sonunda 1930' lara kadar süren birinci aĢamada 

iletiĢim araçları Avrupa ve Kuzey Amerika'da görüĢ ve inançları biçimlendiren, yaĢam 

alıĢkanlıklarını değiĢtirebilen, davranıĢların yönlendirilmesinde etkin olan, bazı 

dirençlerle karĢılaĢması halinde dahi siyasi sistemleri belirleyen önemli bir güç olarak 

değerlendiriliyordu. Böyle görüĢler, bilimsel araĢtırmalara değil, popüler basının, 

sinemanın, radyonun ilgi görerek izleyici topluluklarının toplumun geniĢ kesimlerine 

doğru hızla yaygınlaĢmasının ampirik gözlemleniĢine dayandırılmaktaydı. Ayrıca iletiĢim 

araçlarının bu denli güçlü olduğu varsayımı reklamcılar, Birinci Dünya SavaĢında 

hükümet propaganda görevlileri, gazete sahipleri ve totaliter devletler yöneticileri 

arasında destek bulmuĢ ve bu koĢullarda hemen herkesçe en doğru düĢünce olarak 

benimsenmiĢtir. Kitle iletiĢim araçlarının bireysel kanaatleri, tutumları ya da davranıĢları 

değiĢtirmede doğrudan katkıların pek olmayacağı gibi, suç iĢlenmesinin saldırganlığın 

veya beğenilmeyen diğer sosyal olguların da doğrudan nedeni olmadıkları ortaya 

çıkmıĢtır. AraĢtırmalar elbette değiĢik iletiĢim araçlarının hiç etkileri olmadığını 

göstermemiĢtir; ancak baĢka toplumsal olguların öncelikli geldiğini belirlemiĢ ve iletiĢim 

araçlarının gücünü var olan toplumsal iliĢkilerin yapısı ile kültür ve inanç sistemi 

çerçevesinde yerini bulduğunu ortaya çıkarmıĢlardır.   

3.2.1.1. Etki Tepki Modeli: Hipodermik Model (AĢılama Kuramı) 

 

Mcguire ve Papageorgis‟in kuramı isminden de anlaĢılacağı gibi tıbbi bir 

benzetmeye dayanır. AraĢtırmacılar, çoğu insanın tartıĢılmayan birçok inanca sahip 

olduğunu ve bu inançlara birkaç kez saldırıldığında bunların kolayca sallantıya girdiğini 

çünkü kiĢinin bunları savunmaya alıĢık olmadığını öne sürerler. Bu durum, tıbbi olarak 

bir kiĢinin mikropsuz bir ortamda bırakılıp daha sonra aniden mikroplara maruz 

bırakılmasına benzer. Bu kiĢinin vücudu enfeksiyona karĢı zayıf durumdadır. Çünkü 

herhangi bir direnç geliĢtirmemiĢtir (Severin ve Tankard, 1994:284). 

Modele göre özel bir uyarı, alıcıya doğrudan bir etkide bulunmaktadır. Yani 

iletiĢim alıcıya ani bir etki yapmaktadır. Bu model kitle iletiĢimine uygulandığında, 

kamuya sunulan iletilerin onlar üzerinde doğrudan doğruya bir etkisinin olduğu sonucuna 

ulaĢılmaktadır.  

Modelin ardında bir kitle toplumu kavramı yer almaktadır. Bu dönemlerin baĢında, 

kitle toplumu, çok küçük parçaların bir bütünü olan toplumun harcı gibi düĢünülmüĢtür. 

Buna göre her toplum üyesi uyarıyı aynı biçimde kabullenmekte ve az veya çok birbirine 
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yakın bir yankı uyandırarak toplumdaki bireylerin tümünü yakalamaktadır. Ġnsan, aynı 

uyarılara benzer bir tepki veren tek biçimli bir doğaya sahipmiĢ gibi düĢünülmektedir. 

 

3.2.1.2.  “Ġki AĢamalı ĠletiĢim” Modeli 

 

B. Berelson ve Paul Lazarsfeld, Columbia Üniversitesi adına Bureau of Applied 

Social Research programı çerçevesinde, özellikle 1940 ve 1948 yılları arasındaki 

baĢkanlık seçimlerinde kitle iletiĢim araçlarının çok güçlü olmadıklarını bulmuĢlardır. 

Özellikle 1940 seçimleri öncesinde yapılan araĢtırmalar, medyadaki seçim 

kampanyalarının insanların oy verme davranıĢı üzerinde bire bir etkisi olmadığı bunun 

yerine araya kanaat önderleri gibi bir kavramın girdiği ve iletiĢim sürecinin iki aĢamalı bir 

akıĢ sonucunda gerçekleĢtiğini ortaya çıkarmıĢtır (Yaylagül, 2006: 49). 

Terim, gündelik yaĢamlarında kiĢilerin kanaatlerini belirli konularda, düzenli bir 

biçimde bazı kiĢilerin etkilemesini tanımlamaktadır. AraĢtırmacılar, medya sunumlarını 

kamuoyu önderlerinin önce alıp sonra toplumun daha az aktif üyelerine bu bilgileri 

aktardıkları düĢüncesinden hareket etmektedir. Bu önderlik iĢlevi, grubuna mensup diğer 

kiĢilerle medya arasında aracı rolü üstlenilmesini anlatmaktadır. Buna göre gün yüzüne 

çıkartılan bu gözlemlerin incelenmesi "iki aĢamalı iletiĢim" modeli üzerinde temellenmiĢ 

olmaktadır. 

 

 Modelin  önermeleri; 

 

* Bireyler toplumsal dokudan yalıtılmıĢ ve parçalanmıĢ değildir. Farklı grupların 

(birincil ve ikincil) parçalarıdır.  

* Medyanın bireyler üzerinde doğrudan doğruya bir etkisi yoktur. Etkiler, toplumsal 

iliĢkiler içinde aĢamalanmaktadır.  

* Toplumdaki bazı kiĢiler özellikle önderler, diğer üyelere medyadan daha fazla ileti 

üretmektedirler. Ġletiler diğerlerine ulaĢmadan önce süzülmektedir.  

3.2.1.3. “Gündem Kurma” Modeli  

 

Medyanın gündemini ve onun kamu gündemi üzerindeki etkilerini gösteren pek 

çok araĢtırma yapılmıĢ olmakla birlikte, araĢtırmacılar yakın bir zamana kadar önemli bir 

soruyu ihmal etme eğilimi içerisinde olmuĢlardır: Medya gündemini kim oluĢturur? Ya 
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da, Bruce Westley‟in sorduğu gibi “Gündemi değiĢtiren nedir?” (Aktaran: Severin ve 

Tankard, 1994:389). 

Modelin temel savı Ģudur: Medya olayların bazılarını ihmal ederek, bazılarını 

vurgulayarak kamuoyunun oluĢmasını ciddi biçimde etkilemektedir. Bu tezin ardından 

medyanın sunumlarını herkesin o kadar da fazlasıyla dikkate almadığı gözlemi 

yapılmıĢtır. Ama sonuç olarak medya bir seçim yapmaktadır. Medya konuları sıralayıp, 

olayların çizelgesini çıkartmaktadır. Olayları yapılandıran bu uygulama, örneğin bir seçim 

esnasında oldukça büyük bir önem kazanmaktadır. 

3.2.1.4. “Bağımlılık” Modeli 

 

Bağımlılık kuramlarına dayanan bu model Ball-Rokeach ve Defleur tarafından 

geliĢtirilmiĢtir. Modele göre bireyler, toplumda neler olup bittiğini öğrenme ve buna göre 

kendilerine yön tayin etmede kitle iletiĢim araçları gibi bilgi kaynaklarına bağımlıdırlar 

(Yaylagül, 2006: 74). 

Bağımlılık, ihtiyaçların tatmin edildiği veya bir parçanın ortaya koyduğu 

uygulamalara bir baĢka parçanın bağlandığı iliĢkiler ağı Ģeklinde açıklanabilir. Burada 

toplumsal yapıya iliĢkin bir model söz konusudur ve bu yapıda kitle iletiĢimi, bireysel 

düzeyden toplumsal düzeye kadar çatıĢma ve değiĢimin içselleĢtirdiği bir süreç 

anlamındaki bilgi sistemlerini içermektedir. Bu kuramın temelinde geliĢmiĢ toplumlardaki 

medyanın hazır ve nazır oluĢu bulunmaktadır. 

Bu model üç değiĢkenin - sosyal sistem, medya sistemi, dinleyici- aralarındaki 

iliĢkiyi göstermekte ve bu üç değiĢkenin birbirleri nezdindeki çok önemli etkileri üzerine 

odaklanmaktadır. 

3.2.1.5. “Sessizlik Sarmalı” Modeli  

    

Kitle iletiĢim araçlarına diğer pek çok kuramdan daha çok güç veren kuram, 

Elisabeth Noelle-Neumann (1973,1980) tarafından geliĢtirilen “Sessizlik Sarmalı” 

kuramıdır. Noelle-Neumann, kitle iletiĢiminin kamuoyu üzerinde güçlü etkileri olduğunu 

fakat bu etkilerin geçmiĢte araĢtırma kısıtlamaları yüzünden kestirilemediğini tartıĢır 

(Severin ve Tankard, 1994:443). 

Bu model, kamuoyunun biçimlenmesi sürecine iliĢkindir. Toplumdaki baĢkalarının 

kanaatlerine iliĢkin olarak bireylerin saf algılarından ve kiĢiler arası iletiĢimle kitle 

iletiĢimi arasındaki iliĢkiden esinlenmiĢtir. 
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       Çoğunluk tarafından, onaylandığı sanılan kanaatlerin açıklanmasına izin verildiği 

için bireylerin yalıtılma korkusuna kapılmaları, kuramın çıkıĢ noktasıdır. Demek ki bu 

davranıĢ azınlık kanaatlerinin yok olmasına yol açarak çoğunluğun kanaatlerinin 

güçlenmesini sağlamaktadır.   

 Kitle iletiĢim araçlarının önemli bir rol oynamasının nedeni, insanların 

kamuoyunun nasıl dağıldığını bulmak için baktıkları bir kaynak olmalarıdır (Severin ve 

Tankard, 1994:444). 

3.2.1.6. Kullanımlar Ve Doyumlar YaklaĢımı  

 

 

Kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımı ilk önce Elihu Katz tarafından yazılan bir 

makalede açıklanmıĢtır (Severin ve Tankard, 1994: 474). Katz, kullanımlar ve doyumlar 

yaklaĢımından bahsetmeden önce kitle iletiĢim araçlarının etkilerini araĢtıran yaklaĢımlar 

genelde medyanın insanlara ne yaptığı sorusu ile ilgilenmekteydi. Medyayı kullanan insan 

tamamen pasif konumdaydı. Psikolog Elihu Katz, bir tartıĢma baĢlatarak medya 

alanındaki çalıĢmaların medyanın insanlara ne yaptığı sorusu üzerine odaklandığını, oysa 

asıl sorulması gerekenin insanların medya ile ne yaptıkları olduğunu belirtmiĢtir. Katz‟a 

göre insanların toplumsal ve psikolojik kökenli bazı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar 

sonucunda insanlar, medyadan ve diğer kaynaklardan bu ihtiyaçlarını gidermek için bir 

takım beklentilere girerler (Yaylagül, 2006:62). Dolayısıyla medyayı ihtiyaçları 

doğrultusunda kullanma eğilimindedir. Bu nedenle Katz‟a göre asıl sorulması gereken 

soru: “Ġnsanlar Medya ile ne yapıyor?” olmalıdır (Severin ve Tankard, 1994: 474). Klasik 

medya araĢtımacılarının aksine Katz, bireyi pasif konumdan medya tercihinde daha etkin 

konuma yerleĢtirmiĢtir. 

Kullanımlar ve doyumlar araĢtırmacıları, temel iki noktadan hareket etmektedirler. 

Bunlardan ilki, medya izleyicileri değiĢkenlik gösteren aktif iletiĢimcilerdir (Gülnar ve 

Balcı, 2011:27). AraĢtırmacılar, medyayı kullanan her bireyi farklı özellikleri ve 

ihtiyaçları olan farklı kiĢilikler olarak ele almaktadırlar. Bu araĢtırmacıların ikinci hareket 

noktası ise izleyici motivasyon ve davranıĢlarının nedenlerini açıklamaktadır 

(Rubin,1993; aktaran: Gülnar ve Balcı, 2011:28). Verilen bu iki çıkıĢ noktasını aĢağıdaki 

beĢ temel ilke daha ayrıntılı ve anlaĢılır kılmaktadır (Rubin, 1993; aktaran: Gülnar ve 

Balcı, 2011:28):  
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1. Medya kullanımı gibi iletiĢim davranıĢı tipik olarak amaca yöneliktir. Bu 

tarz bir davranıĢ insanlar için iĢlevseldir. 

 

2. ĠletiĢim kaynakları ve mesajların seçiminde hissedilen ihtiyaçlar ve 

arzuların tatmini önemli bir rol oynar. Medya kullanımı; bilgi arama, belirsizliği azaltma 

ya da kiĢisel sorunlara çözüm arama gibi bir takım istek ve ilgilerin bir anlamda 

tatminidir.  

 

3. Sosyal ve psikolojik faktörler iletiĢim davranıĢına aracılık etmektedirler. 

ĠletiĢim davranıĢı, bireyin bireylerarası etkileĢim potansiyeli, sosyal sınıflar ve kiĢilik gibi 

sosyal ve psikolojik Ģartlarından filtre edilerek ortaya çıkararak verdiği bir yanıttır. 

 

4. Medya, tercih edilme ve dikkat çekme anlamında diğer iletiĢim 

biçimleriyle rekabet halindedir. Ġhtiyaçların ya da isteklerin tatmini noktasında medya ve 

bireylerarası iletiĢim arasında net iliĢkiler vardır. 

 

5. Medya-birey iliĢkilerinde insanlar genellikle medyadan daha etkilidir.  

 

Bu yaklaĢıma göre: Ġzleyiciler kendi gereksinimlerine göre iletiĢim araçlarını ve 

içeriklerini seçmekte ve kendi etkilerini kendileri aramaktadırlar. Bu da önceki 

araĢtırmalardaki “Pasif Ġzleyici” kavramı yerine “Aktif Ġzleyici” fikrini doğurmuĢtur. Bu 

yaklaĢım insanları basit bir Ģekilde davranan kiĢiler yerine, çevrelerine etki yapan aktif 

ajanlar olarak kabul etmektedir. Bu ajanlar etkinlikleri seçme yolları arasından amaçlarına 

uygun tercihler yapma erkine sahiptirler. ĠletiĢim alanında kiĢi kendi enformasyonunun 

yaratıcısıdır (Erdoğan ve Alemdar 2002:188). Ġnsanlar kendisine uygun programlar 

(drama gibi) izleyerek kiĢisel iliĢkilerini geliĢtirme, dost arkadaĢ edinme ve yalnızlıktan 

kurtulma yollarını medyadan öğrenmekte ya da bazı özdeĢlikler kurarak, buna yönelik 

ihtiyaçlarını sanal olarak karĢılamaktadırlar. Ġzleyiciler baĢkalarını etkilemeyi ve onların 

görüĢ alanına girmeyi, prestij elde etmeyi, takdir-itibar görmeyi, estetik ve edebi beceriler 

kazanmayı ve baĢarıya kendini motive etmede medyayı kullanmaktadırlar. Ġnsanlar, 

inandıklarının teyit edildiğini görmek, doğru yolda olduklarından emin olmak, kendisinin 

ve baĢkasının kiĢiliğini çözümleyerek, kendini ve baĢkalarını konumlandırmak 

amaçlarıyla medya kullanıcı haline gelmektedirler (Anık 2003:72-73).   
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 Kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımının iki temel konu üzerinde yükseldiği 

ortadadır: bunlardan ilki; bireyin içinde bulunduğu psikolojik ve sosyal Ģartların onun 

medya\iletiĢim tercihini etkileyeceği yönündedir. Diğeri ise bireylerin normal olarak 

karĢılayamadıkları iletiĢim ihtiyaçlarını kitle iletiĢim araçları aracılığıyla karĢılamaya 

yönelmeleridir (Gülnar ve Balcı, 2011.37). Teknolojik alanlarda, mühendislik, ulaĢım vs. 

alanlarda, meydana gelen değiĢim ve ilerlemeler, bireylerin çevresini ve sosyal hayatını 

nasıl dönüĢtürüyorsa; iletiĢim araçlarının her biri de, Mcluhan‟ın da dediği gibi, kendi 

baĢına geliĢtikleri süre içinde kendilerine mahsus kültürler ve alıĢkanlıklar da 

geliĢtirmiĢlerdir (Avcı, 1990: 87). 

 

 Öte yandan kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımı, yeni iletiĢim teknolojilerinin 

rolünü incelemeye uygulandığında, önemli bir teorik perspektif sunmaktadır. Özellikle 

internetin en yenilikçi iletiĢim araçlarının baĢında geldiğini kabul edersek; birçok 

araĢtırmacının internet kullanıcılarının psikolojik ve davranıĢsal eğilimlerini kullanımlar 

ve doyumlar perspektifi altında incelemiĢ olmaları doğaldır (aktaran: Balcı ve Ayhan, 

2009: 16). Ġnternetin güçlü yönlerinden birinin “onun etkileĢimliliği” olması nedeniyle 

izleyici aktifliğini/etkinliğini temel kavram olarak alan kullanımlar ve doyumlar 

yaklaĢımı, söz konusu aracın incelenmesinde en etkili kavramsal temellerden birisi olarak 

kabul edilmektedir. Sonuç olarak birçok araĢtırmacı kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımını, 

insanların interneti neden kullandıkları ve bu kullanımdan elde ettikleri doyumların 

sayısını anlamak için önermiĢlerdir (Balcı ve Ayhan, 2009: 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

YENĠ MEDYA VE SOSYAL PAYLAġIM SĠTELERĠ 

 

 2. YENĠ MEDYA 

 
 

     Ġngilizcedeki media sözcüğü; araç, orta, ortam aracı anlamlarına gelen medium 

sözcüğünün çoğuludur. Türkçe‟de “media” sözcüğünü karĢılamak üzere genelde “kitle 

iletiĢim araçları” kavramı kullanılmaktadır. Kitle ĠletiĢim Araçları kısaca, Ġnsanların, 

günümüzde olan olayları takip etmelerine yarayan araçlardır. Günümüzde medya deyince 

ilk akla gelen televizyon ve gazetelerdir. Ancak hızlı teknolojik geliĢmeler nedeniyle en 

çok da internet kavramının hayatımızın her alanına yayılmasıyla birlikte sosyal medya 

yani “Yeni Medya” kavramı ortaya çıkmıĢtır. Medyanın yeni medya olarak ele alınması 

gerçekte, iletiĢim ve biliĢim sektöründeki teknolojik geliĢmelerle ilgilidir. Bu teknoloji, 

günümüzde yeni iletiĢim teknolojileri olarak da adlandırılmaktadır (Vural ve Bat, 2010: 

3350). Yeni medya kavramı 1970„lerde, bilgi ve iletiĢim tabanlı araĢtırmalarda, sosyal, 

psikolojik, ekonomik, politik ve kültürel çalıĢmalar yapan araĢtırmacılar tarafından ortaya 

atılmıĢ bir kavramdır. Ancak 70‟lerde değinilen anlam, 90‟larda müthiĢ bir ivme kazanan 

bilgisayar ve internet teknolojisi ile birlikte geniĢlemiĢ ve farklı boyutlara ulaĢmıĢtır 

(Vural ve Bat, 2010: 3350).  

Geleneksel iletiĢim araçlarından ayrı duran sayısal televizyon, Ġnternet, GSM, 

WAP, GPRS, CD, VCD, DVD, etkileĢimli CD, çift taraflı CD ve benzeri sayısal 

teknolojiler yeni medya olarak tanımlanmaktadır (Törenli, 2005: 88). BaĢka bir tanıma 

göre yeni medya, bütün bilinen farklı ortamları bir araya toplama yetisine sahip bir 

özelliktedir. Buna “multi‐medya” ya da çoklu ortam denilmektedir. Metin, durağan 

görüntü, hareketli görüntü, ses gibi ortamların birliktelikleri bu özelliği meydana 

getirmektedir (Dilmen, 2007: 115).  

Yeni medyalar genelde bilgisayarlar olmadan kullanılamayacak olan ortamlardır. 

Bu medya, genellikle dijitaldir ve kullanıcısına veya hedef kitlesine etkileĢim olanağı 

sağlar. Pavlik (1998), medya tüketicisi için yeni ve eski medya arasındaki temel farkın 

kullanıcı için daha fazla kontrol ve seçim olduğunu vurgulamaktadır (Vural ve Bat, 2010: 

3350).  Yeni medya insanlara, düĢüncelerini, duygularını paylaĢma olanağı yaratan ve 

etkileĢimin esas olduğu bir medya sunmaktadır. Bu nedenle bu ortamlar “Sosyal Medya” 
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olarak adlandırılmaktadır. Sosyal medya olarak adlandırılan bu ortam, insanları bir araya 

getirmesi ve bu insanların arasında etkileĢim sağlaması bakımından çok değerlidir.  

  Yeni medyanın sunduğu teknolojik olanaklar (e-mail vb.), iletiĢim için gönderici 

ile alıcının aynı zamanda bir arada bulunması zorunluluğunu da ortadan kaldırmaktadır. 

Geleneksel iletiĢim ortamlarından farklı olarak, kiĢiler arasındaki coğrafi uzaklık önemsiz 

hale gelmektedir.         

 

Rogers’a göre, yeni medyanın üç özelliği vardır: 

 

 EtkileĢim (interactive): ĠletiĢim sürecinde etkileĢimin varlığı gereklidir. Alıcı 

ve verici tarafların eĢ zamanlı iletiĢimidir.  

 

 KitlesizleĢtirme (demassification) : Büyük bir kullanıcı grubu içinde her 

bireyle özel mesaj değiĢimi yapılabilmesini sağlayacak kadar kitlesizleĢtirici 

olabilir. 

 

 EĢzamansız (asekron) olabilme: Yeni iletiĢim teknolojileri birey için uygun 

bir zamanda mesaj gönderme veya alma yeteneklerine sahiptirler. Aynı 

andalık gerekliliğini ortadan kaldırırlar (Aktaran: Geray, 2003: 18-19). 

  

Özetle belirtmek gerekirse yeni medya sayesinde bireyler, bir ya da çok daha 

fazla kiĢi ile aynı anda bilgisayar baĢında olmaksızın iletiĢime girerek etkileĢim 

sağlayabilmektedirler.   

2.1. Ġnternet 

 

Ġnternet, kelime olarak Ġngilizcede arasında anlamına gelen “inter” ve ağ 

anlamına gelen “net” sözcüklerinin birleĢiminden oluĢmakta ve yeni anlamı Türkçeye 

“ağlar arası ağ” olarak çevrilmektedir. Kabaca “genel ağ” anlamına gelen internet, dünya 

çapında bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan ve gittikçe geniĢleyen iletiĢim ağıdır. 

Ġnternet, dünya üzerindeki milyarlarca bilgisayar ve bilgisayar kullanıcısını birbirine 

bağlayan sanal bir bilgi ağıdır (Köksalan ve Tel, 2009: 263). Ġnternet, dünya kapsamında 

birçok bilgisayar sistemini TCP/IP protokolü ile birbirine bağlar 
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(http://www.cc.boun.edu.tr/training/internet_tur.pdf). Ġnternet sayesinde milyonlarca hatta 

milyarlarca bilgisayar kullanıcısı, çok düĢük maliyetle birbirine bağlanabilmektedir.  

Ġnternetin kısa tarihine bir göz atmak gerekirse; Ġnternet, 1960‟lı yıllarda askeri 

alanda, bilgisayarlar yardımıyla bilgi paylaĢımında büyük potansiyel değer olduğunu 

gören bir grup insanın düĢüncesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır. MIT'den 

(Massachusetts Institute of Technology) Lavvrence Roberts 1965 yılında çevirmeli 

telefon hatları üzerinden Kaliforniya'daki bir bilgisayarla Massachusetts'deki bir 

bilgisayar arasında bağlantı gerçekleĢtirmiĢtir. 1969 yılında ARPA (Advanced Research 

Projects Agency) kurulmuĢ ve internet kavramı olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. ARPA 

baĢlangıçta, 4 ayrı üniversitedeki ana bilgisayarlarla bağlantı halindedir. Birkaç yıl içinde 

çok sayıda kurum (çok sayıda araĢtırma enstitüsü ve üniversite) aĢamalı olarak ARPA'ya 

bağlanmıĢtır. Internet, baĢlangıç aĢamalarında bilgisayar uzmanları, bilim adamları ve 

kütüphaneciler tarafından kullanılmıĢtır. Çünkü ilk internet o zamanlarda, bugün 

kullanıldığı gibi kolay kullanım olanağı olan kullanıcı dostu değildir. 1972 yılında, Ray 

Tomlinson, elektronik posta ARPAnet'e uyumlaĢtırarak, kullanıcı adı ve adresini 

birleĢtirmiĢ ve birçok sembol arasından "@" sembolünü seçmiĢtir. 1972 yılında da Telnet 

protokolü uzaktaki bilgisayara bağlanmayı baĢarmıĢ; 1973 yılında Ftp Protokolü, internet 

siteleri arasında ilk defa dosya transferini olanaklı kılmıĢtır. 1990 yılında Avrupa Parça 

Fiziği Laboratuvarı'nda (CERN) bilgi dağıtımı için yeni bir protokol önerilmiĢtir. Bu 

protokol 1991 yılında günümüzde de yaygın olarak kullanılan WWW adını alarak, 

internette gezinme çok daha kolay ve ulaĢılır bir hale gelmiĢtir 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nternetin_tarihsel_geli%C5%9Fimi).  

Türkiye‟nin internetle tanıĢması 1990‟lı yıllarla birlikte baĢlamıĢtır. Türkiye‟ye 

“Çağ atlatan” sayısal iletiĢim, diğer ülkelerle aramızdaki geliĢme farkını kapatacak, 

yoksul/zengin, kır/kent arasında eĢitliği sağlayacak ve enformasyon toplumunu 

oluĢturacak teknoloji olarak sunulmuĢtur. 12 Nisan 1993‟te TUBĠTAK ( Türkiye Bilimsel 

ve Teknik AraĢtırma Kurumu), ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi-TR-NET) iĢbirliği 

ile DPT (Devlet Planlama TeĢkilatı) projesi çerçevesinde Türkiye internete bağlanmıĢtır. 

64 kbit/san hızındaki bu hat ODTÜ‟den uzun bir süre ülkenin tek çıkıĢı olmuĢtur. Daha 

sonra Ege Üniversitesi (1994), Bilkent (1995), Boğaziçi (1995), ĠTÜ (1996) bağlantıları 

gerçekleĢtirilmiĢtir  (Çakır, 2007: 131).  
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2.1.1. Ġnternet ve ĠletiĢim: “Sanal ĠletiĢim” 

 

En önemli özelliklerinden biri etkileĢim olan yeni medya, iletiĢim alanında en 

çok tartıĢılan konulardan biri haline gelmiĢtir. Yeni iletiĢim teknolojilerinin etkileĢim 

boyutu göz önüne alınırken, onun diğerlerinden ayırt edici en önemli özelliği, yeni 

iletiĢim teknolojilerinin, alıcı ile verici arasındaki kanalda etkileĢime imkan sağlamasıdır. 

Bu özellik, geleneksel iletiĢim araçlarından hiçbirinde yoktur. 

Yeni iletiĢim teknolojilerine verilebilecek en iyi örnek 'internet'tir. Televizyon 

iletiĢimde tek taraflı bir sunum söz konusu iken, internet aracılığıyla kurulan iletiĢimde 

çift taraflı bir iletiĢim söz konusudur. Bunun dıĢında internetteki sayfaların sürekli 

güncellenmesi, en yeni bilgileri anında duyurma ve bu bilgilere kolayca ulaĢma imkânı da 

sunmaktadır (Turan ve Esenoğlu, 2006: 71). Ġnternetin temel özelliği bilginin 

paylaĢılmasını sağlamasıdır. Bu özelliğin yanı sıra internetin diğer bir özelliği ise çok 

sayıdaki internet kullanıcısının elektronik olarak eĢ zamanlı ve asenkron iletiĢim 

kurabilmesine olanak sağlamasıdır (Aktaran: Akar, 2004: 56). Tüm bunların yanında 

insanlar internet üzerinden bankacılık iĢlemlerini halledebilmekte hatta eğitim 

görebilmektedirler. Ġnternet sayesinde dünya global bir köye dönerken ve iletiĢimin de 

duygu, düĢünce ve haberin paylaĢımı Ģeklinde genel bir tanımı kabul edilirse internet ve 

iletiĢim arasındaki iliĢkinin önemi ortaya konacaktır. Bilginin paylaĢımı, telefonun 

icadından sonra en önemli değiĢimi ve geliĢmeyi internetle göstermiĢtir. Bu yeni medya 

aracı sayesinde mesaj içerikleri geniĢ alanlara ve dolayısıyla çok fazla kiĢiye ulaĢtırılabilir 

hale gelmiĢtir.  

Ġnternet ortamında gerçekleĢtirilen iletiĢim, genellikle sanal iletişim olarak 

tanımlanmaktadır. Ġnternet ile etkileĢimli bir iletiĢim süreci doğmuĢtur. Çünkü Ġnternet 

kullanıcısı, bilgisayar ekranında okuduğu yazının tepkisini, herhangi bir materyale ihtiyaç 

duymadan, web sayfasında tıklayarak anında iletebilmektedir. Bu kolay ve basit bir 

Ģekilde kitleden yanıt alabilme olanağı; Ġnternet kullanıcısının görüĢlerini, deneyimlerini, 

gördüklerini aktarabilme olanağını doğurmuĢ ve etkileĢimli bir iletiĢim süreci 

oluĢturmuĢtur.  

Ġnternetteki evrensel iletiĢimde yazı, ses ve görüntü aynı ortamda kullanılmakta 

bu da iletiĢimi diğer geleneksel medyaya göre daha etkin kılmaktadır. Böylece Ġnternet, 

gazete, radyo ve televizyonun üstünlüklerini aynı ortamda bir araya getirerek güçlü bir 

enformasyon sunumu gerçekleĢtirmektedir. Ġnternetin oluĢturduğu sanal iletiĢim 

çerçevesinde bireyler ve toplumlar arasında yakınlaĢma ve ortak ilgiler oluĢturma ile sanal 
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kültür ortamı da doğ-muĢtur. Sanal iletiĢimle oluĢan sanal kültürde Ġnternet kullanıcıları 

farklı yaĢam koĢullarında ve kültürlerde yaĢayanlarla yakınlaĢmakta ve kültürel değiĢim 

gerçekleĢtirmektedir.  

2.1.2. Ġnternetin Toplum Üzerindeki Etkileri 

 

Bilgi teknolojilerinin insan hayatındaki en belirgin etkilerinden biri, sürekli artan 

internet kullanımıdır (Gülnar ve Balcı, 2011: 78). Çağımızın en hızlı büyüyen ve etki 

alanını her geçen gün daha fazla geniĢleten medyası internet, hem biliĢim hem de iletiĢim 

alanındaki etkileriyle insanlık tarihi açısından yeni bir dönüm noktasını ve dönüĢüm 

potansiyelini simgelemektedir (Nakilcioglu, 2007). SunmuĢ olduğu olanaklar sayesinde 

internet, insan hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiĢtir. Tüm dünyada internet 

kullanımı günlük yasama o denli islemiĢtir ki artık insanlar internetsiz bir yasamı 

düĢünemez hale gelmiĢtir. Ġlk baĢlarda bilgi arayıĢını, kiĢilerarası iletiĢimi ve ticari 

iĢlemleri kolaylaĢtırmak için tasarlanmıĢ olsa da internet kimi kullanıcılar için 

hayatlarının merkezinde ve karĢısında direnmenin zor olduğu bir ortam halini almıĢtır 

(aktaran: Gülnar ve Balcı, 2011: 28). Gülnar ve Balcı‟ya (2011) göre insanlar her geçen 

gün daha da artan Ģekilde ağlı iletiĢim tarafından kuĢatılmakta ve bu ağın bir parçası 

haline gelmeye zorlanmaktadırlar.  Bu yolla birçok iĢlemin daha da kolaylaĢtığı (e-devlet, 

bankacılık iĢlemleri, bilgiye kolay ulaĢma ve karĢılıklı iletiĢimin kolaylığı) yadsınamaz 

fakat insalar arası iliĢkilerin, internet baskın iliĢkilere dönüĢmesinin ortaya çıkaracağı 

sonuçlar üzerinde ciddi araĢtırmalar yapılması gerekmektedir (aktaran: Gülnar ve Balcı, 

2011: 79). 

Ġnternetin olumlu etkileri olduğunu düĢünenlere göre: Ġnternet ortamında 

bireyler her türlü bilgiye en kısa sürede, en geniĢ çerçevede eriĢebilmekte ve bu bilgileri 

kullanıp paylaĢabilmektedir. Sanal iletiĢim atmosferi içinde insanlar kendilerini özgürce 

ifade edebilme imkanı bulurken, aynı zamanda hızlı veri paylaĢımı sayesinde yoğun bir 

etkileĢim içinde olmaktadırlar. Bu yaklaĢımcılar, internet teknolojilerinin “hiyerarĢinin 

ortadan kalkmasına” yardımcı olabileceğini; bilgiyi kendi tekelinde tutan geleneksel 

seçkinler topluluğunun gücünün azalmasına neden olacağını; yeni ve ilginç toplulukların 

oluĢmasına imkan sağlayabileceğini; genel olarak kendi kendini yansıtan bir toplumu 

cesaretlendirebileceğini; müĢterek menfaatleri olan insanlar için bir buluĢma alanı 

sağlayarak, zaman ve mekan sınırlamalarını ortadan kaldırarak toplumu yenileyeceğini ve 

böylece internetin toplumsal iletiĢim ağlarının geliĢerek büyümesine yardımcı 
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olabileceğini; günlük olarak gerçekleĢtirilen birçok faaliyetin internet ortamına taĢınarak 

zamandan tasarruf edilebileceğini ileri sürmektedirler (aktaran: Gülnar ve Balcı, 2011: 79-

80).  

Ġnternetin toplumsal yaĢamda bir takım zararlı etkilerinin olduğunu ileri süren 

bazı bilim adamlarına göre ise internet, patolojik bağımlılık yaratan bir ortam haline 

gelmiĢtir. Ġnternet kullanımının psikolojik olarak bağımlılık taĢıyan özelliklerinin 

sayısında görülen artıĢ, eğitimciler ve psikologların internetin insanların sağlığı 

üzerindeki etkisi konusunda artan bir kaygıya kapılmalarına sebep olmaktadır. Yine 

bunların yanında internetin “gerçek olmayan” bir iletiĢimin geliĢmesine yardımcı olduğu; 

yeni bir radikal bireyselciliğin baĢlamasını körüklediği; özel hayata olan müdahaleyi 

kolaylaĢtırdığı; geleneksel seçkinci sınıfı, ideolojileri ve Amerikan kültürel 

hegemonyasını yinelediği; modern hayatı yararsız bilgiler ve kullanıĢsız teknolojiler ile 

karmaĢık hale getirdiği; toplumsal iletiĢim kanallarını keserek, bireyleri ailelerinden 

uzaklaĢtırdığı ve insanları toplumluklardan kaçarak yalnız baĢına zaman geçiren kiĢilere 

dönüĢtürdüğü dile getirilen zararlı etkiler olarak ön plana çıkmaktadır (Gülnar ve Balcı, 

2011: 80-81).  

 

2.2. Sosyal (Toplumsal) Ağ Kavramı ve Sosyal PaylaĢım Siteleri 

 

 

Türk Dil Kurumu Ağ Kavramını,  Ġplik, sicim, tel vb. ince Ģeylerden kafes 

biçiminde yapılmıĢ örgü ya da   Örümcek vb. hayvanların salgılarıyla oluĢturdukları örgü, 

UlaĢım ve iletiĢim gibi alanlarda ülkenin her yerine yaygınlaĢtırılmıĢ Ģebeke 

(http://tdkterim.gov.tr/bts/) olarak tanımlamaktadır. Toplumsal ağ kavramı ise yine sözlük 

anlamıyla; bir ya da birden fazla toplumsal iliĢkiyle birbirine bağlanmıĢ, dolayısıyla 

toplumsal bir bağ oluĢturan bireyler daha ender durumlarda ortaklıklar ve roller anlamına 

gelmektedir. Söz konusu bağların içinde akrabalık, arkadaĢlık, aĢk, otorite vb. her türlü 

toplumsal iliĢki kabul edilebilir. Ancak her ağ bir toplumsal grup değildir. Toplumsal ağ 

bir kiĢiyi ya da grubu baĢka kiĢilere ya da gruplara bağlayan doğrudan ya da dolaylı 

bağlantılardır (Giddens, 2008: 716). Bu açıklamadan da anlaĢılacağı üzere Sosyal ağ, 

bireyler arasındaki kiĢisel veya profesyonel iliĢkilerin oluĢturduğu ağdır. Sosyal ağlar 

insanlar arasındaki bağlantıları ve bu bağlantıların gücünü temsil etmektedir. Sosyal ağlar, 

birbiriyle doğrudan veya dolaylı olarak etkileĢim halinde olan kiĢilerin oluĢturduğu ağdır. 

http://tdkterim.gov.tr/bts/
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Ağ, sadece aile ve arkadaĢlardan değil; öğretmenler, okul çalıĢanları, komĢular, toplum 

içindeki bağlantılardan oluĢmaktadır (aktaran: Onat ve Alikılıç, 2008: 1116). Sosyal ağ 

kavramı, sosyal sistem içinde bireysel aktörlerin niteliklerinden daha ziyade aktörler 

arasındaki bağların kalıplarının niteliklerine odaklanır ve bu tanımlamaları bu sosyal 

yapıların ağa üye olanların davranıĢlarını nasıl sınırlandırdığını ortaya koymak için 

kullanır (Gülnar ve Balcı, 2011: 43). Sosyal ağlar, iletiĢim teknolojilerinin geliĢmesiyle 

birlikte son derece önemli hale gelmiĢtir. Strategy Business Dergisinde yayınlanan 

“Network Theory‟s New Math” isimli makalede sosyal ağların yaĢamdaki önemi Ģöyle 

ifade edilmiĢtir: “Bazıları bağlantılı doğar, bazıları bağlantılar kurmayı baĢarır, 

diğerlerinin ise hala bağlanmıĢ olmadıkları için kendilerine güveni yoktur. Herkes sosyal 

ağlarla birbirine bağlanmıĢtır. Her bir birey baĢka bir kiĢinin sosyal ağında bir düğüm ya 

da merkez olarak bulunmaktadır. YaĢantımızın kalitesinin büyük bir kısmı sosyal 

ağlarımızın kalitesinden etkilenmektedir. YaĢam standardımız, sosyal ağlarımızın 

standartlarına bağlıdır. Marshall Mc Luhan‟ın Küresel Köy isimli kitabındaki dediklerini 

uyarlarsak “Bizler sosyal ağlarımızı oluĢturuyoruz ve sonra sosyal ağlarımız bizi 

Ģekillendiriyor” (Onat ve Alikılıç, 2008: 1116). Bu açıklamada da görülüyor ki sosyal 

ağlar, toplumu oluĢturan bireyin yaĢam kalitesini belirleyecek kadar önemli konumdadır.  

 Ġnternet üzerindeki sosyal ağlar ise gerçek yaĢamdakinden çok daha farklı bir 

Ģekilde kurulmuĢtur ve son yıllarda online toplulukların bir türü olarak sosyal ağ siteleri 

gittikçe popüler hale gelmiĢtir. Sosyal ağlar, “ağ kurma” içindir. Bu ağ kurma biçimi, 

bilgisayarları birbirine bağlama değil, “yeni arkadaĢlar edinmek için bir araya gelme ve 

onları daha iyi tanımak” için gerçekleĢen bir eylemdir. 

Teknolojinin insancıl olmayan tarafını internette insanların bir araya toplanmasıyla 

ortadan kaldıran sosyal ağ siteleri, geleneksel ortamda insanlar arasında gerçekleĢen yüz-

yüze iletiĢimin yarattığı etkinin benzerini sanal ortamda meydana getirmektedir.  Ġnternet 

ortamında bağlantılarıyla iletiĢime geçen insanlar kendilerine ait küçük bir dünya 

yaratmaktadırlar. Ġnternetteki sosyal ağlar gerçek yaĢamdakinden daha kolay kabul 

edilebilmektedir. Bireylerin, gerçek yaĢamlarında grupların içine girmesi zor olurken 

internet ortamındaki kiĢilerin sosyal ağlarına girmesi çok daha kolay olmaktadır. Gerçek 

yaĢamdaki sosyal ağlar sık sık görüĢülen ve daha iyi tanınan kiĢilerden oluĢurken 

internetteki sosyal ağ sitelerinde çok da iyi tanınmayan kiĢileri ağa kabul etmek daha 

kolay olmaktadır.   
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Aynı ortamda bulunan ve aynı sosyal ağa sahip insanların (Okul ya da iĢ 

arkadaĢları gibi büyük oranda birbirlerini tanıyan insanlar) e-mailleri ilk online sosyal ağ 

örnekleri olarak kabul edilmektedir. Daha sonra sosyalleĢmeyi sağlayan sosyal ağ 

sitelerinin geliĢmesi, insanların bilgi/duygu ve düĢüncelerini paylaĢtıkları ve birbirleriyle 

sürekli haberleĢtikleri online sanal toplulukların muazzam düzeyde artmasına neden 

olmuĢtur. Bireylerin bu muazzam ilgileri nedeniyle artan etkileĢimler, bilgi, haber, olay, 

fikir, tavsiye, resim, söz paylaĢımını da beraberinde getirmiĢ ve oluĢan online dünya 

sınırlarını iyice artırmıĢ ve insanların hayatına daha da nüfuz etmiĢtir. Bu baĢ döndürücü 

hızla yayılan sosyal ağlar üzerinde, trendler, fikirler ve enformasyon sosyal topluluklar 

arasında inanılmaz derecede hızlı yayılmaktadır.  

 Ġnternet üzerindeki sosyal ağlar arasında forumlar, wikiler, sözlükler, hızlı mesaj 

programları, e-mail grupları, kurumlar içinde oluĢturulan ve kurumların müĢterileri ile 

kurulan ağlar ve bu çalıĢmanın esas konusu sosyal paylaĢım siteleri yer almaktadır.  

 Ġnternetteki ilk sosyal ağ sitesi SixDegrees‟dir. Günümüzde, Live Journal, 

AsianAvenue, Black Planet, LunarStorm, MiGente, Cyworld, Ryze, Fotolog ve 

Friendster, Skyblog, Couchsurfing, Tribe.net, Open BC/Xing, Hi5, Orkut, Dogster, 

Yahoo!Pulse, Xanga,  Siberalem, Yonja, Friends Reunited gibi birçok spesifik sosyal 

paylaĢım sitesinin olmasının yanında hem paylaĢım fonksiyonları hem de kullanıcı sayısı 

göz önüne alındığında ilk olarak Myspace, Facebook, Linkedin ve Twitter göze 

çarpmaktadır (http://www.ensonhaber.com/). Bunun yanında video paylaĢım sitesi 

youtube ve fotoğraf paylaĢım sitesi flicker internet kullanıcılarının gözdeleri olarak 

karĢımıza çıkmaktadır.  

 

Şekil 5: Dünyada sosyal ağların gelişim eğilimleri  

(Kaynak:http://www.bbc.co.uk/turkce/multimedya/2010/07/100723_social_networking_trends.shtml) 
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2.2.1. Facebook  

 

AraĢtırma Ģirketi comscore tarafından derlenen verilere göre, Facebook popüler 

sosyal ağlar arasında en büyük paylaĢım sitesi olarak öne çıkmaktadır 

(http://www.techtree.com/India/News/Facebook_Largest_Fastest_Growing_Social_Netw

ork/551-92134-643.html). Adını, A.B.D. üniversitelerinde okulların öğrencilerine, 

öğretmenlere ve çalıĢanlara doldurduğu "paper Facebook"' adındaki formdan alan 

Facebook, 500 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan dünyanın en büyük sitelerinden 

biridir (http://www.businessinsider.com/blackboard/facebook). Türkiye, facebook 

kullanıcı sasıyı bakımından Amerika BirleĢik Devletleri, Endonezya ve Ġngiltere‟den 

sonra dünyada dördüncü sırada yer almaktadır.  

 

Tablo 1: Dünyadaki ilk 10 ülkenin facebook kullanım oranı. 

Kaynak:http://www.checkfacebook.com/ 

 

Sır

a 

Ül

ke 

Kull

anıcı sayısı 

1 A

merika  

152

,189,880 

2 En

donezya 

35,

174,940 

3 Ġn

giltere 

28,

940,400 

4 Tü

rkiye  

26,

417,820 

5 Fil

ipinler 

22,

651,600 

6 Hi

ndistan 

22,

057,280 

http://www.businessinsider.com/blackboard/facebook
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Site, kurucusu ve aynı zamanda CEO‟su, lisans öğrencisi Marc Zuckerberg 

tarafından 2004 yılında kurulmuĢ olup baĢlangıçta sadece Harward Üniversitesi 

öğrencileri üye olabilmekteydi. Amaçsa öğrencilerin birbirlerini tanımalarını sağlamaktı 

(görüldüğü gibi sosyalleĢme amacı güdülmüĢtür). Ancak çok geçmeden Boston, Ivy ve 

Stanford Üniversitelerini kapsayacak Ģekilde geniĢledi. 2006 Eylül‟ünden bu yana da 13 

yaĢın üstünde olan ve geçerli bir e-mail adresine sahip herkes siteye üye olabilmektedir 

(http://www.businessinsider.com/blackboard/facebook). Site kullanıcılara ücretsizdir ve 

gelirini banner reklamlarından ve sponsor gruplarından almaktadır. Alexa istatistiklerine 

göre Facebook, dünya'nın en fazla ziyaret edilen 2. sitesidir ve ayrıca tipik bir ziyaretçinin 

bu sitede geçirdiği vakit, ortalama 32 dakikadır (http://www.alexa.com). Sitede insanlar 

tanıdıkları ya da tanımadıkları insanlarla iletiĢim kurabilmekle birlikte, fotoğraf, video ve 

bağlantı paylaĢabilmektedirler. (http://www.alexa.com). Facebook üzerinde toplam 5500 

civarı uygulama bulunmaktadır. Fotoğraflar uygulaması ile kullanıcılar kendi aralarında 

7 M

eksika 

21,

892,020 

8 Fr

ansa 

21,

037,340 

9 Ġta

lya 

18,

438,760 

10 K

anada 

17,

381,700 
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fotoğraflarını, kendilerini ve arkadaĢlarını da üzerine etiketleyerek sunabilmektedir. 

Ağustos 2007 itibariyle; Facebook'da 31.31 milyar fotoğraf bulunmaktadır, bu da kiĢi baĢı 

31 fotoğrafa denk gelmektedir. Üyeler birbirlerine küçük ikonlardan oluĢan hediyeler 

gönderebilmektedir. Ayrıca üyeler, Pokes (Dürtmeler) uygulaması ile diğer kullanıcıları 

dürterek diyalog kurabilmektedir. Genelde bu iĢlem merhaba anlamına gelmektedir. 

Facebook, Marketplace (Facebook Pazar Yeri) uygulamasıyla; satılık eĢyalar, 

kiralık/satılık ev, iĢler ve diğerleri olmak üzere bir market ortamı yaratmıĢ ve burada 

kullanıcıların birbirleriyle alıĢveriĢ yapmasını sağlamıĢtır. Bu hizmetler de ücretsizdir. Bu 

hizmetten özellikle üniversite öğrencileri yararlanmaktadırlar. Birçok öğrenci kitap ve 

okul eĢyalarını facebook üzerinden satmaktadırlar. Ayrıca kiralık daireler ve evler de 

facebook dolayısıyla markete konmuĢtur. Facebook'un video uygulaması ise; 

kullanıcıların birbirlerine YouTube ve benzeri sitelerdeki videoları göndermelerinin yanı 

sıra; özel mesajlar da dahil olmak üzere video kamerasıyla görüntü kaydederek bunu 

mesaj olarak göndermesini sağlamıĢtır (http://tr.wikipedia.org/wiki/Facebook). Ayrıca 

kullanıcılar oyunlar, fallar, anlık chat yapabilme, hava durumu gibi birçok uygulamadan 

yararlanabilmektedirler.  

Sonuç olarak facebook, üyelere kendi seçtikleri uygulamalarla yaĢamlarını sanal 

dünyaya taĢıma imkanı sağlayan gerçek anlamda açık bir platform olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Kullanıcılar eski arkadaĢlarını bulabilmenin yanı sıra bu dünyada, gerçek 

dünyadan çok daha kolay bir Ģekilde, çevrelerini geniĢletebilmektedirler. Bu konuda en 

büyük avantaj kullanıcının listesinde yer alan arkadaĢlarının arkadaĢlarına da ulaĢabilmesi 

olarak görünmektedir. 

2.2.2. Twitter    

 

Facebook‟dan sonra Twitter, sosyal medyanın en popüler araçlarından biri olarak 

gösterilmektedir. Kullanıcılarına tweet 
8
  adı verilen 140 karakterlik metinler yazma 

imkanı veren Twitter, çeĢitli araçlarla daha etkin kullanılabilen yeni nesil bir iletiĢim 

aracıdır. Twitter, Alexa
9
 tarafından, sms veya bir web arayüzü kullanarak anında 

mesajlaĢma sağlayan  “sosyal ağ ve mikroblog” servisi olarak tanımlanmaktadır. Ve yine 

Alexa‟nın 3 aylık dünya raporlarına göre twitter en çok ziyaret edilen 9. sitedir ve 

                                                 
8 Türkçe karĢılığı “cıvıldama” olan Ġngilizce sözcük. Twitter kullanıcılarının duygu/düĢüncelerini belirtmek için 

yazdıklarını mesajlara tweet; mesajlamaya ise tweetleme denilmektedir.  
9 Alexa, ABD merkezli diğer web sitelerinin web trafikleriyle ilgili bilgi veren bir web sitesidir.  
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ziyaretçiler sitede ortalama 7 dakika harcamaktadırlar (http://www.alexa.com/siteinfo/ 

twitter.com). 

 2006 yılında Jackn Dorsey tarafından geliĢtirilen Twitter, dünya çapındaki 

popülaritesini gün geçtikçe arttırmıĢtır. Twitter, içerdiği uygulamaların 

programlamalarının ara yüzlerinin kısa mesaj gönderim ve alımı konusundaki 

olanaklarıyla internetin sms'i olarak anılmaktadır (http://www.business- 

standard.com/india/news/swine-flu%5Cs-tweet-tweet-causes-online-flutter/356604/).   

Kullanıcılarının duygu ve düĢüncelerini cep telefonları veya web üzerinden 

paylaĢabildiği yazılı mesaj tabanlı çalıĢan Twitter, dinamik bir içeriğe sahip 

görünmektedir. Ġnsanlar “tweetleme” adı altında, yani basitçe “Ne yapıyorsun, ne 

düĢünüyor ya da ne hissediyorsun?” sorusunun yanıtı altında, binlerce kiĢiye 

ulaĢabilmektedir. Birçok ünlünün hatta devlet büyüklerinin bile Twitter hesabı 

bulunmakta ve buradan milyonlara mesajlarını iletebilmektedirler.  

2.2.3. Myspace  

 

Myspace, internet üzerinde etkileĢimli iletiĢim ve arkadaĢlıklar kurulabilen, kiĢisel 

profillerin, resimlerin, müzik ve videoların bulunduğu bir sosyal paylaĢım sitesidir. 

MySpace de arkadaĢlarınızın arkadaĢlarıyla tanıĢmanızı sağlayan bir sitedir.  Kullanıcılar 

Myspace‟de, fotoğraflarını, yazılarını ve ilgi alanlarını arkadaĢ çevreleriyle 

paylaĢabilmekte, kimin kiminle arkadaĢ olduğunu ve birbirlerini nasıl tanıdıklarını 

öğrenebilmektedirler. Hatta sitede kullanıcılar kendine ait blog benzeri bir web adresi 

dahi yapabilmenin yanında messenger gibi chat yapma, mesajların cep telefonuna 

gelmesi, cepten ulaĢma vb. birçok olanağa sahiptirler. Site 2006 yılında 106 milyon 

kullanıcıya (http://www.theregister.co.uk) ulaĢmasına rağmen 2007‟de popülaritesini 

Facebook‟a kaptırmıĢtır.  

Dünyanın dört bir yanından insanları buluĢturan ve kullanıcıların kendi zevklerine 

göre sayfa tasarlamasını sağlayan Myspace, müzik ve video paylaĢımı olanaklarıyla ön 

plana çıkıyor fakat kendini yenileyememe, Facebook ve Twitter gibi çılgın sitelerin artan 

popülaritesi nedeniyle son günlerde biraz geri planda kalmıĢ görünüyor. Temelde 

sosyalleĢme amacını güden site, kiĢilere kendilerine özel arka plan ayarlama yaparak 

profillerini özelleĢtirmeye olanak vermesiyle farklılaĢmaktadır.  
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2.2.4. Linkedin 

 

Öne çıkan sosyal ağ siteleri içinde Linkedin‟in de önemli bir yeri vardır. Linkedin, 

diğerlerinden farklı olarak iĢ odaklı bir sosyal paylaĢım ağı olarak hizmet veren bir site. 

Sitenin hedef kitlesi eğlence değil iĢ arayanlardır. Bu sitede kiĢiler, özgeçmiĢlerini ve 

arkadaĢlarını sayfalarına yüklüyorlar. Profillerde, facebook ön plana çıkana kadar, 

fotoğraf yer almıyordu. Ancak facebook‟un artan popülaritesinin ardından siteye fotoğraf 

da yüklemek mümkün hale getirildi. Facebook‟un öne çıkmasının ardından bu site de 

artık fotoğrafların profillerde yer vermektedir. Linkedin dünyanın en çok ziyaret edilen 

siteleri arasında 17. sırada kendine yer bulmuĢtur (http://www.alexa.com/siteinfo).  

Profesyonel tanıĢma platformu olan Linkedin yararlı iĢ bağlantıları ve iliĢkileri 

yaratmayı amaçlamakta ve bu nedenle profesyonel tanıĢma platformu olarak ön plana 

çıkmaktadır. Üyeler, eski arkadaĢlarına ulaĢabilmenin yanında burada yayınlanan iĢ 

ilanlarına bakarak yeni iĢ fırsatları yakalayabilmekte, diğer üyelerle mesleki konuda bilgi 

alıĢ veriĢi yapabilmektedirler.  KiĢiler linkedin sosyal ağa üye olduklarında yeni 

arkadaĢlarla tanıĢmanın yanında bir bakıma kariyerlerine de yön verebilmektedirler.  

 

2.2.5. Flickr 

 

Flickr, kullanıclarının resimlerini yükleyebileceği ve istedikleri yerde 

paylaĢabilecekleri kullanıĢlı ve profesyonel bir resim paylaĢım ve gösterim sitesidir. 2010 

Eylül‟ünde yayınlanan bir rapora göre site, 5 milyardan fazla fotoğraf içermektedir 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Flickr) ve site en çok ziyaret edilen siteler arasında 34. 

sırada yer almaktadır (http://www.alexa.com/siteinfo/flickr.com). 

Kullanıcılar flickr‟da istedikleri resimleri aratabilmekte ve yorun 

yazabilmektedirler. Bu siteden yararlanmak bedava olmakla birlikte yahoo‟dan bir mail 

hesabı ile siteye direk giriĢ yapılabilmektedir. Bu site genelde fotoğraf deposu olarak 

kullanılmaktadır. Yüklenilen resimlerin farklı boyutlardaki birkaç linki kullanıcıya 

verilmekte yani aynı resim küçükten büyüye doğru farklı boyutlarda sıralanıp link olarak 

internet üzerinde her yerde paylaĢılabilmektedir.  

http://www.flickr.com/
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2.2.6.  Youtube  

 

Dünyanın en büyük video portalı olarak kabul edilen Youtube, kullanıcıların üye 

olmadan site üzerindeki videoları izleyebildiği; üye olanlarınsa video da paylaĢabildiği bir 

video paylaĢım sitesidir. Üye olan her kullanıcı bu siteye değiĢik kategorilerde videolar 

yükleyerek insanlarla paylaĢım içerisine girebilir. Youtube sayesinde birçok kiĢi Ġnternet 

üzerinden ün kazanmıĢtır. Hatta bazı reklam ajansları medya planlamalarında ilk sırayı 

youtube‟a ayırmaktadırlar.  

Amerika‟da 2005 yılında Steve Chan ve Chad Hurley isimli iki gencin birbirlerine 

parti videolarını göndermek için kurdukları site, 2006 yılında 65 milyon kullanıcısının 

olduğunu ve günde 100 milyon videonun izlendiğini duyurmuĢtur 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Youtube). 

Dünyada en çok ziyaret edilen siteler sıralamasında 3. sırada yer alan 

(http://www.alexa.com/siteinfo/youtube.com) youtube, dünyanın birçok ülkesinde 

yasaklanmıĢ bulunup ülkemizde de 4 kere mahkeme kararı ile eriĢimi engellenmiĢtir. 

YouTube, 9 Ekim 2006 tarihinde Google tarafından 1.65 milyar dolara satın alınmıĢtır 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Youtube). Site, “Broadcast Yourself” yani “Kendi Kendini 

Yayınla“ sloganı ile yola çıkmıĢ olup milyonlarca internet kullanıcısının gözdesi 

konumunda bulunmaktadır.          

    Bu sitelerin yanında famster bir baĢka sosyal ağ sitesidir. Famster, ailelerin 

birbiriyle etkileĢim kurmasını sağlamak için kurulmuĢtur. Aileler; fotoğraf, video 

yükleyebilmekte ve pek çok bilgiyi birbirleriyle paylaĢabilmektedirler.  

Türkiye'nin en büyük web topluluklarından biri olan siberalem ise son 

zamanlarda popülaritesini yitirmiĢ gibi görünse de 5 milyon kullanıcıya sahiptir.  Bu 

sosyal ağ sitesine 18 yaĢını doldurmuĢ herkes üye olabilmektedir. Davetiyeye gerek 

kalmadan üye olunabilen bu site, arkadaĢlık ve çöpçatanlık sitesidir. Siteye üye olmak 

ücretsiz olmakla birlikte sınırsızca mesajlaĢabilmek için üyelerin “Silver” ya da “Gold” 

üyeliğe geçmeleri ve bunun için de ücret ödemeleri gerekmektedir. 

6 milyondan fazla üyeye sahip olan Yonja da (http://www.yonja.com/) 

Türkiye‟deki bir baĢka arkadaĢlık ve çöpçatanlık sosyal ağdır. Yonja‟ya katılım 

ücretsizdir ve kiĢi, kiĢisel bilgilerini girdikten sonra üye olup sitenin sağladığı sosyal ağa 

dahil olmaktadır.  
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Bir baĢka paylaĢım sitesi olan, “ 80630”  (Etiler'in eski posta kodu) sitesinin 

üyeleri arasına katılabilmek için ise mevcut bir üyenin daveti ya da bir facebook adresi 

gerekmektedir.  

  

2.3.  Sosyal Ağlar ve ĠletiĢim 

 

Sosyal paylaĢım siteleri, genel olarak, herkesin ulaĢabileceği kiĢisel profil 

oluĢturulabilmesine izin veren ve kullanıcıların iletiĢimini sağlayan en son online iletiĢim 

araçlarıdır. Bu online sosyal ağlarda bireyler, birbirleriyle tanıĢabilmekte, iletiĢim 

kurabilmekte, içerik paylaĢımında bulunabilmekte, tartıĢma ortamı ve gruplar 

oluĢturabilmektedir. Sosyal ağların ve sosyal medyanın ortaya çıkması ile milyonlarca 

insan tek bir bireymiĢ gibi birbirleriyle iletiĢim kurabilmektedir. Günümüzde milyonlarca 

internet kullanıcısı eski arkadaĢlarını bulabilmek, yeni arkadaĢlıklar edinebilmek ve 

fotoğraf ve video gibi birçok özel bilgileri paylaĢmak için binlerce sosyal içerikli web 

sitelerini kullanmaktadırlar (Kim vd., 2010: 215–216). Sosyal ağlar, insanların özel 

hayatlarının yayınlanmasına olanak sağlayan bir devrim olarak dünya çapında 

kullanılmaktadır (Boughman, 2010: 933). Öyle ki bu siteler üzerinde suçlular ve kan 

davalıları bulunabilmekte, yine bu sitelerde insanlar birileriyle tanıĢıp evlenebilmektedir.  

Bunun gibi birçok ilginç hikaye mevcuttur. Hatta baskıcı iktidar altında yaĢayan insanlar 

bu siteler üzerinden örgütlenip isyan çıkarabilmektedirler. Son günlerde ortadoğuda 

yaĢanan gösteriler facebook, twitter, youtube gibi sosyal paylaĢım sitlerinin gücünü ortaya 

koymuĢtur. Ġsyanların çıktığı ülkelerde kitleleri sürükleyen, karizmatik muhalif liderler 

değil; sosyal medyadır. Bu siteler üzerinde birbirini tanımayan ve farklı sosyal gruptaki 

insanlar birbirlerini örgütleyip yıllardır iktidarda olan diktatörleri devirdiler. Tüm bu 

olaylardan sonra sosyal ağlar, artık otoriter rejimlerin en korkulu rüyası olmuĢ durumda 

görünmektedir (http://haber.gazetevatan.com/).  

 

2.4. Yeni Medya-Sosyal PaylaĢım Siteleri ve Sosyal DeğiĢim: 

 

Günümüzde araĢtırmacılar, araç teorisini içeriğin ötesinde, kitle iletiĢim 

araçlarının teknolojik etkileri üzerine değerlendirmiĢtir. Araç teorisiyle ilgilenenler, kitle 

iletiĢim araçlarını mesajları göndermeye yarayan bir kanal olmalarının çok daha ötesinde 

bir anlamı olduğuna değinmektedirler (Croteau ve Hoynes, 2003: 307). Araç mesajın 
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kendisidir diyen McLuhan‟ın da söylediği gibi (McLuhan, 1964: 32) aracın doğasında 

olan özellikler sebebiyle, aracın sosyal etki yaratabilmek için en önemli anahtardır 

(Croteau ve Hoynes, 2003: 307). Bu mantıkla yaklaĢıldığında internet üzerinde ciddi 

anlamda kullanıcısı olan sosyal medya teknolojileri, sosyal etki yaratmada oldukça 

etkilidir. Bu bakımdan sosyal etkiler; tüketicilerin kendi kültürel ve sosyal çevrelerini 

yaratmada ve tüketicilerin organize olmalarında yatmaktadır. McLuhan‟a göre her yeni 

medya sosyal anlamda kiĢilere bir takım değerler katarak onu geliĢtirir ve yeni kültürel 

değerlere adapte olmasına ve bu yeni değerlere göre kiĢiyi Ģekillendirmesine olanak sağlar 

(McLuhan, 1964: 32).  McLuhan‟ın yeni kitle iletiĢim araçlarının oluĢmasıyla, toplumun 

sosyal çevrelerinde oluĢan değiĢikliklerin ve tüketicilerin bu yeni değiĢikliğe kolaylıkla 

adapte olduğuna dair tasviri, sosyal medyanın geçmiĢinin on yıl kadar az olmasına 

rağmen, toplumlar tarafından ne kadar kolay, zahmetsiz ve kısa sürede adapte oldukları 

gerçeğiyle uyuĢmaktadır. Günümüzde sosyal ağlar özellikle gençler tarafından kısa süre 

içinde kabul görmüĢ ve mesaj içeriklerinin hazırlanmasından kodlanmasına, aracın 

seçiminden tüketici tarafından kodun çözülmesine kadar tüm iletiĢim sürecinde aracın 

Ģekillenmesine yardımcı olmuĢtur.  

 

McLuhan her yeni medya teknolojisinin, sosyal yaĢamı yeniden Ģekillendirdiğini 

ancak bunu yaparken de medyanın toplumun sosyal hayatı kısalttığına değinmektedir 

(Croteau ve Hoynes, 2003: 307). Sosyal ağların, yeni kiĢilerle tanıĢması, yeni dostluklar 

kurması için ortam yaratması gibi avantajları, bu noktada yeni bir kitle iletiĢim aracı 

olmasından dolayı sosyal ağları farklı bir boyuta taĢımaktadır. Sosyal ağların sosyal 

hayatı küçülttüğünden ziyade, etkileĢim ve paylaĢımı artırdığı için kiĢileri daha sosyal bir 

canlıya dönüĢtürdüğü söylenebilir. 

McLuhan‟ın bir baĢka önemli saptaması olan “Global Köy” kavramı da elektronik 

medyanın ileriki yıllarda toplumları getireceği boyuttur (Croteau ve Hoynes, 2003: 308). 

Global Köy‟de McLuhan‟a göre, elektronik medyanın gelecekte ileri teknolojiye 

geçmesiyle ve toplumlar arasında sınırların kalkmasıyla, dünyanın her köĢesinde 

teknolojiyi kullanan herkes, coğrafi sınırlar ve sınırlamalar olmaksızın diledikleri kiĢiyle 

iletiĢim kurabilecek, haberleĢebilecek ve paylaĢımda bulunabilecektir. 

 “Yeni Medya” olarak adlandırılan yeni iletiĢim ortamlarının, toplumda neden 

olduğu değiĢiklikleri Abramson, Arterton Ģu baĢlıklar altında toplamıĢlardır:  
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 Elde edilebilen enformasyon miktarında artıĢ: Yeni iletiĢim kanallarının ortaya 

çıkması, önceden var olan bilgi ve enformasyona ulaĢmanın yeni araçlarını 

yaratmıĢtır. Bilgisayar iletiĢimi, örneğin bireylerin kamu sektörünün depoladığı 

bilgiye ya da kütüphane olanaklarına ulaĢmasını kolaylaĢtırmıĢtır. 

 

 ĠletiĢimde hızlanma: Yeni iletiĢim teknolojileri enformasyon ve bilgiye 

ulaĢmada, zaman ve mekanın sınırlamalarını ortadan kaldırmıĢtır. 

 

 Alıcı Kontrolü: “Enformasyonun DemokratikleĢmesi” : Kullanıcını 

enformasyon kanalları ve sunulan enformasyon üzerinde özgür seçim Ģansını 

arttırmıĢtır. Tüketici mesajın üreticisi haline gelmiĢtir. 

 

 Kitlesel Yayıncılıktan Dar Yayıncılığa: Mesajın kitlesel değil, izleyici 

gruplarının özellik ve ihtiyaçlarına göre dağıtımı esastır. 

 

 Medyanın ademi-merkezileĢmesi: Sahiplik ve Kontrol Sorunu: Geleneksel 

iletiĢim araçları, hem iletiĢim araçlarının sahipliğinde hem de iletiĢimde içeriğin 

belirlenmesinde merkeziyetçi bir yapıya sahiptir. Yeni iletiĢim teknolojilerinin 

geliĢimi ile medyada belirli tekellerin hegemonyası yıkılabilecektir. Yeni 

teknolojiler Ġnternet gibi, kullanıcının kendi elektronik gazetesini oluĢturmasına 

izin vermektedir. 

 

 EtkileĢim kapasitesinin artıĢı: Yeni iletiĢim teknolojilerin iletiĢim sürecine 

kazandırdığı en önemli unsur, karĢılıklı etkileĢim kapasitesini arttırmasıdır 

(Timisi, 2003:83). 

 

Aynı McLuhan‟ın belirttiği gibi her yeni önemli buluĢ; toplumsal yapıyı 

değiĢtirmenin de ötesinde, toplumu Ģekillendirir, kullandıkları araçları Ģekillendirir, dili 

geliĢtirir, davranıĢları ve değerleri yeniden yapılandırır. McLuhan Global Köy‟ünde, yeni 

elektronik medyanın gelecekte ileri teknolojiye geçmesiyle ve toplumlar arasında 

sınırların kalkmasıyla, dünyanın her köĢesinde teknolojiyi kullanan herkes, coğrafi sınırlar 

ve sınırlamalar olmaksızın diledikleri kiĢiyle iletiĢim kurabilecek, haberleĢebilecek ve 

paylaĢımda bulunabilecek demiĢtir ve günümüzde bu öngörü doğruluğunu çoktan 
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kanıtlamıĢ durumdadır. Sosyal Medya ve Sosyal paylaĢım siteleri Mcluhan‟ın bu 

öngörüsünü doğruluğunu kanıtlamakla birlikte sosyal hayatta ve sosyal iliĢkilerde 

değiĢimlere yol açmıĢtır. 

Sosyal değiĢmeyi inceleyen kuramcıların kimisi kültür kimisi dini ön plana 

koyarken çağcıl kuramlar –Mcluhan gibi- hep teknolojiyi öncelemiĢlerdir. Mcluhan‟ın 

1967‟de teorisini inĢa etmiĢ olmasına rağmen günümüzde Steve Jobs ellerimize birer 

Iphone,Ipad vs. vererek bu teoriyi pratiğe dökmüĢtür. Peki insanlar neden bu teknolojileri 

kullanıyorlar? Elbette ki belli tatminler gerçekleĢmektedir. Bu nedenle bu alanda yapılan 

çalıĢmaları incelemek yerinde olacaktır.  

 

3. KONU ĠLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR: 

 

Ġnternet ve Yeni medya kullanımı üzerine birçok araĢtırma mevcut olmakla 

beraber Türkiye‟de yapılan ve bu çalıĢmayı yakından ilgilendiren araĢtırmalardan bazıları 

aĢağıda verilmiĢtir:  

 

Karaca (2007), internet kullanımının, liseli gençlerin sosyal hayatlarındaki yerini 

ve etkilerini araĢtırmıĢtır. AraĢtırmada, liseli öğrencilerin cinsiyet, maddi durum, devam 

ettikleri okul gibi genel özelliklerinin yanında, ailevi durumları, sosyal yaĢantıları, 

psikolojik durumları gibi birtakım değiĢkenlerin internet kullanımı ile iliĢkileri 

araĢtırılmıĢtır. Elazığ il merkezindeki liselerde okuyan öğrenciler arasından seçilmiĢ 408 

öğrenciye, 51 sorudan oluĢan bir anket uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, ele alınan 

çeĢitli değiĢkenlerin, gençlerin yaĢantılarında internet kullanımına bağlı olarak ortaya 

çıkan bireysel, toplumsal, ailevi problemlerin ve internete dair değerlendirmelerinin 

oluĢumunda etkin olduğu tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak, internetin pek çok avantajının 

yanında önemli ölçüde olumsuz etkileri de beraberinde getirdiği; bununla birlikte, sosyal 

hayatımızda vazgeçilmez bir yer edindiği gerçeği açık bir Ģekilde ortaya çıkmıĢtır. 

 

Genç (2007), makalesinde, insanlığın tarihin hiçbir döneminde iletiĢimden 

kendisini soyutlamadığı, medeniyet çizgisi etrafında farklı yöntemler icat ederek iletiĢim 

halinde olduğu belirtilmiĢ; geçmiĢten günümüze iletiĢim hiyerarĢisi (duman, güvercin, 

mendil, mektup, e-posta) etrafında, bir döneme damgasını vurmuĢ olan mektup yazma 

geleneğinin, içinde bulunduğumuz çağda gerek teknolojik, gerekse de küresel kökenli 
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geliĢmelerin hızına ayak uydurması neticesinde bir dönüĢüm geçirerek, yerini; -e-mail 

(msn, chat vb.) ya bırakıĢı ele alınmıĢtır. Sürecin hızlı dönüĢümü altında yatan nedenler, 

insanlara getirmiĢ olduğu avantaj ve dezavantajlar sorgulanmıĢ; her iki ortamın (sözel - 

elektronik) sembolik açılımları ve formları incelenmiĢtir. 

  

BeĢli (2007), teknoloji karsısında geliĢtirilen tutumları ve teknolojinin etkilerini 

ölçmek amacı ile ortaöğretim öğrencileri ile gerçekleĢtirilen anket çalıĢması yapmıĢ ve 

öğrencilerin teknolojiye bağımlılık düzeylerini, genel olarak hangi ürünlere sahip 

olduklarını, kullanım yoğunluğunu, bu durumun sosyal iliĢkilerine olan etkilerini, 

teknolojik geliĢmeler karsısındaki tutumlarını ortaya çıkarmaya çalıĢmıĢtır. AraĢtırma 

bilgisayar, cep telefonu ve mp3 gibi gençler arasında yoğun olarak kullanılan ve 

günümüzde en çok göz önünde olan cihazlarla sınırlı tutulmuĢtur. Sonuçta teknolojinin 

aslında kültür, toplumsal yapı, politika ve ekonomi ile birebir iliĢki içinde olduğu, ne 

toplumun teknolojiyi belirleme ne de teknolojinin toplumu değiĢtirme noktasında tek 

yönlü bir iliĢkisinin olmadığı ortaya çıkmıĢtır Modern teknoloji ile birlikte teknolojinin, 

geliĢtirilmesi noktasında toplum, kültür, ekonomi ve siyaset ile iliĢkisinde önemli 

dönüĢümler yaĢanmıĢtır. Kullanımın sosyal iliĢkileri üzerindeki etkilerini ölçmek amacı 

ile yöneltilen sorulara verilen yanıtlar göstermektedir ki öğrenciler gerek aileleriyle 

gerekse arkadaĢları ile olan iliĢkilerine önem vermektedirler. Katılımcıların akĢamları 

aileleri ile birlikte olmayı önemli bir yoğunlukta (%49,3) tercih ediyor oluĢu, 

toplumumuzda akraba iliĢkilerine verilen önemin ve bu iliĢkilerin yoğunluğunun bir 

yansıması olarak görülebilir. Bu durum göstermektedir ki kültürel özelliklerimiz bir parça 

da olsa olumsuz etkileri bertaraf edebilme gücüne sahiptir. 

 

Ayhan ve Balcı (2007), Selçuk Üniversitesinden 487 öğrenci üzerinde yaptıkları 

araĢtırmada, altı internet kullanım motivasyonu belirlemiĢlerdir. Bu motivasyonlar önem 

sırasına göre: sosyal kaçıĢ, bilgilenme, boĢ zamanlarını değerlendirme, ekonomik fayda, 

sosyal etkileĢim ve eğlencedir.  

 

Onat ve Alikılıç (2008) ise sosyal ağ sitelerini, reklam ve halkla iliĢkiler ortamları 

olarak değerlendirilmesini incelemiĢlerdir.  Makalede sosyal ağlar öncelikle yeni bir 

iletiĢim mecrası olarak değerlendirilmiĢ, pazarlama iletiĢimi açısından incelenmiĢ, sosyal 

ağ siteleri örneklendirilmiĢ, sınıflandırılmıĢ ve pazarlama iletiĢimi karmasının en önemli 

iki bileĢeni olan reklam ve halkla iliĢkiler uygulamaları açısından değerlendirilmiĢ; 
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reklam ve halkla iliĢkiler uygulamaları açısından avantaj ve dezavantajları belirlenmiĢ, 

nasıl kullanılabileceği bir örnek olayla desteklenerek aktarılmıĢtır. Örnek olarak aynı iĢ 

yerinde çalıĢan iki kiĢinin Facebook adresleri kullanılarak ulaĢılacak kiĢi sayısı 

hesaplanmaya çalıĢılmıĢtır. Ġletilmek istenen mesajın, kiĢilerin Facebook adreslerinde ekli 

kiĢi sayısından çok daha fazla kiĢiye ulaĢtırılacağı sonucuna ulaĢılmıĢtır. DeğiĢen ve 

heterojenleĢen hedef kitleye, istenilen mesajı ulaĢtırabilmek adına Sosyal ağlarda ister 

online olsun ister offline olsun halkla iliĢkiler mesajlarının ve reklam uygulamalarının 

etkin bir Ģekilde yayılabileceği iletiĢim kanalları olarak değerlendirilmesi gerektiği 

sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

 

Yine Ayhan ve Balcı (2009), Kırgızistan‟daki üniversite gençliğinin Ġnternet 

kullanımını kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımı çerçevesinde incelemiĢ bu çalıĢma; 

üniversite öğrencilerini internet kullanmaya yönelten motivasyonların neler olduğunu, bu 

motivasyonlarla öğrencilerin internet kullanım becerisi, günlük internet kullanım süresi, 

internete duyulan güven, katılımcıların internete bağlandığı yer, bağlı olunan uluslar, 

eğitim alınan üniversite ve internet kullanıcıların cinsiyet arasında ne tür iliĢkilerin 

bulunduğunu ortaya koymayı ve ayrıca internetin geleneksel medya kullanımı üzerinde ne 

etkiler meydana getirdiğini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Yazarlar, internet kullanımında 

etkili olan dört motivasyon belirlemiĢlerdir. Öne sırasına göre bunlar: bilgilenme-

etkileĢim, sosyal kaçıĢ, ekonomik fayda ve eğlencedir. ÇalıĢmanın sonucunda 

Kırgızistan‟daki üniversite öğrencilerinin interneti kullanım konusunda en önemli 

motivasyonun bilgilenme ve etkileĢim olduğu açıkca ortaya çıkmıĢtır.  

 

Bir baĢka çalıĢmada Temur ve VuruĢ (2009), internet üzerinden gerçekleĢtirilen 

iletiĢim sürecinde dilin kullanımını incelemek amacıyla 60 MSN, 103 Facebook 

kullanıcısı olmak üzere toplam 163 kiĢinin iletiĢim sürecinde kullandıkları kelimeleri 

içeren doküman incelemesi gerçekleĢtirmiĢlerdir.  AraĢtırmacılar MSN ve Facebook 

sistemine kayıtlı 163 kiĢinin iletiĢim sırasında kullandıkları kelimeler, cümleler öncelikle 

bilgisayar ortamında kayıt altına alınmıĢtır. Bu kayıtlar her iki araĢtırmacı tarafından ayrı 

ayrı incelenerek ortak alt baslıklar altında sınıflandırmaları yapılmıĢtır. çalıĢmada 

internetin, dil üzerinde yarattığı olumsuz etkiler üzerinde durulmuĢtur. ÇalıĢmada, 

teknolojik geliĢmelerle ortaya çıkan yeni kavramların karĢılıklarının zamanında 

üretilmemesi veya üretilen kavramların halk arasında rağbet görmemesi, teknolojiyi sıkça 

kullanan bireylerin kendi dilleri olan Türkçeyi kullanma konusunda özensiz davranmaları 
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sonucu elektronik ortamda anlaĢmayı sağlayan ancak ölçünlü (standart) dil kullanımından 

uzak bir e-dilin ortaya çıktığı söylenmektedir. Bu durumda teknoloji geliĢtikçe, yeni 

terimler ortaya çıktıkça elektronik ortamdaki yanlıĢ kullanımların artacağı dolayısıyla 

Türkçenin de her geçen gün değiĢeceği kaygısı belirtilmiĢtir. 

 

Vural ve Bat (2010) Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi öğrencilerine iliĢkin 

yaptıkları yeni bir iletiĢim ortamı olarak sosyal medya kullanımını araĢtırmıĢlardır. Vural 

ve Bat bu araĢtırmayla,  Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi‟nde okumakta olan 

öğrencilerinin bilgi iletiĢim teknolojilerinden internet ve sosyal medya kullanım 

alıĢkanlıklarını tespit etmek ve bu doğrultuda birtakım değerlendirme sonuçları ortaya 

koymayı amaçlamıĢlardır. ÇalıĢmanın sonucunda ise Yapılan anket sonucunda Ege 

Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi öğrencilerinin tamamının internet kullandığı saptanmıĢtır. 

Üniversite öğrencilerinin çoğunluğu interneti hemen hemen her gün kullanmaktadır. 

Bunun yanında sosyal medyanın ne demek olduğu bilinirken sosyal ağlara ilgi büyüktür. 

Birçok öğrenci internette geçirdiği zamanın çoğunu sosyal ağlarda geçirmektedir. Video 

paylaĢım sitelerinde takibin çok yüksek olması ancak video paylaĢımının takip edilmek 

kadar yüksek bir değer göstermemesi, bu tür sitelerde, kullanıcıların çoğunun pasif takipçi 

olabileceği, kendilerine ait olmayan videoları paylaĢmaktan kaçındıkları ya da kiĢisel 

tatmin için bu sitelerde bulunduklarını ifade edebilir. Aynı durum ve aynı saptamalar 

fotoğraf siteleri için de geçerlidir. Sosyal medyada bulunan içeriklere %70 civarında 

yorum yazdığını söyleyen kiĢiler, video paylaĢmaktan kaçındıkları halde yorum 

yazmaktan ya da fikirlerini paylaĢmaktan çekinmediklerini söylemektedirler. Yazılan bu 

yorumlar özellikle markalara iliĢkin sosyal medya takipçilerinin çoğunluğunun fikrini 

etkileyebilmektedir. Bu durumda markaların internet ortamında dikkatli olmaları 

gerektiğini, virütik yayılma sonucunda sanal ortamda önü kesilemeyecek krizlerin 

yaĢanabileceğini ve sosyal medyayı da ciddiye alarak sosyal medya takibi yapmaları 

gerektiğini göstermektedir. 

 

Akar (2010), sosyal ağların satın alma kararlarını nasıl etkilediğini ve sosyal ağ 

sitelerinin bir pazarlama iletiĢimi kanalı olarak iĢleyiĢini ortaya koymak amacıyla yazdığı 

makalesinde sosyal ağ sitelerini incelemiĢtir. Akar, çalıĢmasında bir pazarlama iletiĢimi 

kanalı olarak sosyal ağ sitelerini incelemekte ve sosyal ağ sitelerinin iletiĢim ve pazarlama 

yönüne odaklanmaktadır. ÇalıĢmanın iki amacı vardır. Birincisi, online sosyal ağların 

satın alma kararlarını nasıl etkilediğini açıklamaktır. Ġkincisi ise bir pazarlama iletiĢimi 
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kanalı olarak sosyal ağ sitelerinin iĢleyiĢinin ortaya konulmasıdır. ÇalıĢmanın sonucunda 

sanal alemde sosyalleĢme ortamlarının ciddi ve önemli bir potansiyel güç olduğu 

belirtilmektedir. Sosyal ağ siteleri, pazarlamacılara profil bilgilerini kullanarak hiper-

hedefleme kampanyaları için yeni yetenekler vermekte, arkadaĢ grupları içerisindeki 

sosyal ağlarla bağlantı oluĢturarak topluluk üyelerini birbirine bağlamakta, sistematik 

olarak mevcut müĢteri tabanı üzerinden ağızdan ağıza pazarlamayı ilerletmekte, ve 

böylece pazarlama, doğru, kiĢisel ve sosyal hale gelmektedir. Sonuç olarak sosyal ağlar 

pazarlama mesajını yaymak, daha geniĢ ürün sunumu meydana getirmek ve Ģirketin 

ününü yönetmek için mükemmel bir araç konumundadır. 

 

 Gülnar ve Balcı (2010), Facebook ve Youtube gibi paylaĢım sitelerini kullanan 

genç kullanıcıların, bu siteleri kullanım motivasyonlarının neler olduğunu belirlemek 

amacı ile Selçuk Üniversitesinden basit tesadüfi örneklem yoluyla seçilen 728 öğrenci 

üzerinde bir saha çalıĢması yapmıĢlardır.  AraĢtırmanın sonuçlarına göre; deneklerin 

facebook, you tube ve benzeri görüntü paylaĢım sitelerini kullanmalarında etkili olan 7 

motivasyon tespit edilmiĢtir. Söz konusu motivasyonlar önem sırasına göre; narsizm ve 

kiĢisel sunum, medya alıĢkanlığı ve performans, boĢ zamanları değerlendirme, bilgi 

arama, kiĢisel statü, iliĢkiyi sürdürme ve eğlence. Deneklerin bir haftada facebook ve 

benzeri web sitelerini kullanma sıklıkları, ilgili yedi motivasyona verilen önemi farklı 

düzeylerde belirleyen en temel değiĢken konumundadır. Cinsiyet bakımından erkekler 

narsizm ve kiĢisel sunum motivasyonuna; bayanlar ise bilgi arama ve iliĢkiyi sürdürme 

motivasyonuna daha çok önem vermektedirler. araĢtırmacılar tarafından bulunan bu 

sonuçlar genel inanıĢlara göre ilginçtir çünkü bu araĢtırmaya kadar gençleri bu sitelere 

kullanmaya yönlendiren genel motivasyon, eski arkadaĢları bulmak olarak 

düĢünülmekteydi. ÇalıĢmanın sonuçlarına göre facebook ve benzeri siteleri kullanmak iki 

zıt kavram içermektedir. Öncelikle insanlar bu siteleri küresel dünyanın bir parçası olmak 

için kullanırlar. Bu bakımdan bu kullanıcılar, popüler kültürün tüketicileri olarak kabul 

edilebilirler. Ayrıca bu kullanıcılar, dağınık bir kitleye dayalı “küçük üreticiler” olarak 

adlandırılabilirler çünkü bu sitelerde kendi özel ilgi alanları ve hobileri ile ilgili bilgi ve 

malzemeler paylaĢmaktadırlar. Bu durumun aksine, insanların radikal ve farklı 

düĢünceleri ile kendi kimliklerini açıklamaları küreselleĢmeye karĢı bir isyan olarak kabul 

edilebilir. Bu bağlamda farklı insanlar kendilerini diğer insanlardan farklı ifade 

edebilirler. Günümüzde birçok protesto grubu bu siteleri aktif olarak kullanmaktadırlar. 

Bu siteler, bu grup üyelerini bir arada tutan bağ olabilir.    
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Gülnar ve Balcı (2011), bir baĢka çalıĢmaları olan “Yeni medya ve KültürleĢen 

Toplum” isimli kitaplarında, kuramsal dayanak olarak “kullanımlar ve doyumlar” ve 

kültürleĢme sürecini bir iletiĢim süreci olarak değerlendiren “çok kültürlü adaptasyon” 

yaklaĢımını benimseyerek, Türkiye‟de okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin sosyo-

kültürel adaptasyon düzeylerini ve bu düzeyi etkileyen olası değiĢkenleri (bireylerarası 

farklılıklar, kültürel tutumlar, psikolojik uyum, bireylerarası iletiĢim, internet kullanım 

motivasyonları, internet\kitle iletiĢim araçları kullanım türü ve yoğunluğu) ortaya 

koymaya çalıĢmıĢlardır. ÇalıĢma kapsamın 8 farklı üniversitede okuyan 286 yabancı 

uyruklu öğrenciye yönelik bir alan araĢtırması yapmıĢlardır. ÇalıĢmada yabancı uyruklu 

öğrencilerin en sık kullandıkları araç Türkçe internet siteleri olarak belirlenmiĢtir. Ortaya 

çıkan sonuçlar, kullanımlar doyumlar yaklaĢımı ile çok kültürlü adaptasyon teorisinin 

önermelerine uygun olarak genelde iletiĢimin özelde ise internetin bir sosyal etkileĢim ve 

kültürleĢme\adaptasyon sağlayıcı iĢlevde bir araç olduğunu gözler önüne sermiĢtir. 

Öğrencilerin kendi kültürlerini sürdürme ve ev sahibi kültüre adapte olma isteği internet 

kullanım nedeninin en temel motivasyonu olarak ortaya çıkmıĢtır.  

 

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

 

Günümüzde teknoloji, bizi izleme ve kontrol etme aracı olmasının ötesinde bizi 

yönlendiren, davranıĢlarımızı ve kimliğimizi yeniden inĢa eden bir araç haline gelmiĢ 

bulunmaktadır. Özellikle globalleĢen dünyada iletiĢim teknolojilerinde yaĢanan geliĢmeler 

,toplum üzerinde değiĢimlere neden olmaktadır. ĠletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler 

neticesinde sosyalizasyon, entegrasyon, eğlenme, kaynaĢma, gündemi takip etme, bilgi 

alıĢ-veriĢi gibi toplumsal ihtiyaçlar sosyal ağlar üzerinden gerçekleĢtirilmektedir.  Sosyal 

medya ile bireyler daha ön plana çıkmakta ve çok miktarda bilgiye rahatlıkla ulaĢılarak 

enformasyonlar kontrol edilebilmektedir. Bu siteler,  bireylere gerçek dünyadaki yaĢanan 

sınırlamalardan kurtulup yeni bir iletiĢim ortamı yaratmaya olanak sunmaktadır. Diğer 

yöntemlere nazaran bu yöntem insanların daha kolayına gelmektedir. Ancak bu davranıĢ 

zamanla bağımlılığa dönüĢebilmektedir. Çünkü neredeyse bu siteler üzerinde sınırsız 

seçenek sağlanmaktadır. Bu sosyal paylaĢım siteleriyle birlikte;  Amaç gerçekten iletiĢim 

kurmak mı? Sosyal paylaĢım siteleri bizi gerçekten sosyalleĢtiriyor mu yoksa 

yalnızlaĢtırıyor mu? gibi sorular akıllara gelmektedir. Bu soruların cevabını verebilmek 
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için öncelikle bu sitelerin kullanım ve doyum açısından olumlu ve olumsuz yönlerinin 

incelenmesi gerekir. 

 

Bu çalıĢma hazırlanırken incelenen çalıĢmalardan elde edilen sonuçlara göre;   

sosyal iletiĢim ağlarının yeni bir iletiĢim Ģekli ve bu ortamlarda kurulan iliĢkilerin de, 

yüzyüze iletiĢimden farklı özellikleri olan yeni bir kiĢiler arası iliĢki türü olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Yapılan araĢtırmalara göre insanların bu siteleri kullanmalarını sağlayan en 

önemli motivasyonlar önem sırasına göre: sosyal kaçıĢ, bilgilenme, etkileĢim ve 

eğlencedir. Bireylerin  internet aracılığı ile sosyal iletiĢim ağlarına katılması, kendilerine 

yakın olanları bulma konusunda, gerçek yaĢamda olduğundan daha fazla olanaklar 

sunmaktadır. Bireyin gerçek yaĢamda sosyal çevresi sınırlıdır ve bu sınırları aĢması kolay 

olmamaktadır. Sosyal iletiĢim ağları, bireyler arasındaki, zamana ve mekana bağlı her 

türlü sınırlılıkları kaldırarak, onların aynı mekanda buluĢmasına izin vermektedir. Buna 

bağlı olarak sosyal iletiĢim ağları, yeni iliĢkiler kurma ve sürdürmede alternatif mekanlar 

olarak düĢünülmektedir. Sosyal medya aracılığıyla birçok kiĢiye ulaĢılabilmektedir. 

Sosyal ağlar sayesinde fiziksel olarak ayrı olmalarına rağmen yakın bireyler bir araya 

gelebilmekte ve sosyal yaĢamlarını zenginleĢtirebilmektedirler. Milyonlarca insan 

arasında sosyal paylaĢım siteleri sayesinde, önceden zor ya da imkansız olan seviyede 

Sosyal etkileĢim elde edilebilmektedir. Ġnsanlar eski arkadaĢlarıyla hasret giderebilmekte, 

bazen de yardıma ihtiyacı olan birisi için gruplar oluĢturarak örgütlenebilmektedirler. 

Çünkü bu sitelerin üyeleri her türlü konuda paylaĢımda bulunabilmekte ve birbirlerini 

etkileyebilmektedir. Bu sitelerde din, dil, siyasi görüĢ, hobiler, yaĢ vb. kriterler göz 

önünde tutularak sınıflandırma ve etiketleme de yapılabilmektedir. KiĢiler, bu siteler 

üzerinde birbirleri hakkındaki özel bilgileri elde edebilmekte, yeni arkadaĢlar 

edinebilmekte veya eski arkadaĢlarını bulabilmektedirler. Bu konuda Facebook ve Twitter 

gibi siteler, kiĢilerin özel hayatlarını ve güvencelerini gönüllü olarak baĢka kiĢilerle 

paylaĢabildikleri bir sosyal paylaĢım siteleri olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bazı insanlar, 

birden çok insanla rahat iletiĢim kuramazken bu ağlar sayesinde, kalabalıklarla gerçek 

hayattan çok daha rahat bir Ģekilde iletiĢim kurabilmektedir. Bu ağlar sayesinde bireyler 

zengin bir sosyallik yaĢadıklarını hissedebilmekte ve istemedikleri çevreyi izole 

edebilmektedirler. Yani bir bakıma ötekileĢtirme yapabilmektedirler. Ve, insanlar 

hayatları boyunca asla bir araya gelemeyecekleri insanlarla online dünyada bir araya 

gelebilmektedirler. Tüm bunlara ilaveten aile fertlerinin ve arkadaĢların birbirleri ile 

iletiĢimi sağlanabilmektedir.  
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Sosyal paylaĢım sitelerinin olumsuz etkilerine bakacak olursak; Sosyal paylaĢım 

sitelerinin olumlu görünen bir yüzü yani sosyalleĢtirme özelliği günümüzde bu sitelerin 

fazlaca kullanılmasıyla beraber olumsuz bir yönünü de ortaya koymaktadır. Twitter, 

Facebook gibi sitelerin aĢırı kullanımı önemli bir problemdir. Bu sitelere günde çok defa 

giriĢ yapmak ya da her an çevrimiçi kalmak kiĢiye zarar veren bir durum olmaktadır. 

KiĢiler, zamanla her yaptıklarını yazma ihtiyacı duymaya baĢlamaktadır. Ve her 

yazdıklarına bir yorum beklemek, her gittikleri yerlerin fotoğraflarını yüklemek, kiĢilere 

zamanla bir özgüven problemi olarak dönebilmektedir. Onay almak adına yapılan bu tür 

etkinlikler, eleĢtirilmekten ya da beğenilmemekten kaçma yöntemi haline gelmiĢtir. 

Ayrıca bu sitelerde gerçekleĢtirilen iletiĢim, baĢka bir deyiĢle sanal iletiĢim, kesinlikle, 

dil&beden dili vb. bakımından, yüz yüze iletiĢim kadar kaliteli değildir. Ve böylece 

bireylerin yüz yüze iletiĢimde beden dilini okuma becerisi zayıflamaktadır. Ancak git gide 

sanal iletiĢim sosyal etkileĢimin yerini almaktadır. Ġnsanlar genç yaĢta bu sitelere üye 

olmakta ve bu bireylerin sosyal geliĢimlerini etkileyebilmektedir. Söylentilerin daha hızlı 

yayılabilmesi ve kullanıcıların çok olması sebebi ile gerçek olmayan dedikodu niteliği 

taĢıyan mesajların sağladığı sosyal etkileĢim daha düĢük kalitede olmaktadır. KiĢiler, bu 

siteler sayesinde sosyal yaĢamlarını zenginleĢtirebilmenin yanında,  gerçek yaĢamları ile 

sanal yaĢamları arasındaki çizgiyi de giderek inceltmektedirler. Ġnsanlar,  sanal olarak 

aynı sosyal ortamı paylaĢsalar bile gerçek yaĢama taĢınamayan iliĢkilerin güvenirliği ve 

bireye sağladığı doyum sınırlı olarak kalmaktadır. Ayrıca bu sitelerin aĢırı kullanımı, 

toplumsal yapı içindeki birçok kavramın içinin boĢalmasına neden olmaktadır. Bir yanda 

dünyanın daha özgür bir ortama doğru gittiği düĢüncesi yayılırken diğer yandan da 

insanların özel hayatları daha görünür kılınmıĢtır. Bu görünürlük ise beraberinde çok 

sıkça tartıĢılan mahremiyet sorununu getirmiĢtir.  

 

Bu medya türlerinin her alanına girdiği bu dönemlerde teknolojiyle iliĢkilerimiz 

daha keskin ayrımlarla da ifade edilebilmektedir. Ġnsanlar bu sitelerle çevrelerinde 

istemedikleri insanları izole edebilmekte yani ötekileĢtirme yapabilmektedirler. Bunu 

yaparak belki de kendileri çevrelerinden izole olmaktadırlar.  Çünkü meyvelerin-

sebzelerin bile doğalını ararken iletiĢimin sanalı ne derece sağlıklı olabilir? ĠletiĢim 

anında beden dilini göremediğimiz insanlara ne derece güvenebilir ve bu insanlarla ne 

kadar etkileĢim sağlarsak sağlayalım ne derece sosyalleĢebiliriz?   
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Bilgisayar, Fotoğrafçılık, Scuba Diving. 

 

İlgi Alanları: 

 

 

Bilgisayar, Fotoğrafçılık, Müzik, Yüzme, Scuba Diving, Fitness, 

Sinema, Kitap  vs.  

 

İş Deneyimi: 

 

2002–2004 Plajnet Ġnternet   Cafe, Akçay, ĠĢletme Sorumlusu 

2004-2005 Plajnet Ġnternet Cafe, Akçay, ĠĢletme Sorumlusu ( Yaz 

Dönemi )  

2005-2006 Plajnet Ġnternet Cafe, Akçay, ĠĢletme Sorumlusu ( Yaz 

Dönemi ) 

2006-2007 Eren Motel, Altınoluk, Halkla ĠliĢkiler Sorumlusu  ( Yaz 

Dönemi ) 

2007 Eylül Lowe Tanıtım ( World Wide ) Stratejik Planlama Bölümü 

( Stajyer ) 

2008-2010 Eren Motel, Altınoluk, Halkla ĠliĢkiler Sorumlusu  (Yaz 

Dönemleri) 

2010 ġubat-Mayıs Gaziantep Üniversitesi TDP (Toplumsal Duyarlılık 



 78 

Projeleri Merkezi), Öğrenci Koordinatörü 

2010 Haziran-Halen Akçay Belediyesi, Basın ve Halkla ĠliĢkiler 

Müdürlüğü, Basın ve Halkla ĠliĢkiler Sorumlusu (Memur) 

 

Aldığı Ödüller: 

 

 

KOSGEP GiriĢimcilik Sertifikası, IAA Final sertifikası, Selçuk 

Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi H.Ġ. Bölüm Birinciliği ve Fakülte 

Üçüncülüğü 

 

Hakkımda bilgi 

almak için 

önerebileceğim 

şahıslar: 

 

Doç. Dr. Hüseyin ALTUNBAġ        ( Ġrtibat: 0 536 926 12 23 ) 

Selçuk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi, Reklâmcılık Bölümü Öğretim 

Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Mete KAZAZ                      (irtibat: 0 505 378 56 86) 

Selçuk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi, RTV Bölümü Öğretim Üyesi 

C. Haig Salceu                                            ( Ġrtibat: 0 532 366 14 43 ) 

Organizatör 

Dr. Cengiz Özyalçın                                   ( Ġrtibat: 0 532 263 83 09 ) 

Galatasaraylılar Derneği BaĢkanı  

Atilla ERTÜRK                                          ( irtibat: 0 532 426 75 75 ) 

Yeni DoğuĢ Rehabilitasyon, Ankara, ĠĢletme Sahibi 

Emin TORAMANOĞLU                           (irtibat:   0 532 274 37 22) 

Emin ĠnĢaat, Akçay,Müteahhit ĠĢletme Sahibi 

Ġlhan BALCI                                                (irtibat:  0 537 309 72 43) 

(PLAJMARKET-ĠĢletme Sahibi), 

Serkan YÖNYÜL                                        ( irtibat: 0 535 855 32 03 ) 

Eren Motel, Altınoluk, ĠĢletme Sahibi 

Tel: 0 532 656 34 80  

 

Adres 

 

 

Sarıkız Mahallesi 320. Sok. Alp Apt. 16/4 

Akçay/Edremit/BALIKESĠR 

 

 

 


