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ÖZET 

Siyaset ve kamuoyunun yönlendirmesinde  sosyal meydanın rolünün  hangi  

kapsam da olduğu ve bu sürecin  araştırılmansın yapıldığı çalışmanın  ilk bölümü, 

medya ve siyaset bağlamında  ele alınmıştır.  Bu kapsamda siyaset 

kavramının;tanımı yapılmaya çalışılmış , siyasetin birey ve toplumu yakından 

etkileyen  iletişim unsurunun  yeni  aracı olan sosyal medya ile olan bağından 

bahsedilmiştir. 

Medyanın sisteminin amacının; siyasal sistemi yeniden ve kendi düşüncesi 

doğrultusunda yapılandırarak ,bu kuruma yeni yapısal anlamlar katarak ve değişim 

koşullarını yöneterek kamuoyunu sistemsel olarak yönlendirmek olduğundan söz 

edilmiştir. 

Yeni medya düzeninin temelinde yatan olgudan, medyanın kamuoyu 

aracılığıyla siyasetle ilgilenmesinden,  bütün demokratik sistemlere, yeni medyanın 

da etkin işlevselliğini kullanarak, siyasal katılım süreçlerine çok güçlü katkı 

sunmasından, yeni kamuoyunun temayüllerinin, siyaset yörüngesinde  büyük 

değişiklikler geçirmesinden bahsedilmiştir. 

Sosyal medyanın tanımı kavramsal olarak ele alınmış ve sosyal medyanın; 

zaman ve mekanı aşıp, anlık iletişim ile yüksek bir etkileme gücüne erişip, büyük 

kitleleri basit ve maliyetsiz bir şekilde örgütleyebildiğine vurgu yapılmıştır. Yeni çok 

kutuplu sistemde,sosyal medyanın getirmiş olduğu özgür düşünce platformlarının 

siyasal ve kamusal alanda eski anlayışları silip, köklü radikal değişimler ve çözümler 

sunmasından söz edilmiştir. 

İkinci bölüm de ise,kamuoyu kavramının çeşitli boyutlarda ele alınmış, sosyal 

medyanın sunmuş olduğu geniş boyutlu  imkanlar ve  teknolojinin iletişimdeki hızı 

sayesinde kişisel alanın kaybolmasından, bütün yaşam kamusal alana 

aktarılmasından bahsedilmiş ve  sosyal medyanın  kamuoyunda  bireyselliğimizi öne 

çıkaran imkan ve kabiliyeti ile  üstün ve hızlı bir örgütlenme olanağı sunmasından, 

sosyal medya aracılığında bireyin bütün fikrini ve kanaatini kamuoyuna özgürce  

aktarmasından ve bu bağlamda  kamuoyunun sosyal medya eliyle yönetilmesinden 

ve yönlendirilmesinden   söz edilmiştir.  
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Kamuoyu oluşumunu; bilgilendirme, gündem belirleme,algı ve 

dezenformasyon yöntemleriyle tamamlayan sosyal medyanın,bireyi ve toplumu  

temel alarak kamuoyunu kendi fikir planı etrafında organize edip, bu fonksiyonunu 

yeni ve çok boyutlu kitlesel örgütlenmelere dönüştürmesinden söz edilmiş ve bu  

toplumsal hareketlerin siyaseti , kamuoyunu ve tüm kurumları kendi düşüncesi 

doğrultusunda yeniden dizayn ederek, dönüştürmesinden bahsedilmiştir. 

Son bölümde ise sosyal medyanın siyaset ve kamuoyunu yönlendirirken hangi 

etmenleri kullandığını, konunun tamamına yönelik yapısal sorular ve bu sorulara 

verilen cevaplar ile ölçülmüş ve elde edilen veriler analiz edilmiştir.  
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ABSTRACT 

 Politics and the public square of the role of guidance in the social context and 

the first part of the study, which is also where you  this process is discussed in the 

media and political context. In this context, the concept of politics, has tried to make 

the definition of communication factors affecting the individual and society have 

been discussed politics closely bond with the new social media tool. 

 The purpose of the media system; In line with the political system and re-

configuring their opinion, this institution has been mentioned that the new structural 

means for adding and managing change conditions to steer public opinion 

systematically. 

The facts underlying the new media order, the interested in politics through the 

media, the public, to all democratic systems, using the effective functioning of new 

media, the present contribution is very strong on the political participation process, 

new public attitude to have been mentioned to spend big changes in the political 

orbit. 

 Taken as a conceptual definition of social media and social media; time and 

crossed the space, access the instant communication with a higher power to influence 

large masses could make organizations has been emphasized in a simple and cost-

free way. In the new multipolar system, delete the old understanding of the political 

and public spheres of thought that brought free social media platform has been 

talking about radical change and radical solutions to  offer. 

The session, discussed various dimensions of the public concept, thanks to the 

speed of the large-sized facilities and technology offered by social media to 

communicate the loss of personal space, all life mentioned the transfer into the public 

domain and social media, public opinion in the individuality of our highlighting 

capabilities with superior and fast organization the opportunity to present, through 

social media has been saying the whole idea of the individual and the free transfer to 

the public opinion and managing social media in this regard and the public's hands 

directed. The formation of public opinion; information, agenda setting, perception 

and disinformation social media to complement their methods, individual and 

community basis by the public to organize around its idea of the plan, this function is 

new and has been talking about the conversion to multidimensional mass 
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organizations and politics of these social movements, the public and all institutions in 

line with its own thinking by redesign, the conversion is mentioned. 

In the last part that social media in politics and public forwarding w+hich 

factors, and structural questions for all subjects was measured by the answers to 

these questions and analyzed the data obtained. 
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GİRİŞ 

 Bilgisayar ve internet kullanımının son zamanlarda giderek  yaygınlaşması ve 

sosyal medya araçlarının gelişmesi ile beraber, sivil toplum kuruluşları, kamuoyunu 

etkileyici güce sahip önderler ve en nihayetinde siyasi faaliyet yürüten aktörler, baskı 

grupları ve günlük siyasete müdahil olan kamu oyu, kurumlar ve yerel halk  bu 

duruma kendini adapte etmiş ve sosyal medyayı bir iletişim ,etkileşim aracı olarak 

kullanmaya başlamıştır. “Sosyal Medya” olarak adlandırılan bu yeni ortam, günden 

güne kullanıcı sayısını arttırmakta, etkileşim sahasını genişletmekte kamusal alanı 

dönüştürmekte ve siyaseti yönlendirmektedir. 

Kamuoyu ve siyasetin yönetimsel ilişkisini sağlayan medya zamanla bu 

alanları yönlendirici ve dönüştürücü etkiye sahip olmaya başlamıştır. Bir  iletişim 

aracı olarak medya, toplumsal yapıların oluşmasının bir numaralı etkeni olmuş 

kamusal alan içinde  pek çok güç elde etmiş ve bu güç sayesinde toplumda yeni 

dengelerin oluşmasında aktif roller oynamıştır.bu dengeler siyaset ve kamuoyu 

etrafında şekillenmiştir.
1
 Bu açıdan, siyaset ve medya, kamusal hizmet yapan, 

toplum tarafından görevlendirilen alternatifi olamayan bir sistem olarak 

görülmektedir. Bu bakımdan medya ve siyaset kurumları çalışmalarını  toplum adına 

yürüttüğünü söylemektedir. Bu açıdan kaçınılmaz bir iletişim içinde bulunan 

kurumlar, toplumsal sistemdeki ilişki ve etkileşimler bağlamında birbirlerini 

geliştirerek yükselebilirler. Bu ilişki ve etkileşim çevresinde  son dönemde ,her 

alanda etkili bir şekilde kendini gösteren, sosyal medya hakimiyeti hissedilir 

olmuştur
2
  

Sosyal medyanın oluşturduğu düşünce etrafında  örgütlenen kitleler, gücünü 

siyasi iktidarlara kanıtlamakta ve kamuoyunu istedikleri düzleme çekebilecekleri 

göstermektedirler. Bu algının etkisini  fark eden siyasi iktidarların algıyı kendilerinin 

yönetmesi ve böylelikle kamuoyunu arkasına alması,bize medyanın,ister kendi 

isterse de karşıt görüş olsun önemini göstermektedir. Bu bağlamda,tüm siyasi iktidar 

                                                
1Raşit Kaya,(1985),Kitle İletişim Sistemleri, Teori Yayınları,  Ankara, s.38 
2Zülfikar Damlapınar,(2007), Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen El Kitabı, Ankara: RTÜK 

Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı, ss.113-122 ‘den akt, Mustafa Akdağ, ‘’Medya ve Siyaset 

Üzerine’’,http://mediaware.erciyes.edu.tr/tr/medya_ve_siyaset_uzerine.pdf,s.2,(Erişim 

Tarihi:11.10.2014 
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odaklarının gücü, çapı, etkinliği çerçevesinde kullandığı kendi konumunu, 

meşrulaştırmak için, sosyal medya aracılığı ile kamuoyuna dönüştürmesi ve kendi 

kontrolünde bir siyasal ve kamusal alan oluşturması gün geçtikçe tüm kesimler 

tarafından görülmektedir. 

Medyanın gündem belirlemede ki üstün başarısını,çoğu zaman insanlara ne 

düşüneceğini söylemede değil de,izleyicilerine ne hakkında düşüneceklerini 

söylemede ki başarısın da görülmektedir ve konulara verdiği önem derecesi ile 

izleyenlerin aynı konuya verdikleri önemlilik,bilinçsel düzeyde etkilenen  tutumlar 

ve davranışlara bakarak anlaşılmaktadır. Sosyal medyanın diğer önemli bir başarısı 

yayın yoluyla kamuoyunun en önemli problem sıralamasını belirlemesi ve siyaset 

gündeminin de bundan etkilenmesidir. Bundan dolayı  siyasi liderler, kanaat 

önderleri, baskı grupları, lobiler medyanın konular arasında ki seçme etkinliğini 

kontrol edememektedir. Son zamanlar da ortaya çıkan ve etkisini her kesimde 

fazlasıyla hissettiren sosyal medya,herhangi bir konuda takındığı olumlu ya da 

destekleyici durumların o konudaki siyasi karar alma sürecini hızlandırdığını ve 

olumsuz yayınların ise yavaşlattığını siyasi dönüşüm süreci göstermektedir. 

Sosyal medya araçları ile siyaset ve kamuoyunu yönlendirme olgusu,siyaset ve 

kamuoyunun temayüllerini temel yörüngesinin dışını çıkararak, bu alanı kendi 

perspektifinde dönüştürme işlevi yapmaktadır.Bu rolü üslenen sosyal medya 

araçlarının yansız ve objektif hareket edemedikleri düşüncesi, siyaset ve kamuoyuna 

hakim olan,bir  algı olarak yine bu kurum ve çevreler tarafından siyaset ve kamuoyu 

unsurlarına iletilmektedir.   

 Bir başka ifade ile siyasal ve kamusal alanı yöneten aktörler arasındaki 

manipülasyona dayalı, kendileri için makul, karşı kesimler için kabul edilemez, algı 

savaşları sosyal medya üzerinden kurgulanmaya başlanılmıştır. Bu dönüşüm 

aşamasında sosyal medya üzerinden yaratılmaya çalışılan amacın belli bir kitleyi 

kendi rızasıyla veya empoze ederek ikna etmek ve istenilen doğrultuda bir düşünce 

oluşturmak olduğu giderek yaygınlaşan bir görüştür. 

Sosyal medyanın yaygınlaşması, kullanıcı sayısının günden güne katlanarak 

artması, sosyal medya araçlarının çeşitlenmesi, klasik iletişim stratejilerinin 

değişimini gerektirmiştir. Bu zorunlulukların başında, bu alan da  var olmak ve 

faaliyet yürütmek isteyen kişi veya kurumların sosyal medyada ki iletişim 
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stratejilerini belirleyebilmesi için gereken bilginin elde edilmesi ve elde edilen bu 

bilginin doğru kullanılması konusunda yürütülen çalışmalar gelmektedir. Siyasi 

kurum ve kamusal alanda faaliyet gösteren  kişiler  sosyal medyanın gücünü kendi 

lehlerine çevirme gayreti içindedirler .Çünkü yeni medyada düzen şeffaf ve her 

durumda erişilebilir olduğundan, bu ortamın ciddiye alınması ve oluşan bu yeni 

ortamda yürütülen faaliyetlerin, ustalıkla yürütülmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır.  

Kamuoyunun ve siyasetin dönüşümünde etkin rol oynayan sosyal medya, tüm 

kurumlara; amaçlarını anlatacak taraftar ve fikirlerini dillendirecek  gönüllü bulma 

ve toplumu organize etme, konusunda algı tabanlı yenilikler sunmaktadır. Böylelikle 

sosyal medyada değişim merkezli bir yaklaşımla toplumlar çok çabuk 

örgütlenebilmekte ve fikirlerini her türlü mecrada özgürce seslendirebilmektedir. Bu 

davranış biçimi, bireylerin sosyal medyadaki dönüşüm ve değişimi,kamusal alana 

aktarmaları bakımından önemlidir.  

Sosyal medyanın sunmuş olduğu yeni düşünme ve örgütlenme biçimi,diğer 

bireylerin neler düşündüğünü öğrenebilme fonksiyonuyla ve bu fikirleri kendi 

alanına çekebilme kabiliyetiyle, katılım kültürünü canlı tutmaktadır. Her platforma 

birey kendine özgü düşünce yapısıyla katılıp,gücünü maksimize ederek, siyasi ve 

kamusal alan anlayışına yeni bir dönüşüm zemini kazandırmaktadır.  

Sosyal medyadan topluma sunulan, özelliklede siyaset tabanlı olan haberlerin 

doğruluğu ve yanlışlığı sorgulanmadan alınıp, mutlak hakikatmiş gibi 

sunulması,sosyal medyada tabanlı yönlendirme biçiminin birey tarafından nasıl 

görüldüğünü göstermektedir. Bu bakımdan sosyal medya ağları siyaset 

mekanizmasının kamuoyunu manipüle ederek, kendi  algı biçimini tüm kesimlerin 

düşüncesiymiş gibi aktarması bakımından önemlidir. 

  Sosyal medya,kamusal alanı ve siyaseti dönüştürerek dizayn etme yolun da 

reel dünyada bir araya gelmesi mümkün olmayan nitelik ve nicelikte her kesimden 

milyonlarca insanı bir fikir çatısı altında birleştirmesi ve bu çatının altında ki yapıyı 

yönetmesi bakımından önemlidir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

SİYASETİN YÖNLENDİRİLMESİNDE  MEDYANIN İŞLEVİ 

 

Siyasal çevrede demokratik sistemin yönlendiricileri arasında en önemli 

konumda bulunan kitle iletişim araçları,bu alanı yönlendirerek değiştirme 

konumunda  önemli yer tutmaktadır. Kitle iletişim araçlarından yeni medya sadece 

siyasi kadroların mesajlarını halka ulaştırmakla kalmaz, aynı zamanda siyasi sistemi 

denetleme işlevi de görürler. Kitle iletişim araçlarından geleneksel ve sosyal 

medya,toplumun siyasal bilgi edinme ve siyasal ilgi düzeyini artırmasına da katkıda 

bulunurlar. Bu durum seçim dönemlerinde kitle iletişim araçlarının taşıdığı siyasi 

önem de görülebilir. Siyaset, bireye iletişim kanallarını kullanarak ulaşır ve bireyi 

toplumsallaştırır. Bu durum sosyal bir çevrede gruplar arasında da daha aktif 

izlenebilir,İletişim yönlendirir, ikna eder ve duygulara seslenir. Siyaset, iletişimin bu 

özelliklerini kullanarak amacına ulaşmaya çalışır. Sosyal medya yoluyla yapılan 

iletişim, burada kitleleri yönlendirmek, verilen mesaja inandırmak ve duygularıyla 

hareket etmelerini sağlamak için kilit bir rol üstlenmektedir
3
 

 

1.1.MEDYA VE SİYASET 

Siyaset; toplumda yönetime talip çeşitli halk fırkalarının, sosyal sınıfların, 

çıkar gruplarının ve ortak yada karşı fikirlere sahip aktörlerin  paylaşım, bölüşüm ve 

iktidar mücadelesi olarak tanımlanmaktadır. Siyasetin ana konusunu, farklı düşünce 

yapısına sahip odaklarının karşılıklı iktidar mücadelesin de aramak gerekmektedir. 

Bu mücadelenin sebebi, topluma hakim olup, onu kendi fikirleri doğrultusunda 

yönlendirip, yönetimde söz sahibi olup, değerlerin ve kaynakların paylaşılma 

çabasıdır.
4
 

  Siyaset tek yönlü değildir hem kaynakların hem de  değerlerin toplum 

tarafından paylaşılmasına, kullanılmasına hizmet eden bir araçtır. Siyaset toplumda 

                                                
3Oya Tokgöz,(1979),Siyasi Haberleşme ve Kadın, Ankara,Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Yayını,    No:429, s.4 
4Münci Kapani,(1998)  Politika Bilimine Giriş.Bilgi Kitap Evi, Ankara,  s.17, den akt, Abdullah 

Özkan,"Küreselleşme Sürecinde Medya ve Siyaset: Medya Gücü mü, Gücün Medyası mı? " 

,www.siyasaliletisim.org, (Erişim Tarihi :17.10.2014) 
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hoşgörü ile uzlaşma ve bütünleşmeyi hedef alarak herkesin yararına iletişimi yüksek 

bir toplum düzeni kurulması için çaba harcamaktadır. Siyaset bilimci Van Dyke 

siyaseti, “kamuyu ilgilendiren sorunlarda kendi tercihlerini kabul ettirmek, 

uygulatmak, başkalarının tercihlerinin gerçekleşmesini engellemek üzere çeşitli 

aktörlerin yürüttükleri bir mücadele” olarak tanımlarken, David Easton, “maddi ve 

manevi değerlerin otoriteye göre dağıtılması sürecine” siyaset adını vermektedir.
5
 

Kitle iletişim araçları ya da günümüzde bilinen adıyla medya toplumu,ülkeleri 

yönlendirebilecek  stratejik bir öneme sahiptir. Siyasetin oluşumunda ve 

yönlendirilmesinde medya çok büyük bir önem taşımaktadır.  Medya ile siyaset 

arasındaki ilişkiyi “Medya Demokrasisi” isimli kitabında inceleyen Thomas Meyer, 

siyasetin medya eliyle yönlendirildiğine şöyle dikkat çekmektedir: Siyaset, medya 

sisteminin etkisi altına girer girmez medyanın baskısı önemli ölçüde hissedilir, 

siyaset medyanın değişeme zorlayan yenilikçi kurallarına bağımlı hale gelir. Medya 

sisteminin mantığı siyaseti yönlendirirken  yalnız,siyaset ile diğer kurumların 

ilişkisini kendine göre yapılandırmaz,siyasal süreci “üretim” düzeyinde, yani siyasal 

alanın diğer kurumlara nazaran ,emsalsiz bir biçimde  ortaya çıktığı düzeyde 

yapılandırır. Medya kurumunun mantığı, siyasal kurumu yeniden dizayn ederek, 

onlara yeni anlamlar vererek ve medya sistemine yeni yapısal öğeler ekleyerek hem 

kendini geliştirmek hem de başta siyaset ve kamuoyu olmak üzere tüm kurumları 

yönlendirmektir. Böylelikle siyaset,medya kurumuna sistemsel olarak  koşulsuz 

teslim olacaktır. 

Medya, siyaseti istediği doğrultuda yönlendirme işlevini zor kullanarak  

yapmamakta, siyasi aktörlerin iktidar tutkusu, medyayı kullanma istek ve arzusu 

sömürüye boyun eğmeyi de beraberinde getirmektedir.
6
   

Medya ve siyaset arasındaki ilişki karşılıklı yarar sağlama boyutlu ortak 

yaşama ilişkisidir. Her siyasi aktör ,kendi düşünce ve tutumlarının kamuoyuna 

ulaşmasını ve kamuoyunu dönüştürmeyi istemektedir. Medya da bu düşünceye 

aracılık ederek siyasetin etkinlik derecesini artırır. Böylelikle aralarındaki yaşam 

                                                
5 David Easton,(1997),A Systems Analysis of Political Life. New York: John Wiley, 1965, bkz. İlter       

Turan, Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış. İstanbul, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi    

Yayınları, s.7 den akt, Abdullah Özkan , " Küreselleşme Sürecinde Medya ve Siyaset: Medya Gücü 

mü, Gücün Medyası mı? ", www.siyasaliletisim.org, (Erişim Tarihi :17.10.2014) 
6 Meyer,a.g.e,s.72  
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ilişkisini sürekli geliştirmektedirler Bu bakımdan her ikisinin de ihtiyaçları genellikle 

uyum içerisindedir.
7
 Medya ve siyaset ilişkisi karşılıklıdır. Genellikle birbirini  

dönüştürerek kullanmaya yönelik kuşatıcı bir çevre içinde barınırlar. Bundan 

dolayıdır ki,siyaset ile medya birbirlerini her alan da dönüştürerek 

geliştirmektedirler. Medya sistemi  siyasi rejimden bağımsız olamaz, siyasal yaşam 

ise medyasız kalamaz.
8
  

Medya  toplumu bilgilendirme ve buna bağlı olarak yönlendirme işlevini icra 

ederken siyaset kurumuyla çatışma yaşayabilir çünkü üstünlüğe dayalı bu tip  

fonksiyonların yönetilmesinde, kendi doğal mecrasının çatışmacı kuramları hep rol 

alır. Medya siyaseti kendi alt kurumuna dönüştürmek isterken siyasetde aynı 

düşünceyi sürdürür. Bu çatışmacı zihniyet her daim olmaz,her iki güç bazen 

birbirlerini yıpratmadan yönlendirme ve bilgilendirme görevini paylaşımla 

yapabilmektedirler.
9
  

Medya açısından bakıldığında; temel olan etkili olmaktır. Bu etki alanı da 

kamuoyunda güçlü olmaktan, inandırıcılığı ile kamuoyunu dönüştürmekten 

geçmektedir. Kamuoyunun bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi ve istenildiği gibi 

harekete geçirilmesi medyanın siyaset üzerindeki etkisini göstermek bakımından  

önem taşımaktadır. Güz'e göre; ‘’kitle iletişim araçlarının bağımsız bir şekilde ve 

etkilenmeden hareket edebilmeleri; toplumun bu araçlardan beklentileri ve siyasal 

sistem içerisinde bu araçlara yüklenen görev ve sorumluluk açısından önemlidir. 

Bağımsız ya da objektif hareket edemeyen kitle iletişim araçlarına toplumun saygı 

duyması ve güvenmesi mümkün değildir.’’  

Bu bağlamda, kitle iletişim araçlarının yansız ve objektif hareket edemedikleri 

düşüncesi toplumun geneline hakim olduğu zaman,siyasal sistemin sağlıklı işlemesi 

bakımından sakıncalar doğurabilir. Demokratik sistemlerde siyasal sistemin sağlıklı 

bir şekilde yürütülmesi kitle iletişim araçları ile toplum arasındaki düzenli ilişkilerin 

oluşturulması ve yürütülmesiyle mümkündür. Geleneksel medya ve yeni medya da 

                                                
7 Erkan Yüksel,(2001).Medyanın Gündem Belirleme Gücü, Çizgi Kitabevi Yayınları,Konya,ss.144-

145  
8 Caner Arabacı,(2004),Basın ve Siyaset Üzerine, Medyada Yeni Yaklaşımlar, (Editör: Metin Işık), 

Konya, Eğitim Yayınları, s.105-128 den akt, Mustafa Akdağ, ‘’Medya ve Siyaset Üzerine’’, 

http://mediaware.erciyes.edu.tr/tr/medya_ve_siyaset_uzerine.pdf,s,14,(Erişim Tarihi:11.10.2014)  
9 Çetin Murat Hazar, (2008), ‘’Medya ve Siyasal Sistemin Kaos Yorumu’’, Medya ve Siyaset, 

(Editör: Zülfikar Damlapınar), Eğitim Yayınları ,Konya, ss. 245-259   

http://mediaware.erciyes.edu.tr/tr/medya_ve_siyaset_uzerine.pdf
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kullanılan araçların yanlı bir şekilde kullanıldığına dair  kanaatin oluşması bu 

araçların siyasal kişi, kurum ya da kuruluşlarla ilgili vereceği haberlerin de 

inandırıcılığını yitirmesine sebep olacaktır. Bu durum sosyal medyanın siyasi ortamı 

yönlendirme düşüncesine kapılmadan önce, bu ortama hakim olan birey ve kurumlar 

tarafından toplum yararına çözümlenmelidir.
10

  

Medya ile siyaset arasındaki ilişki,  bu  iki kurum arasındaki güç rekabetinden 

dolayı sürekli bir yarış düzeyindedir.Siyasi aktörler , temsil ettikleri halk adına, 

onları bir fikir birliğinde sabit tutmak için medyanın istediğini söylemesini ve 

yapmasını engellemeye çalışırken, medya ise, halkı temsil ettiğini ve baskıcı güç 

olarak gördüğü medyadan kurtulmak istediğini vurgulamaktadır. Bu dengeler 

arasında araçsal noktalar,kanundan kaynaklanan hakların kullanılması, basın 

toplantıları ve açıklamaları,lobi faaliyetleri, finansı kontrol etme arzusu,siyasi 

katılım için medyada sürekli boy göstermek olarak sıralanabilir.
11

  

 

1.1.1.Medya ve Siyaset Bağlamında; Medyanın Rolü 

 

Toplumsal sistemlerden siyaseti ve  kamuoyunu yönlendirmede önemli bir 

etkeni olarak medya, siyasal olgu ve düşünceler, olaylar, tartışmalı durumlar, 

kurumlar ve aktörler hakkında siyasal ve kamusal algılamayı etkileme gücü, algı 

tabanlı soysal medyanın yükselişi ile beraber, iletişimi artırmış ve kendisini her 

alanda daha çok hissettirmeye başlamıştır. Günümüzde, siyasetin medya üzerinden 

yoğun bir şekil de yapılması; medya eliyle  toplumsal kanaatlerin belirlenmesi, 

kurumlara mal edilen toplumsal güvenirliği de etkileme gücüne sahip hale 

gelmiştir.
12

 

Medyadaki hızlı teknolojik gelişim, başta siyaseti olmak üzere tüm kesimlerde  

medyanın gücünü arttırmakta bu durum ise medyayı ulaşılmaz kılmaktadır. 

Genellikle,ulus ötesi  büyük sermayelerin ulaşabileceği bir alan özelliği kazanan 

                                                
10Nüket Güz,(2005),Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmaları, Nobel Yayın Dağıtım 

,Ankara,,s.88  
11Yüksel, a.g.e, ss.144-145 
12 Zülfikar Damlapınar, (2008), ‘’Medya ve Siyasete Güvenilirlik: Medya Siyaseti'nin Toplumsal 

Algılanmasına Bağlı Faktörler’’, Medya ve Siyaset (Editör: Zülfikar Damlapınar), Konya: Eğitim 

Yayınları,s,187-207 den akt, Mustafa Akdağ, ‘’Medya ve Siyaset Üzerine’’, 

http://mediaware.erciyes.edu.tr/tr/medya_ve_siyaset_uzerine.pdf,s,9,(Erişim Tarihi:11.10.2014) 

http://mediaware.erciyes.edu.tr/tr/medya_ve_siyaset_uzerine.pdf
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medya, süreç içinde siyasetçileri her durumda kendine muhtaç hale getirmeye 

başladığında, siyasetin tek ve stratejik belirleyeni olarak önem kazanmaktadır. 

Modern  toplumunun şartlarında yeniden ve sürekli  üretilmesine ihtiyaç duyulan 

politik ilişkilerin bir teknolojisi olarak gündeme dâhil olan medya, yönlendirici 

gücüne rağmen yasa yapma yetkisine sahip olamadığı için siyasiler ile arasında özel 

bir ilişki durumu belirmektedirler. Medyanın bu ciddi gücüne sahip olan yöneticiler, 

özgür ve doğru haber alma durumunu, kendileri için doğru olana yönlendirmeye ve 

aynı zamanda da kamuoyunu tek aktör olarak dönüştürmeye çalışmaktadır.
13

  

Bir konuyu siyasi gündeme neyin yerleştirdiği ve toplumu nasıl 

yönlendirdiğini araştıran siyasal gündem araştırmacıları Rogers ve Dearing, bu 

araştırmaların da üç genellemeye ulaştıklarından bahsetmektedirler. Bunlar;
14

  ‘’ 

Medya gündemi tarafından meydana getirilen veya yansıtılan kamu gündemi, seçkin 

karar vericilerin ve siyasal yürütme planının da siyasal gündemini etkiler. Medya 

gündeminin sunduğu kritik bilgiler, siyasal gündem üzerinde doğrudan ve bazen 

güçlü etkilere sahiptir. Bazı konular içinse, medya üzerinde ,siyasal 

erkler,yönlendirici güçlü etkilere sahiptir.’’ 

Gündem  belirlemede ,politikaların ortama dair belirsizliğini belirginleştirmede 

ve bu karmaşıklığı netleştirip, politika boşluğunu dolduracak alternatifleri topluma 

sunmada  önemli görev üstlenebilen medya,kendi gücünü göstermek için  belli 

programlara meşruluk kazandırabilmekte  ya da onların rolünü pasifize edip etkisini 

kırabilmektedir. Konuları yorumlarken kendi konumunu korumak için aktif ve pasif 

tutumlar içinde girmesi, kamuoyunu her bakımdan etkilemekte olan medyanın 

,siyasal gündemin yönlendirilmesinde  çok önemli roller üstlenebildiğinin bir 

kanıtıdır. 

Medya, siyasal gündemi değiştirecek ve bu değişimi yönetecek  konuları 

belirleyip politik gündemin bir parçası olmakta ve her  siyasi liderin hedeflediği  

gibi, gündemleri yönlendirme erkine sahip siyaset sahnesinin aktörleri haline 

gelebilmektedir. Böylelikle medya, yalnızca bazı konularda değil tüm stratejik ve 

                                                
13 Naci Bostancı,(1998),Siyaset, Medya ve Ötesi, Vadi Yayınları, Ankara ,s.161 
14  Yüksel, a.g.e, ss.147-148  
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politik konularda ön plana çıkarak siyasal ve kamusal alanın gündemini belirlemekle, 

politik eylemlerin ve liderlerin doğasını ve yönünü değiştirmektedir.
15

 

1.1.2. Medya ve Siyaset Bağlamında; Siyasetin Rolü 

Siyasal karar vericilerin medyaya önemsemeleri ve yönlendirme arzularının 

temelinde kamuoyunda ki kabul edilebilirlik ihtiyacıdır. Kendilerini ve politikalarını 

meşrulaştırabilmek ve olumlu imaj geliştirerek rakiplerinden bir adım öne geçmek 

anlamında medyayla ilgilenmektedirler.
16

 Siyasetin modern zamanlarda kendi 

kulvarlarında yürümesini sağlayan en önemli gelişmelerden biri de kitle iletişim 

araçlarının, geleneksel ve sosyal medya olarak bütün görkemli etkisiyle ortaya 

çıkmasıdır.
17

  

 Siyasilerin medya iletişim araçlarıyla devamlı ilgilenmelerine sebep olan 

unsurlar,
18

   medyanın toplum nezdinde ki ikna gücüne inanma, bireyler arsındaki 

demokratik, eşitlikçi yaşam için siyasilerin sahaya inip toplumla buluşmasının  

sağlanmasının gerekliliği, kamuoyu oluşturabilmek için lehte düşünceler, eylemler 

ve olaylar üzerine etkili  projelerin gerçekleşmesindeki medyanın fonksiyonu rol 

oynar. 

Siyasi odaklarının yapısal bütünlüğünü korumak ve meşru kılmak için,gücü, 

çapı, etkinliği çerçevesinde, her alan da ve kamusal alanda var olma girişimi, "bir 

iktidar merkezi veya iktidar ilişkilerine giren bir güç olan" medya vesilesiyle 

olmaktadır.
19

 Medya psikolojik özyapımıza derinlemesine nüfus ederek benliğimize 

kadar etki etmekte, bize söyleyeceğimiz ve yapacağımız şeyleri salık vermektedir. 

                                                
15Banu Terkan,(2005),Gündem Belirleme Medya ve Siyasal Gündem Üzerine Bir Çalışma, 

Tablet Yayınları ,Konya,  s.16-17 
16Thomas Meyer,(2002),Medya Demokrasisi: Medya Siyaseti Nasıl Sömürgeleştirir, (Çev. Ahmet 

Fethi), İş Bankası Kültür Yayınları,İstanbul,  s.72 den akt, Mevlüde Batur, Gezi Parkı Olaylarının 

Sosyal Medyaya Yansıma Biçiminin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Değerlendirilmesi: Facebook 

Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi ),Atatürk Üniversitesi 
17Bostancı, a.g.e, 1998a, s.160 
18 Jean Marie Charon,(1993),İletişim Araçlarında Devlet Müdahalesi, Medya Dünyası ,(Editör: Jean-

Marie   Charon)(Çev.Oya Tatlıpınar), İletişim Yayınları, İstanbul, s, 241 den akt, Mustafa Akdağ, 

‘’Medya ve Siyaset Üzerine’’, 

http://mediaware.erciyes.edu.tr/tr/medya_ve_siyaset_uzerine.pdf,s,14,(Erişim Tarihi:09.10.2014) 
19Bostancı. a.g.e, 1998b, s.138 

http://mediaware.erciyes.edu.tr/tr/medya_ve_siyaset_uzerine.pdf
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Medya son derece güçlü bir algı, tanıtım propaganda ve ikna kaynağı olarak 

değerlendirilebilir.
20

  

Edward Herman ve Noam Chomsky, medyanın kamu oyunda var olan sesleri 

örgütleyerek  hükümet politikalarını ve toplumun düşüncelerini nasıl yönlendirdiğine 

dair  bir siyasal propaganda modeli taslağı çıkarmışlardır. Medya demokratik 

toplumlarda kısman  devlet müdahalesinden uzaktır, fakat güncel konuların 

durumların sunuluş biçimiyle medya hiçbir zaman önyargısız değildir.       
21

 

 Medya kuruluşları genelde büyük sermaye sahibi ulusötesi şirketlerin elindedir 

ve bu aktörler sermayelerini medyanın yanında, çeşitli stratejik iş alanlarına yönelten 

bir yapıya sahiptir.  Bu yüzden medya kuruluşları faaliyet alanlarında ilerleme 

kaydetmeleri için siyasi aktörlere bağımlılık gösterirler.  Bundan dolayı da 

hükümetin ya da büyük sermaye kuruluşların bakış açılarını kendi görüşü gibi 

sunarlar. Bu durum geleneksel medya ve sosyal medyanın, siyasi vasıfları yüksek bir 

iletişim aracı olduğunu gösterir. Medyatik siyasetin etki alanı mülkiyetin büyüklüğü 

ile doğru orantılıdır. 

Medyada ki haberlerin asıl menbağı siyasal erkler tarafından üretilen resmi 

bilgilerdir. Kamuoyunu yönlendirme de etkili ve erişilebilinir olduğu için bu kanallar 

medya kuruluşları açısından her zaman özel bir konumdadır. Haber değeri olan ve 

resmi, siyasi  kaynaklardan gelen bilgiler her durumda tercih sebebi olmaktadır. 

Konu ve mekan  açısından ilişkilerini sürdürdüğü güçlü siyasi kurumlara fazlasıyla 

bağımlı olan medya bazı hallerde etik değerler den ödün vererek, toplumu  

ilgilendiren  konularda kendi ikbal ve alan kaybı korkusuyla önyargı ve yasadışı 

suçlamalara bulaşarak ,nesnellik ve tarafsızlık kurallarının çiğnemektedir.  

 

 

 

                                                
20Dan Laughey,(2010),Medya Çalışmaları Teoriler ve Yaklaşımlar ,(Çev. Ali Toprak), İstanbul, 

Kalkedon Yayıncılık,s,42 den akt, Mustafa Akdağ, ‘’Medya ve Siyaset Üzerine’’, 

http://mediaware.erciyes.edu.tr/tr/medya_ve_siyaset_uzerine.pdf,ss,14,(Erişim Tarihi:13.10.2014) 
21 Laughey, a.g.e, ss.78-79 

http://mediaware.erciyes.edu.tr/tr/medya_ve_siyaset_uzerine.pdf
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1.2.SİYASET VE KAMUOYUNU  YÖNLENDİRME SÜRECİNDE SOSYAL 

MEDYA KAVRAMI 

 

Sosyal medya, bireylerin internet kaynaklarını kullanarak  oluşturdukları sanal 

hesaplar üzerinden düşünce ve fikir üreterek bu içerikleri  paylaştıkları ve her türlü 

konunun  değerlendirildiği sanal tartışma platformları olarak tanımlanabilir. Bu 

tanımdan da anlaşılacağı gibi sosyal medya belirli unsurları  barındırmakta  ve 

kullanmaktadır. Bunlar; sosyal medyada içerik kullanıcılar tarafından oluşturulmakta 

ve oluşturulan bu düşünce platformları , kullanıcılara özgün bir şekilde 

sunulmaktadır.  Ve bu bilgi etrafında karşılıklı tartışma süreçlerinin yaşandığı bir 

ortamın bulunduğu ve kontrolün genel itibariyle kullanıcılarda bulunduğu bir iletişim 

süreci bulunmaktadır. "İçeriğin kullanıcılar tarafından oluşturulması" kavramının ne 

şekilde tanımlanacağına ilişkin Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 

tarafından kabul edilen üç kriter bulunmaktadır. Bunlar; üretilen mesajın her birey 

tarafından rahatlıkla ulaşılabilecek bir internet sitesi, blog veya sosyal medya 

sitelerinde güvenilir bir şekilde  yayınlanıyor olması, üretilen mesajın  orijinal ve 

doğru kaynaktan geliyor olması ve uzman kurum, kuruluş veya kişilerin kurumsal 

olarak  yapmış oldukları faaliyetlerin dışında bir içerikte olmasıdır.
22

 

İletişim ağlarında hızla gelişen durumlara ve çağın gereksinimlerine cevap 

veren  internet teknolojisi kamuoyunun ve siyasetin vazgeçilmez bir parçası haline 

gelmiştir. Sosyal medya, içinde bulunduğumuz zamanı, ekonomi, siyaset, sosyal 

ilişkiler, kültür gibi yaşamımızın her  alanını köklü bir dönüşüme tabi tutmaktadır. 

Bu bağlamda teknolojik paradigma, zaman mekan ve ilişkiler örgüsünü kesin ve 

etkili bir değişikliğe uğratmış ve yeni algılar oluşturmayı başarmış ve algıları 

hayatımızda kullanılacak olgular haline getirmiştir. Teknolojik gelişmeler, 

kamuoyunun unsuru olan toplumsal yapı ve kurumları, kamuoyunu oluşturan öğeleri 

etkin bir  dönüşüme tabi tuttuğundan içinde yaşadığımız toplumu ,ağ toplumu haline 

getirmiştir.  

 Ağ toplumu olarak ifade edilen bu toplum yapısı daha önceki  oluşum ve 

kurumların etkisini aşarak, dünyada çok kısa sürede kendine yaşam alanı bulmuş ve 

                                                
22 Sarah Joseph,(2012);“Social Media, Political Change, and HumanRights", Boston College 

İnternational and Comparative Law Review, Cilt:35, s.146 
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toplum yapılarını dönüştürmeye başlamıştır. İlk zamanlarda  haber alma gibi basit 

iletişim tekniklerini kullanan internet,özellikle sosyal medya araçlarının ,facebook, 

twitter vb. sitelerin yaygınlaşması ile artık bir sosyal iletişim ve etkileşim aracı 

haline gelmiş, her alanda,özelliklede yönlendirme ve dönüşüm bağlamında gücünü 

kanıtlamıştır. Sosyal medya kavramının hayatları etkilemesiyle, toplumsal yapı 

içindeki  ilişkiler ve aktörler, boyut ,işlev ve söylev değiştirmeye başlamıştır. 

Bireysel ,yüz yüze iletişimin yerini sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen sanal 

ilişkiler almıştır. Bu durum sosyal iletişimin aktörlerini değiştirmiş ve iletişim 

kurulan birey sayısını artırmıştır ve böylelikle klasik toplumsal olmayan bireyin 

yerini sosyal iletişimi yüksek,toplumsal statüleri olan fertler almıştır.
23

 

Sosyal medya zaman ve mekân sınırlaması olmadan, yüksek bir etki gücü 

olan,büyük kitleleri kısa sürede organize eden,paylaşımın ve tartışmanın esas olduğu 

bir iletişim şeklidir. Sosyal medya, teknolojinin en son halini kullanan,  sosyal 

iletişim diline hakim kelimelerle çalışan, görsel ve  ses dosyalarını topluma hızlı bir 

şekilde aktaran bir yapıya sahiptir.bu özelliğinden dolayıdır ki, bireyin içinde 

bulunduğu her ortamı ,kamuoyu ve siyasal çevreyi en çok yönlendiren medya 

ortamıdır.
24

 Sosyal medya elit ve yerel kimlikleri ortadan kaldıran,yüksek derecede 

paylaşımın gerçekleştiği, güncel  medyanın yeni bir türü olarak fırsatlar sunan en 

yeni fikirlerden biridir.
25

 

Sosyal medya, kavram olarak çok geniş tabanlı bir terimdir. Bu kavramın temel 

unsuru geleneksel medyadan yaptığı gibi, tek noktadan çok sayıda kişiye yayın 

yapmaktan çıkıp, çok noktadan çok kişiye yayın yapmaya geçmiş olmasıdır. Yani 

geleneksel medya yayıncılığını bırakıp,çok sayıda kişiye çok kısa sürede ulaşılabilen 

sosyal medya alanına geçilmiş olmasıdır.
26

  

Sosyal medya için yapılan kavramsal tanımlamalar arasında, sosyal medyayı 

basitçe işbirlikçi,kullanıcı,yaratıcı,online,her bireyin diğer birey gruplarını 

                                                
23 Yakup Köseoğlu, Hamza Al;(2013),Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries) 

Cilt: 8,         Sayı: 3 
24 http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya, (Erişim Tarihi :01.11.2014) 
25 Antony Mayfield."What is Social Media", www.antonymayfield.com, (Erişim Tarihi :14.10.2014) 
26 Ray Poyntner , (2012) İnternet ve Sosyal Medya Araştırmaları El Kitabı, Pazar Araştırmaları İçin 

Araçlar Ve Teknikler (çev: Ü. Şensoy), Optimist Yayınları, İstanbul, s.210, den akt, Mevlüde Batur, 

Gezi Parkı Olaylarının Sosyal Medyaya Yansıma Biçiminin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında 

Değerlendirilmesi: Facebook Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi ),Atatürk Üniversitesi 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya
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etkilemesini olanaklı ve kolay kılan yüksek derecede erişilebilir iletişim teknolojileri 

ya da teknikleri olarak tanımları da görebiliriz.
27

  

Bireylerin sosyal medya da birbirleriyle etkileşimde bulunmasının sosyal 

ağlarda gerçekleştiğini ve sosyal medya kavramının da baskı grupları tarafından 

amaçları doğrultusun da örgütlü bir şekilde kullanılması anlamına geldiğini de 

söylemek mümkündür Sosyal ağlar, bloglar, mikro bloglar, sohbet siteleri, forumlar 

gibi internet siteleri insanlara aradıkları içeriklere ulaşma imkanı sunmaktadır. 

Ayrıca ortak bir etkileşim ve paylaşım da sağlamaktadırlar.Sosyal medyanın kendisi 

başlı başına bir baskı aracı haline zamanla ulaşmıştır. Yerelde kalmış, çılız seslere 

ifade özgürlüğü kazandırarak ,ulaşılmazlığın esaretini kırmış etkileşimi ve baskısı 

olağanüstü bir platform haline gelmiştir.
28

  

Diğer yandan, sosyal medyanın farklı alanlarda ve kurumlarda yönlendirme 

boyutuyla  etkisi üzerine farklı görüş ve tanımlar  bulunmakla beraber, sosyal 

platformlarında fikir savunucuları tarafından iki koldan düşünce üretildiği  

görülmektedir. İlk olarak bazı fikir mimarları sosyal medyanın geleneksel medyanın 

bu zamana kadar olan tüm etkisi kıracağını, kamuoyu ve siyaset gibi alanlarda çok 

net etkisinin olacağını söylemektedirler. Diğer bir bakış açıda; güçlü bir sosyal 

medya etkisinden söz edebilmek için ,bu platformların etkinliğini ölçebilmek için 

daha çok zamana ihtiyaç  olduğunu savunmaktadırlar 

İletişim çağının sosyal medya ile yeni bir çığır açması, kamuoyunu oluşturan 

her kesimde bu kanallara olan merakın,ilginin artmasına ve, sosyalleşme  konusunda 

topluma bireysel ve kitlesel olarak yeni kavramlar katmasına neden olmuştur. Sosyal 

medyanın iletişim anlamdaki gücünü keşfeden kurumlar, bireylerin özelliklerini 

gittikçe derinlemesine öğrenmeye ve insanı üç boyutlu haliyle tanımlamaya 

çalışarak, bireyi kamuoyu ve siyasette sosyal medya aracılığında etkili bir aktör 

haline getirmeye çalışmakta ve bunda genelde başarılı olmaktadırlar.   

                                                
27Erkan Akar,(2010),Sosyal Medya Pazarlaması, ,Efil Yayınevi, Ankara, ss.17-18 
28Ece Baban,(2012),“Mc Luhan ve Baudrillard’ın Penceresinden Sosyal Medyanın Etkisi: İfadenin 

Esareti,Gözetlenen Toplum ve Kayıp Kimlik Sendromu” (Editör: Tolga KARA , Ebru ÖZGEN), 

s,57, www.betayayincilik.com, (Erişim Tarihi :10.10.2014) 
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Günümüzde birçok kurum ve birey sosyal medyayı takip etmeden varlığı 

sürdürmenin anlamını yitireceği ve kendine yol gösterecek  fırsatları, araştırma ya da 

tehditleri bertaraf etme kapasitesinden yoksun kalacağı düşüncesiyle bu mecrayı çok 

ve etkin olarak takip etmektedirler. Böylelikle iletişim alanında sosyal medya 

teknolojilerin ortaya çıkışı ve sürekli  artan popülaritesi, bu alana hakim  araçlar 

kullanılarak,bireyler ile  kurumsal organizasyonlar arasındaki iletişimin vazgeçilmez 

birer öğesi konumuna gelmiştir. Bu alanın etkisi hakkında kurumlar için çok değerli 

olan ve varlıklarının devamına katkı sunan  sosyal medya analizleri; bu platformları 

kullanan kişilere  ait verileri bloglar,mikrobloglar,sosyal ağlar wiki 

uygulamaları,sosyal imleme,sosyal haberler ,görüş/fikir siteleri ve çoklu ortam 

paylaşımı gibi çok çeşitli yollarla elde edilmektedir. Elde edilen veriler daha sonra 

birey ve kurumlara,kamuoyuna arz edecekleri fikir ve düşünceleri için kaynak teşkil 

etmektedir.  

Sosyal ağların hızla gelişmesi ve bu alana olan ilginin giderek kitlesel 

boyutlara ulaşması  sosyal medyanın ,takip aracı  ve ölçümleme konusunda bir fırsat 

olarak görülmesine sebep olmuş ve bu konuda özellikle siyasiler ve kamuoyu 

takipçileri tarafından  iyi derecede sonuçlar elde edilmiştir. Bu bağlamda sosyal 

medyanın takibi,aktif bir etkileşime dönüşmüş; izleme, ölçümleme ve değerlendirme 

faaliyetleri konularında, her sosyal olayı tüm boyutları ile kavramak  için çok önemli 

bir yapıya dönüşmüştür.
29

 

 

1.2.1.GELENEKSEL VE SOSYAL MEDYANIN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Sosyal medya ile geleneksel medya sunmuş olduğu konu içeriği bakımından 

benzer düşünceler etrafında şekillenmektedir. Haber analizinin yapılması ve 

konuların çeşitlenmesi ile birlikte ayrılık başlamakta, takipçiler değişmektedir. 

Geleneksel medyadaki herkesi ilgilendiren genel haberlerin yerini daha küresel 

boyutta ve kendi düşünce bloğunda olgunlaşan haber konuları almaktadır. Ve en 

önemli ayrım noktası,sosyal medyada takipçisi tarafından beğenilen haber ‘’retweet’’ 

yapılarak  daha geniş kitlelere ulaştırılmaktadırlar. 

                                                
29 Çiğdem Aytekin, Alper Değerli,(2013)Etki Bağlamında Sosyal Medyada Ölçümleme Çalışmalarına   

Bakış:Türkiye’deki Ajanslar Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi,İstanbul,s.5-14 
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Sosyal ve geleneksel medyanın toplum ve siyaset üzerindeki etkisi bakımından, 

Amerikalı siyaset bilimci Richard Fagen’in verdiği şu örnek çok önemlidir: “Eğer 2 

bin kişiyi kitle iletişim araçlarında kilit noktalara yerleştirebilecek bir düzenbazlık 

şebekesi kurabilme imkanı olsa, Amerika’nın tümünü ve dünyanın büyük bir kısmını 

ABD Başkanının öldüğüne inandırmak çok kolay bir şekilde mümkün olur.”
30

  

 

Tablo 1.Geleneksel medyanın sosyal medya ile karşılaştırılması 
31

 

 Geleneksel medya Sosyal medya 

Kanal Az Sayıda Çok Sayıda 

Kontrol Gönderen Alıcı 

İletim Tek Yönlü İki Yönlü /Etkileşimli 

İçerik Sınırlı            Çok 

Boyutlu/Çeşitlendirilmiş 

Kapsama Alanı Bölgesel Küresel 

Zaman Senkron Asenkron 

Yapısı Bir Noktadan Çok 

Noktaya 

Çok Noktadan Çok 

Noktaya 

 

Sosyal medya,geleneksel medyanın düzenini bozarak, hem entelektüeller 

arasında da hem de, sosyal medya üzerinden iletişim kuran yerel halk arasın da, fikir 

planın da geniş yer bulmuştur. Sosyal medya,kamuoyunda  kamusal ifadenin 

önündeki engelleri kaldırarak kitlesel medyanın sembolleri olan darboğazları yok 

etmiş ve medya daki profesyonellerine özgü alanların kitlesel olarak amatörleştiğini 

vurgulamıştır. Yeni medyanın varlığını kanıtlamasıyla birlikte, artık birey örgütsel 

bir medyadır.
32

  

Toplumsal katılımın çok olduğu ve  kısa sürede neticeye ulaşan  eylemlerin 

yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunda destek bulmasında yeni medya aktif rol 

                                                
30Richard  Fagen,(1966),Communicatıon and Politics, Boston,Little, Brown and Co, s.42 den akt, 

Abdullah Özkan , " Küreselleşme Sürecinde Medya ve Siyaset: Medya Gücü mü, Gücün Medyası 

mı? ", www.siyasaliletisim.org, (Erişim Tarihi :17.10.2014) 
31Celalettin Aktaş,(2011)."Yeni Medyanın Geleneksel Medya ile Karşılaştırılması", Medya Üzerine 

Çalışmalar, (drl.), Gülbuğ Erol, Beta Yayınları, İstanbul, s.107. 
32Clay Shirky,(2010), Herkes Örgüt ,İnternet Gruplarının Gücü,(Çev.Pınar  Şiraz),Optimist Yayınları, 

Istanbul,s.5 



16 

 

oynarken, ayakta kalmasında ve sürmesinde de geleneksel medyanın rolü önemli ve 

kararlıdır.Bu bağlamda  sürecin en güçlü aktörleri ve sonuçlar açısından belirleyici 

olanı, sosyal gruplar ve rejim karşıtı  örgütsel oluşumlardır. Yeni medyanın kul-

lanılmasıyla çok hızlı ve etkili bir şekilde  büyük kitlelere ulaşmak; mesajları 

iletmek, söylemleri duyurmak, toplumsal ve siyasal aktörlerden destek bulmak 

mümkün hale gelmiştir. Bu durum sosyal medyanın ,geleneksel medyadan farklı bir 

platform olduğunu ortaya koyar. Çünkü hazırlanan yönlendirici  algı faaliyetleri  

ulusal kamuoyun da karşıt düşünceyi paylaşan aktörler ile duygusal bağın oluşumuna 

sağlarken, anlık iletişimler ile uluslararası kamuoyunu da harekete geçirerek eylemin 

başarıyla ulaşmasını sağlar.
33

 

Geleneksel medya temel yönleriyle sosyal medya ile karşılaştırıldığında  sosyal 

medyanın iletişim platformlarına kattığı başat değerler bağlamında değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Bunlar; ise öncel, önemli ve ayrıntılı açıklama içermektedir.  Buradan 

hareketle;geniş tabanlı  dijital ağlar; bağlı içerik , yöndeşme (geleneksel olanın 

yeniye dönüşmesi, taşınması), karşılıklı işleyiş; etkileşim, anlık; dinamik, dönüşen 

iletişim konularında sosyal medya geleneksel medyadan ayrılmakta, yeni ve etkili bir 

çığır açmaktadır. Genel düzlemde eski medyada iletişim; fiziksel mekanda, 

eşzamanlı, benzer alanda, asimetrik düzlemde, hiyerarşik olarak  gerçekleşirken, 

sosyal medyada, siber alanda, eşzamansız koşullarda, ayrı mekanlarda, simetrik 

düzlemde, katılımcı yapıda gerçekleşmektedir.  

Bireysel kişilik özelliklerinin ve hakların ön plana çıktığı sosyal medya 

demokratik bir platform olarak kullanıcılarına   katılımcı, paylaşımcı, üretim 

olanaklı fırsatlarıyla kamuoyunun günlük yaşamına dair geleneksel medyadan 

ayrı,özel yaşamlar sunmaktadır. Bireylere kolektif akıl, özgür paylaşım ve içerik 

konularında yeni düşünceler sunan sosyal medya, geleneksel medyaya oranla  daha 

fazla filtreleme, zaman ve mekan sınırsızlığı ve üretilen haberin geleceği konusunda 

garanti  vaat etmektedir. 

 

                                                

33 Gökçe,a.g.e, s:44 
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Sosyal medyanın temel ayrım noktası; kitlelere hitap edebilme,her kesimden 

bireye erişebilen maliyetsiz üretici pozisyonu, herkesçe kullanılabilen; basit tasarım, 

sürekli,anlık gelişebilen güncel kalabilen tasarım, kullanıcı bazlı yorumlanabilir, 

değiştirilebilir içerik gibi  kıstaslardır. Bu özellikleriyle medya iletişim kanalları 

arasında daha popüler ve esnektir. İkili, karşılıklı ve etkili etkileşim,geri bildirim 

sağlayarak ölçme fırsatı sunması, veriler bağlamında  yakınlık,güvenilirlik, hızlılık 

ve toplum tarafından tanınma noktalarında geleneksel medyadan derin çizgilerle  

ayrılmaktadır.  

Sosyal medyayı geleneksel medyadan ayıran noktalar analiz edildiğinde  temel 

de aşağıdaki  özellikler ön plana çıkmaktadır: 

 

Tablo 2.Sosyal Medyayı  Geleneksel Medyadan Ayıran Noktalar 

Kaynak ve İletişim  Mekanizmasının Sürekli 

Değişimi 

 

Kimlik, İmaj ve Rol 

Belirginliği 

Etki'den Etkileşim'e Geçiş Kolaylaşan Bağlantı ve 

Erişim 

 

Paylaşım ve Katılım  Sonucunda Toplumsallaşma Dinamik, Hızlı ve  Doğurgan 

İletişim 

 

Basit, Açık ve Şeffaf İşleyiş Maliyet, Kontrol ve Ölçüm 

Avantajı 
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1.2.1.1.Kaynak ve İletişim  Mekanizmasının Sürekli Değişimi 

Kaynak ve iletişim mekanizmasının değişimi bağlamında,her bireye açık 

olması,fikirlerin doğru kaynak kullanılarak üretilmeye çalışılması,genelde 

profesyonel  uygulamalar olmaması bu platformlarda üretilen bilgiyi daha cazip ve 

yerel kamuoyundan dünya kamuoyuna taşıyan nedenler olarak değerlendirilebilir. 

Sosyal medyada kullanıcının içerik konusunda hem üretici hem de yayıncı 

olabilmesi, geleneksel medyadaki diplomatik, hiyerarşik ve kaynak belirleyiciliğini  

aşmakta ve kendi özgün işleyişi topluma sunmaktadır. Çok yönlü etkileşimi iletişime  

dönüştüren sosyal medya,ikili içtihat ile karşılıklı yapıdaki iletişim dilini 

uygulamaya koyarak, geleneksel medyanın tek kaynaktan, tek taraflı iletişim ve anlık 

olmayan yayın akışını değiştirmektedir.  

1.2.1.2.Etki'den Etkileşim'e Geçiş 

Sosyal yaşam bakımından ilişkiyi yerelden ulusal ve küresel boyuta taşıyan 

sosyal medya, bu bağlamda tek yönlü etkiden çok boyutlu etkileşime geçmiştir. 

Bunu da çift yönlü iletişim temasıyla eşitliği ön plana alarak sağlamaktadır. Sosyal 

medyada aktif  kullanıcılar içeriği kendi mecralarına çekebilmekte ve bu kanallar 

kullanılarak bireyleri yönetebilmekte ve yönlendirebilmektedir. Bu bağlamda sosyal 

medya üslubunu iyiye ve doğruya kanalize edebildiği taktirde topluma birlikte  

hareket edebilme konusunda yeni bir düzen kazandırmış olacaktır. 

1.2.1.3.Paylaşım ve Katılım  Sonucunda Toplumsallaşma 

Sosyal medyanın diğer önemli bir ayrım noktası da araştırma, öğrenme, 

sorgulama, ve paylaşım yaparak katılımı toplumsallaşmanın vazgeçilmez öğesi 

yapmasıdır. Sosyal medya ayrıca demokratik toplum oluşturma bağlamında siyasal 

katılımı bireysel ve kitlesel boyutta destekleyip  kendi etrafında toplum  endeksli 

yeni bir kamuoyu yaratmada başarılı bir tutum sergileyerek bu konuda da geleneksel 

medyadan ayrılmaktadır. 
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1.2.1.4.Basit, Açık ve Şeffaf İşleyiş 

Basit ve açık kullanım şekliyle sosyal medya ;geliştirilebilir ,geri bildirime 

dönük kullanımı olan, oylama, yorumlama ve içerik yaratılması noktasında şeffaf bir 

ortam sunmaktadır. Sosyal medya; bireylere sunduğu özgürlükçü ve engelsiz dili, 

uzmanlık gerektirmeyen kolay yapısı; kullanışlı tasarımıyla geleneksel medyadan 

farklılık göstermektedir. Bu yönüyle sosyal medya geleneksel medyanın bürokratik , 

kontrollü, profesyonel ve resmi iletişimi  kendi basit ve kullanışlı mecrasına 

çekerek,direk ve engelsiz yapmaktadır. 

 

1.2.1.5.Kimlik, İmaj, Rol Tesisi 

Bireysel ve  kurumsal  anlamda kullanıcının tercihine göre sanal  ve gerçek 

kimlik ve imaj yaratan sosyal medya platformları,toplum diline hakim olmak ve 

bireyi her ortamda gerçekle buluşturmak adına sanal ile gerçek kimlikler arasında 

iletişim kanalı, köprü vazifesi görmektedir. Geleneksel medyanın kaynağını teşkil 

eden gerçek iletişim kanallarının (gazete, radyo, TV içeriği gibi) yerini sosyal 

medyanın siber alemlerde boy gösteren sanal ve birbirlerinden farklı karakterlerde 

olan yapısı almaktadır. 

 

1.2.1.6.Kolaylaşan Bağlantı ve Erişim  

Sosyal medya kaynaklar arası ve bireyler arası bağlantıyı çok kolaylaştıran,çok 

noktadan aynı noktaya ulaşımı basitleştiren bir platformlar ağdır. Bu bağlamda 

sosyal medya araçlarının kısa sürede toplum nezdinde çok geniş yer edinmesinin 

temel nedeni sitelerine, kaynaklara ve kişilere kolay erişim sağlamsında aranmalıdır. 

Bu noktada en belirgin ve önemli unsur, sosyal medyanın, arşivleme, içeriği 

değiştirme, geçmişe dair içeriği bulma gibi konularda geleneksel medyaya oranla 

çok kolay kullanım ve erişim sunmasıdır. 
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1.2.1.7.Dinamik, Hızlı, Doğurgan İçerik; İletişim  

Sosyal medya; deneyimli olan veya  profesyonel olmayan kullanıcılara  her an, 

her yerde anlık ve hızlı içerik güncelleme  olanağı vermekte  ve bu yönüyle, 

geleneksel medyanın hızı ve güncellenebilirliği ile karşılaştırıldığında dinamik, hızlı  

ve üretken bir yapıya sahip olmaktadır. Bireyin düşüncelerini ve tecrübelerini açık 

bir biçimde , fotoğraf ve video  şeklinde  sunabiliyor olması geleneksel medyaya 

dahi içerik bağlamında kaynak oluşturmaktadır. 

 

1.2.1.8.Maliyet, Kontrol ve Ölçüm 

Sosyal medya,geleneksel medya kanallarının yoğun sermaye gereksiniminin 

aksine neredeyse  masrafsız bir medya olanağı sunmakta ve bireyi çoğu zaman 

kontrollü sosyalleşmeye ulaştırmakta, bireye içerik kontrolü sunmakta ve sermaye 

bloklarından bağımsız,özerk davranmakta böylelikle yeni iletişim çağı inşa 

etmektedir. Bu bağlamda yönlendirilmesi zor olan sosyal medya ,kendi yönetim ve 

yönlendirmesini bağımsız yaparak ölçüm ve yönetim alanlarında  yeni uzmanlık 

dalları oluşturmaktadır.
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Ali Arıcı (2013); Siyasi  Partiler ve Siyasi Liderler Çerçevesinde Türk Siyasetinde Sosyal Medya 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir,ss.106-111 
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1.3.SİYASETİ  YÖNLENDİRME AŞAMASINDA  SOSYAL  MEDYANIN  

ROLÜ 

Sosyal medyadan topluma sunulan, özelliklede siyaset tabanlı olan haberlerin 

doğruluğu ve yanlışlığı sorgulanmadan alınıp, mutlak hakikatmiş gibi 

sunulması,sosyal medyada tabanlı yönlendirme biçiminin birey tarafından nasıl 

görüldüğünü göstermektedir. Bu bakımdan sosyal medya ağları siyaset 

mekanizmasının kamuoyunu manipüle ederek, kendi  algı biçimini tüm kesimlerin 

düşüncesiymiş gibi aktarması bakımından önemlidir. 

 Sosyal medya,kamusal alanı ve siyaseti dönüştürerek dizayn etme yolun da 

reel dünyada bir araya gelmesi mümkün olmayan nitelik ve nicelikte her kesimden 

milyonlarca insanı bir fikir çatısı altında birleştirmesi ve bu çatının altında ki yapıyı 

yönetmesi bakımından önemlidir. 

Dünya da küreselleşme çağı ile birlikte  yeni kamusal ve siyasal alanlar 

oluşmaya başlamış,yeni uluslararası ve ulusal güç dengeleri ortaya çıkmıştır. Bu 

ortamda siyaset ve medya önemli fonksiyonlar icra ediyorlar. Bu çok kutuplu 

kamusal alan da hakimiyet uluslararası düzenin aktörleri tarafından, siyaseti sosyal 

medya ile yönlendirerek, gerçekleştirilmektedir. Çok kutuplu yeni dünya düzeni; 

İletişim, bilişim, strateji, bilim ve teknoloji üzerinde yükselirken, çevresini 

özelliklede iletişim kanallarını iyi kullanarak yönlendirmektedir. 

Çok kutuplu dünya düzeninde ,küresel aktörler küresel medyayı kullanarak 

derinden etkiliyor. Ülkeleri değişime,dönüşüme zorluyorlar. Bu dönüşüm en başta 

sosyal medya aracılığın da siyaset kurumunda oluyor. Küresel sürece ayak 

uyduramayan, değişim dinamiklerine ulaşamayan, gerekli teknolojik atılımı 

yapamayan, verimliliği ve kaliteyi artıramayan, sosyal medyanın önemini 

keşfedemeyen ve siyasi dönüşümünü tamamlayamayan toplumlar geride kalma 

tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor. 

 Yeni uluslar arası, çok kutuplu sistemde, eski sistemin siyasal yönetim 

anlayışı,siyasal düşünceleri, çözüm önerileri, medyanın etrafında şekillenen düzen 

çerçevesinde geniş tabanlı bir değişim yaşıyor.Yeni düzenin yeni yönetim ve iletişim 

yöntemleri var. Bu yeni yöntemler en çok siyaseti, sosyal hayatı içinde barındıran 

kamuoyunu derinden etkiliyor ve değiştiriyor. Kuşkusuz yeni uluslararası düzende en 
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köklü değişimler siyaset kurumunda meydana gelmektedir. Eski tarz geleneksel 

siyasetin, iletişim tabanlı siyaset anlayışına, doğru kayması ,dönüşmesi, teknolojinin 

sunduğu bir olanak olarak değerlendirilmektedir. Siyaset; tüm kurumlarıyla birlikte 

,son zamanların en önemli değişim aracı olan sosyal medyanın da katkılarıyla 

dönüşümünü sürdürmektedir. 

Kamuoyu kısa sürede çok büyük bir gelişme gösteren, iletişim teknolojileri 

sayesinde çok fazla bilgiye kısa sürede ulaşma imkanına bulmuş,siyaset kurumu ile 

arasında bağı kuvvetlendirmiştir. 

 Son zamanlarda, sosyal medyanın yönlendirdiği toplum, siyaset kurumunun 

önüne geçmektedir. Sosyal medya tabanlı platformlar gibi kitle iletişim araçları 

bireylere ihtiyaç duydukları bilgilere, hem de kısa sürede, ulaşma ve ulaşılan bilgiyi 

yayma imkanı sunmaktadır. Bu sayede, kendisinin ihtiyaç duyduğu bilgiye  hızla 

ulaşabilen, bilgilenen, bilinçlenen bireyler, daha fazla araştırmaya, soruşturmaya 

başlamıştır, sürekli bir gelişim  içine girmiştir. 

Siyasetin dönüşümün de sosyal medyanın bireylerin ve toplumun üzerindeki 

etkisini, önemini keşfedip gerekli adımları atan ilk kişi. 4 Kasım 2008 tarihindeki 

Amerikan Başkanlık seçimlerinde aday olan Barack Obama olmuştur.  Obama ve 

seçim kampanyasını yürüten ekip  hızlı bir şekilde değişen bireysel ve toplumsal 

yapının isteklerini iyi analiz ederek sosyal medya tabanlı bir çalışma yürütmüşlerdir. 

Bireyin değişen siyaset anlayışını ve yöntemini yeni toplumsal gerçekliğe göre 

ayarlayarak seçmeni ikna edebilecek en etkili iletişim araçların başında gelen sosyal 

medyayı etkili bir biçimde kullanmışlardır. Obama ve ekibi, uluslar arası boyut da 

değişen dünyayı ve toplumu doğru okumayı başarmış; yeni iletişim tekniklerini 

ustalıkla kullanmıştır,bireylerin, sosyalleşme aracı olarak kullandığı araçları siyaseti 

yönlendiren bir organa dönüştürmüşlerdir. Bu dönüşümün sonucunu da  sosyal 

medyanın, siyaset kurumundaki yönlendirici rolü net bir biçimde anlaşılmıştır.
35

   

Siyasal süreçlerde çok önemli bir iletişim alanı olan siyasal propaganda sosyal 

medyanın bu alanda da etkili olmasıyla beraber iletişim metotlarında yeni olanaklar 

sunarak  farklı bir yaklaşım ile karşımıza çıkmaktadır. İletişimin siyasal yaşam için 

                                                
35Abdullah Özkan,sosyal medya komut ve komuta siyasetini sona erdirdi,s.10,  

http://www.siyasaliletisim.org/index.php/dr,(Erişim Tarihi :10.12.2014) 
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çok önemli olduğu günümüzde ,sosyal medyanın şeffaf,çok yönlü, katılımı 

yüksek,erişilebilir bir kaynak olarak  tezahür etmesi bu bağlamda  bir siyasal 

propaganda mecrası ve yöntemi olarak kullanılmaktadır. 

Sosyal medya üzerine yapılan  araştırmalar ve saha çalışmaları, siyasal 

sistemin tüm aktörlerinin , gerek siyasetin bizzat uygulayıcı olanların ve gerekse 

siyasete dolaylı olarak katılan ve yönetilen vasfıyla bu sistemin bir parçası olanların, 

sosyal medya araçlarını aktif kullandığını ve bu alanları yönettiğini bize açık bize 

şekilde göstermektedir. Bunu kanıtlayan olaylara bakarsak ; siyaset yapan yönetici 

erklerin mesajlarını,kampanyalarını ve siyasal alana yönelik tüm faaliyetlerini bu 

platformlar üzerinden gerçekleştiriyor olması, sosyal eylem ve olayların yine sosyal 

medya üzerinden olgunlaştırılıp,taraftar topluyor olması, sosyal medyanın ne kadar 

önemli bir siyasal iletişim ve yönlendirme aracı olduğunu görebiliriz. 

Siyasal süreçlerin her aşamasında artık sosyal medya, bir yönlendirme aracına 

dönüştürülmüş ve bu alanı yönetmek ve yönlendirmek görevini üstlenmiş bir iletişim 

mekanizması haline dönüşmüştür. Bunun en büyük nedeni; sosyal medyanın siyasal 

propagandada kullanılarak  siyasetin sadece elit bir tabaka tarafından yapılmasını 

engellemiş ve herhangi bir sosyal medya aracını kullanan her bireyin siyasal aktör 

olarak görev yapabileceğini göstermiş olmasında,siyasal otorite tarafından 

beğenmediği söylemlerin engellenemeden mesajın geniş kitlelere çok kolay ve hızlı 

ulaştırılabiliyor olmasında aranmalıdır.  

Sosyal medyanın sağlamış olduğu imkanlar vasıtasıyla  kendini en güçsüz 

gören gruplar ve siyasal yaşamda varlığından söz edilemeyen  bireyler dahi seslerini 

duyurabilmekte, kendi siyasi düşünceleri etrafında taraftar toplayabilmekte ve 

böylelikle  siyasal yaşamda dikkatleri üzerlerine çekebilmektedirler. Bu durum 

siyasal yaşam için çok hayati olan katılımcı demokrasiye önemli katkı sunmakta ve 

uygulamada  karşılaştığı sorunların sosyal medya aracılığıyla en aza 

indirgemektedir.
36

 

Medyanın,yeni medya tabanlı olarak değişmesiyle birlikte birey değişmiş, 

bununla birlikte  toplumsal yapı dönüşmüş medya gittikçe çok daha güçlü bir siyasi 

aktör haline gelmiş ve siyasetin derinliklerine  nüfuz ederek onu yönlendirmiştir. Bu 

                                                
36 Köseoğlu,Al; a.g.e,(2013) 
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bağlamda sosyal medya, birincil manada  siyasal anlam taşıyan,aile ve toplumsal  

sınıf gibi kavramların etkisini kırmıştır. Özellikle toplumsallaşmaya yeni adapte 

olmuş genç bireylerin siyasi anlayış ve yapısında köklü değişiklikler yapmıştır. 

Modern toplumlarda bu özellik kendini bireyci ve tüketimci bilgi yapısının 

kavramsal çerçevesinin değişmesiyle göstermiştir.Bu yüzden siyasi 

bağlılıklar,geleneksel siyasi katılım anlayışı bireysel öz çıkar çatışmasına dönüşmüş 

ve bireyler siyasi tercihlerini değiştirmiş ve aksi yönde tavır sergilemeye 

başlamışlardır. Bu durum son yıllardaki sosyal medyanın siyasi nüfuz etkisinin 

görülmesi bakımından çok önemlidir.
37

 

Sosyal medyanın, bu alanda uzman kişiler tarafından yönlendirilmesi, siyaseti 

yönetim ve yönetici bakımından hitap ettiği kesimlere ulaşmasında kolay 

kılar.Bundan dolayıdır ki  siyaset kurumunun, sosyal medyayı seçmenlerin 

bilgilendirilmesi,ikna edilmesi ve istediği alana yönlendirmesi konusunda stratejik 

bir güç olarak görmesi şarttır. Böyle bir bakış açısıyla hareket edilirse sosyal medya 

araçları etkili bir şekilde kullanılabilir ve siyasetin dönüşümü iyi yönde 

gerçekleşebilir. 

 Bu alana yatırım yapılması, uzmanların yetiştirilmesi, tüm siyasal kurumlara 

sosyal medya vizyonunun kazandırılması zorunludur. Ülkemizde genellikle 

toplumdan kopuk yürüyen sosyal medyanın birleştirici yada kutuplaştırıcı önemini 

anlayamayan siyasetin halkla irtibatı güçlü olması için sosyal medyanın yönlendirici 

rolün den yararlanmak elzemdir. Böylelikle toplum, siyaset kurumu ile yakınlaşması 

daha da artıracaktır. Siyasetin topluma söyleyecek sözü olması için bu değişimi iyi 

yönetmesi, ülkemizin geleceğini inşa etme görevi olan siyaset kurumunun ise bu 

çerçevede  kendini dönüştürmesi şarttır.
38

 

 

 

                                                
37Ümit Arklan,Enderhan Karakoç; (2013),Medyanın Genel ve Siyasal Gündeme    ilişkin Bilgi 

Edinme Aracı Olarak Kullanımı: Görgül Bir Araştırma, Türkiyat Araştırmaları 

Dergisi,S.33,s.328 
38Özkan.s.10 
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1.4.SOSYAL MEDYANIN SİYASAL KATILIM SÜRECİNDE KAMUOYUNU 

YÖNLENDİRMESİ 

Bir hedefe ulaşmak ve onu gerçekleştirmek için bireyin sürece dahil olmasını 

sağlayan katılım,bu bağlamda bir anahtar görevi üstlenmiştir. Bu süreçte siyasal 

katılım çeşitli faktörler tarafından etkilenmektedir, bunlar bireysel, toplumsal,sosyal 

,psikolojik,siyasi ve hukuki faktörlerdir.Siyasal katılım en belirgin şekilde oy 

kullanma süreci ve siyasal kampanya sürecinde ortaya çıkar.
39

 Bu bağlamda siyasi 

katılımı etkileyen ve karar alma konusunda yönlendiren en önemli platform 

günümüzde sosyal medya araçlarıdır. Sosyal medya aracılığında kampanyalar, daha 

fazla kişiye ulaşma ve tutum değiştirme bağlamında çağ atlamıştır. 

1.4.1.Siyasal Katılım Kavramı 

Bireylerin istek,talep,tepki ve eylemlerini kendi düşünce sitemine en yakın 

siyasal güce yönlendirerek ,yerel ve ulusal düzeyde siyasal yöneticileri seçme ve 

seçtikleri siyasal iktidarlara kendi çıkarları doğrultusunda karar aldırma sürecidir.
40

 

Siyasal katılım, toplum tarafından siyasal kararları etkilemek olarak 

görülmekte,siyasal güçler ve bürokrasi açısından ise ulusal sorunların,ortak bir fikir 

birliği içerisinde çözümü için kararlı bir irade olarak düşünülmektedir. Ayrıca siyasal 

katılım farklı ideoloji ,doktrin ve fikirlerin kendi amaç birliğini 

oluşturarak,otoritesini ilan etmek anlamına da gelmektedir.
41

 

Siyaset bilimci Robert Dahl ise siyasal katılım kavramını;‘’ilgi,önemseme,bilgi 

ve eylem’’ olarak görmektedir. Siyasal olaylara önem vererek siyasal güçleri izleme 

ve takip katılım sürecini önemsediğimiz anlamına gelir. Bu bağlamda katılım işlevi 

için donanımlı olma ve bu donanımı etkin kullanma iyi bir hazırlık ve eylem süreci 

gerektirir.
42

 

Siyasal katılım,toplumun yararına olacak bütün hedeflerin  ve bu hedeflere 

ulaşmak için kullanılacak süreç girdi ve çıktılarının  toplamından oluşan bir 

                                                
39 Dursun,a.g.e,s.108 
40 Davud Dursun ;(2013),Siyaset ve Birey:Siyasal Katılma .Davut Dursun ve Mustafa Altunoğlu 

(Eds), Siyaset Bilimi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları Eskişehir ,s.103 
41 Ersin Kalaycıoğlu;(1983), Karşılaştırmalı Siyasal Katılma Siyasal Eylemin Kökenleri Üzerine Bir 

İnceleme, İstanbul Üniversitesi Yayınları,İstanbul,s.85 den Akt, Şükrü Balcı,Ahmet Tarhan,Enes 

Bal,(2013),Medya ve Siyasal Katılım,Literatürk Akademi,Konya,s.70 
42Münci Kapani , (2005),Politika Bilimine Giriş,Bilgi Yayıevi ,Ankara ‘dan akt,Şükrü Balcı,Ahmet 

Tarhan,Enes Bal,(2013),Medya ve Siyasal Katılım,Literatürk Akademi,Konya,s.39 
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kavramdır.Toplumun çıkarlarını toplumu oluşturan bireyin istek ve gereksinimleri  

bazında ele alıp siyasal iktidarın sağladığı kaynaklar ile eşleştirmek siyasi katılımın 

öncelikli amacıdır. Katılım, önceden oluşturulmuş,kararlaştırılmış ve halka dikte 

edilen bir kavram olamaz çünkü siyasal katılım süreci içinde bir çok etkileşim 

kıstasları barındıran ve etkileşim sonucuna göre şekillenen bir olgudur.
43

 

1.4.2.Sosyal Medyanın Siyasal Katılımdaki Rolü 

Medya,kamuoyunun etkili bir oyuncusu siyaset kurumunu günümüzde siyasal 

katılım süreci üzerinden de etkilemektedir.  Medya bilgilerin iletişiminde kullanılan 

bir mecra olmakla beraber siyasi iletişimin nabzını tutan fikirleri olgunlaştırıp bu 

bilgileri iletişim döngüsüne dahil ederek,yeniden yorumlayarak siyasi aktörlerin 

kullanımına sunmaktadır.
44

 

Sosyal medya, siyasi iktidarların gücü ve tüm erkleri elinde tutabilmesi  ve 

kalıcı bir  meşruiyet kurmasında tüm şarları olgunlaştıran bir yapıya  sahiptir. 

Medya, gücü ve yönetimi ellinde bulunduran bir siyasi partiye o partinin basın yayın 

organı gibi hizmet edebilir.Destek verdikleri siyasi grubun belirli konulardaki temel 

görüş ve fikirlerine, partinin ideolojisi ve politikalarına uygun doğrultuda yayınlar 

yaparak, kamuoyunu bu yönde tutum sergilemeye iterler. Siyasal güçler lehine 

kamuoyu oluşturarak, tüm süreçlerde önemli hizmetler yerine getirmiş olurlar. 

Böylelikle toplum medya aracılığı ile kendine intikal eden fikirlere özellikle 

günümüzde sosyal medya aracılığı ile sansürsüz katılmakta,siyasi iktidar 

taliplilerinin politik vaatlerini,parti seçim beyanlarını, ve kalkınma düşüncelerini 

sosyal medya üzerinden müzakere ederek bir karar vermektedir.
45

 Fakat bu süreçte 

yoğun bir bilgi kirliliğine maruz kalmaktadır. Bu durum bazen kasıtlı olarak 

yapılmakta ve toplumun kararını etkilemeye yönelik olmaktadır, bu sosyal medyanın 

yoğun katılımlı fikir platformlarında özgürce tartışıldığı için doğru bilgiye kısmen de 

olsa ulaşılmaktadır. Bundan dolayı,siyasal iletişimin bilgi kaynağı olan  medya 

                                                
43 Nie H.Norman ve Verba Sidney, (1989),Siyasal Katılma , (Çev.İlter Turan),Ankara ,Siyasi İlimler 

Türk Derneği Yayınları’den Akt, Şükrü Balcı,Ahmet Tarhan,Enes Bal,(2013),Medya ve Siyasal 

Katılım,Literatürk Akademi,Konya,s.47 
44 Aysel Aziz,(2003),siyasal iletişim , Nobel yayın dağıtım, Ankara ,s.42 
45 M.Naci Bostancı,(2010);siyaset ve medya - alacakaranlığın iki atlısı,Özgür yayınları İstanbul,s.125 
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iletişim araçları eliyle kitleler siyasi katılımı en üst düzeyde yapmakta
46

 ve katılım 

sonucunda siyasal iktidarın belirlenmesinde çok önemli rol oynamaktadır.
47

  

Etkili bir iletişim kurulabilmesi, siyasetçinin çok kısa sürede çok geniş kitlelere 

hitap edebilmesi ,toplumun ve hitap ettiği kesimin geri dönüşümünü daha iyi ve 

çabuk ölçebilmesi sosyal medyayı güçlü bir siyasal katılım aracı haline  

getirmektedir. Kamuoyunda olumlu fikirlerini tam duyuramayan,aykırı düşüncesini 

açıklayamayan birey  sosyal medya araçlarını kullanarak görüşlerini daha rahat ifade 

edebilmekte diğer kişilerin veya siyasetçilerin paylaşımlarını ,yazılarını 

yorumlayabilmekte ve cevaplayabilmektedir. Günümüzde, tüm dünyada siyasi 

aktörler, sosyal ağları kendi iktidarını kurma adına  aktif olarak kullanıyorlar çünkü 

bu ağlar sayesinde siyasetçiler daha çok kişi tarafından tanınabiliyor, kamuoyun da 

daha çok seçmene ulaşabiliyor ve onların görüşlerini etkin ve verimli bir şekilde 

değerlendirebiliyorlar. Siyasetçi için kısa sürede çok insana ulaşmak her zaman 

önceliklidir,çünkü bu durum diğer düşüncelerine sahip çıkacak birey bulma adına bir 

tasarruftur.  Politikacılar teknolojik gelişmeleri kendi lehlerine kullanarak ,sosyal 

ağlar vasıtasıyla milyonlarca insanla anlık olarak iletişim kurarak, fiziki katılım olan 

miting meydanlarını sanal meydanlara çeviriyorlar. 

Sosyal medya, geleneksel medyaya göre politik iletişimde daha tarafsız bir 

ortam sunuyor. Çünkü geleneksel medya araçlarına kolaylıkla sansür uygulanabiliyor 

olması, bu araçların taraflı yayın yapmak zorunda kalması sorununu ortaya 

çıkartıyor. Dolayısıyla sosyal medya; insanların, özellikle siyaset kulvarında ben de 

varım diyen adaylara ulaşmasında,bu adayların   sosyal medya aracılığıyla 

vatandaşlar ile iletişime geçmesinde  ve seçmenlere daha objektif bir politika şansı 

vermesinde etkili olduğunu  söyleyebiliriz.  

Siyasal katılım sürecinde geleneksel medya ile sosyal medyayı kıyaslarsak, 

sosyal medyanın politikada güçlü bir rolü olduğunu anlayabiliriz. Geleneksel medya 

döneminde, programlar birkaç gazetecinin katılımıyla ve onların hazırladıkları 

soruların sorulmasıyla gerçekleştiriliyordu. Kamuoyu, geleneksel medyaya sahip 

aktörlerin izin verdiği kadar bilgileniyordu. Sosyal medya ise vatandaşın kendisine 

                                                
46 Aziz, a.g.e,s.102 
47 Kalaycıoğlu,,a.g.e,s.357 
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karşı sorumlulukları olan politikacıları daha kolay ve etkin sorgulamasını ve 

politikacının da vatandaşın düşüncelerini daha kolay öğrenmesini sağlıyor. Bundan  

dolayı siyasiler ile halk arasında ki ikincil faktörler devreden çıkıyor. 

Demokrasisi gelişmiş modern yönetimlerde siyasiler üzerinde hakim güç, 

siyasileri her anlamda var eden halktır, bundan dolayı vatandaşın politikacıya 

ulaşması, politika üretenler için çok önemlidir. Sosyal medyanın güçlenmesi, 

siyasilerin hesap verme süresini kısaltmış her dönemde olduğu gibi seçim 

dönemlerinde de ki vaatlerini icraata dönüştürme sorumluğu getirmiştir. Böylelikle, 

tam bir demokraside olması gereken siyasi sorumluluk anlayışı,sosyal medya 

vesilesiyle hem kolaylaşmış hem de verimli hale gelmiştir.  

Sosyal medyanın bir diğer ve en önemli rolü de çeşitli kararlara tepki vermek 

için insanların bir araya gelmesini kolaylaştırmasıdır. Bireyin tek başına hükümetin 

veya herhangi bir kurumun kararlarına karşı çıkması oldukça zordur. Yüksek  bir ses 

çıkarabilmesi için, öncelikle kendisiyle aynı düşüncelere sahip kişilerle iletişime 

geçmesi ve bir kamuoyu oluşturmaları gerekir. Bunu başarmak sosyal medya 

kullanılmadan oldukça pahalı ve zaman alıcı bir süreçtir. Sosyal medya ile bu 

zorluklar artık aşılmıştır. Politikacıları sosyal medya sitelerini kullanmaya yönelten 

bir diğer önemli etken de bu sitelerin gençler arasında oldukça yaygın olarak 

kullanılmasıdır. Genç neslin haberleri daha çok sosyal medya üzerinden takip etmesi 

ve görüşlerini yine bu araçlar üzerinden ifade ediyor olması politikacıların gençlere 

ulaşmasında sosyal ağların en önemli iletişim aracı haline gelmesine sebep oluyor. 

Bu durum siyasilerin konuştuğu halkın hiçbir fikrini dile getiremeden,her fikri 

kayıtsız şartsız kabulünü ortadan kaldırıyor.Yerine, etkileşimli iletişime dayanan 

yeni bir siyaset dönemi başlıyor ve yeni bir anlayış oluşuyor. Bu değişimi 

gerçekleştiren en önemli güç sosyal medya araçlarıdır. Bu araçlar, siyasette önemli 

bir güç haline geldiler ve bu güçlerini her geçen gün arttırıyorlar. Çünkü sosyal ağlar 

bir yandan iletişimi daha kolay, verimli ve anlık hale getirirken, diğer yandan da 

bunun maliyetini azaltıyorlar.
48

 

                                                
48Jessica Vitak, Paul Zube, Andrew Smock, Caleb T. Carr, Nicole Ellison, and Cliff 

Lampe(2011).“It’s complicated: Facebook Users’ Political Participation in the 2008 Election.” 

Cyberpsychology Behavior and Social Networking, ss.14, 107-114,den akt, Cihan Çildan, Mustafa 

Ertemiz, H. Kaan Tumuçin,  Evren Küçük, Duygu Albayrak, Sosyal Medyanın Politik Katılım ve 

Hareketlerdeki Rolü,(Erişim Tarihi :28.10.2014)  
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Bir siyasi katılım şekli olan seçim süreçlerini medya düzleminde 

incelediğimizde sonuçlar medyanı etkinliğini  net bir biçimde göstermektedir. En 

önemli sonuçlar,medyanın görsel ve işitsel yönünü kullanarak oluşturduğu algıyla 

,özellikle eğitim düzeyi yeterli olmayan halk kesimlerinde görmekteyiz.
49

     

Seçim dönemlerinde medya; siyasi erklerin seçmene en hızlı bir şekilde 

ulaşması ve fikir aşılamasını yapabilmesi için, tüm siyasi aktörlere eşit imkanlar 

sunmalıdır. Çünkü seçmen siyasi katılımını hangi siyasi görüş yönünde yapacaksa, o 

konuda bir karşılaştırma olanağı bulmuş olacaktır.
50

  

Kitle iletişim araçlarından olan sosyal medya, bazen seçmenin kararlarını 

kesinleştirmesine yardımcı olmakta   kimi zaman da katılım süreci içerisinde etkin 

bir demokrasi için yol göstermektedir. Bunu yaparken topluma; siyasal sistem, 

siyasal karar alıcılar ve bunların etrafında gerçekleşen olaylar hakkında bilgi 

sunmaktadır.
51

  

Bireyler, iletişim araçları vesilesiyle  politika üreten siyasal iktidar taliplilerini  

ve icraatlarını yakinen tanıma fırsatı bulmakta ve kararsız kaldıkları konulara medya 

arcılığı ile son şeklini vermektedirler. Böylelikle seçmen medya aracılığı ile ulaştığı 

siyasal içerikli mesajlar vasıtasıyla kanaatini pekiştirerek siyasal katılım sürecinde 

yerini almaktadır.
52

 

Siyasal katılım sürecinde sosyal medya fonksiyon alanını genişlettiği ve 

kampanyalara doğrudan etki ve katkı sunduğu üç bakımdan çok önemlidir. Bunların;    

Birincisi; katılım sürecinde yapılan kampanyaları, sosyal medyanın, basın 

açıklaması, haber, bilgi üretmek ve yaymak gibi  propaganda amaçları doğrultusunda 

baskın güçlerin  etkisinden kurtararak, özgür  bir iletişim kurma aracına 

dönüştürmesidir. 

                                                
49 Kalaycıoğlu,a,g.e,33 
50

 Birol Akgün,(2007),Türkiyede Seçmen Davranışı,Partiler Sistemi ve Siyasal Güven,Nobel Yayın 

Dağtım,Ankara,s.43 
51Oya Tokgöz,(2010);Siyasal Haberleşme ve Karar Verme ,Oya Tokgöz (Der) İmge Kitap Evi 

Ankara, Seçimler Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim. ss.85-112, den Akt, Şükrü Balcı,Ahmet 

Tarhan,Enes Bal,(2013),Medya ve Siyasal Katılım,Literatürk Akademi,Konya,s.72 
52 Osman Özsoy,(2009);Seçim Kazandıran Siyasal İletişim, Pozitif Yayınları,İstanbul,s.39 
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 İkincisi; kampanyaları, sosyal medya eliyle, potansiyel siyasi güç olan 

taraftarları nezdinde sürekli hareket halinde olan bir mecraya dönüştürmesi ve bunun 

kalıcı olmasını temin etmesidir. 

Son olarak ise, sosyal medyanın katılım sürecinde çok ihtiyaç duyacakları mali 

desteğin çevrim içi katkılar vasıtasıyla toplanarak , kampanyalarını rahat  kaygısız 

şekilde sürdürülmesine imkan sağlamasıdır. 

Sosyal medya, siyasi figürlere, katılım sürecinde  kullanılacak  sloganların ve 

fikirlerin  geleneksel medya etkisinde kalmadan kendi konumunu kullanarak  iletişim 

kurma imkanı sunmaktadır. Bu tutum birey davranışında değişikliğe neden olmakta,  

kampanyanın etkinliğini artırmakta ve taraftarların düşüncelerine yön vererek  

tutumlarını pekiştirmektedir. Özellikle sosyal medya araçlarından herhangi birini 

kullanmayan bireyler, katılım aşamasında etkili sosyal medya takipçileri eliyle bu 

platformların  sağladığı bilgilerle aydınlanarak  kampanyada öne çıkan siyasal 

mesajlardan haberdar olmaktadırlar.Böylelikle sosyal medya siyasal iletişime ve 

siyasal tutumlara yeni konumlar vererek  ,geleneksel medyadaki kanıksanmış 

iletişimin  kökten dönüşmesine olanak sağlamış ve bireyle katılım sürecinde 

bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde farkındalık kazandırmıştır.
53

 

Siyasal sürece dahil olan her siyasi partinin sosyal medyayı amacına uygun 

kullanarak,seçmenle hızlı ve rahat iletişim kurması için mutlaka iyi düzeyde 

kullanması gerekir. Bu gereksinim; üyelerin detaylı tanım bilgilerinin 

bulunduğu,siyasi kimlikleri ile ön plana çıkan şahıslar ile anlık diyalog kurulabilen, 

kurumsal siyasi kimliği olan yetişmiş elemanların olduğu,  tartışma platformlarının 

bulunduğu, kamuoyunda gündemi belirleyen konuların olduğu ve siyasi gelecek ile 

alakalı güncel  anket çalışma sonuçlarının  yer aldığı bir web sitesi aracılığı ile 

giderilebilir.
54

 Siyasal sürece internet üzerinden katılımın bazı farklı yöntemlerle öne 

çıkar. Bunlar; elektronik posta, tartışma listeleri, tele konferans, sohbet sistemleri 

olarak sayılabilir.
55

 

                                                
53Halit Keskin,Ali Ekber Akgün,Veli Denizhan Kalkan;(2014),‘’Siyasal İletişim ve İnternet:  İlk 

Tartışmalar’’, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,Kocaeli 
54Ahmet Tan,(2002);ilke ve Uygulamalarıyla Politik Pazarlama,Papatya Yayınları,İstanbul,s. 70’ den 

Akt, Şükrü Balcı,Ahmet Tarhan,Enes Bal,(2013),Medya ve Siyasal Katılım,Literatürk 

Akademi,Konya,78 
55 Nilüfer Timisi,(2003);Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Dost Kitap Evi,Ankara,s.136 
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Sosyal medya tabanlı bu unsurlar siyasal katılımın iki önemli aktörü olan 

seçmen ve siyasi partilere çeşitli olanaklar sunmaktadır. Bunları şu şekilde 

sıralayabiliriz; İnternette sosyal medya araçları, siyasal kurum ve kişilere hitap ettiği 

her türlü görüşe mensup bireylere kendi siyasal sistemlerini anlatabilme, halkla 

aradaki engelleri kaldırarak yakınlaşma, kamuoyu oluşturma, geniş halk tabanlarıyla 

etkili iletişimi sağlama, bireylerin her sorusuna içtenlikle,net cevaplar verebilme ve 

hızlı bir örgütlenme ağı kurabilme imkanı sunmaktadır.
56

 

Sosyal medya  geleneksel medyanın yapısal kurallarının sınırlarını aşarak 

herhangi bir sınırlama,engel,filtre olmaksızın siyasetçilere doğrudan tüm halk 

kesimlerine erişim olanağı sağlamaktadır. Geleneksel kitle iletişim araçlarında 

fikirlerini sansürsüz bir şekilde anlatacak bir zemin bulamazken yeni medyada 

oluşturulacak modern iletişim araçlarıyla özgürce konuşabilme,yer ve platform 

sıkıntısı olmadan,geniş seçmen kitlesine  görüş ve önerilerini aracısız iletebilme 

imkanı vardır.
57

 Sosyal medya araçlarının  ve  sitelerin aktif manada  pozitif  olarak 

gelişmesi,siyasal içerikli iletişimin kurulmasında kayırmacılığı ve çıkarcılığı 

azaltmış,özgün ve eşit  bir erişim sitili getirmiştir.
58

  

İnternetin sunmuş olduğu hız sayesinde büyük kitlelere ulaşım 

kolaylaşmış,siyasiler mesajlarını yazılı olarak değil görsel ve sesli bir şekilde 

özelliklede reklam filmi ile sunmaya başlamışlardır. Sosyal medyada bu görsel 

mesajlar bir anda yayılmakta ve siyasilere artı puan kazandırmaktadır. Bu beğeni 

yöntemi hem ucuz hem de pratik olduğu için siyasilerin gözdesi haline gelmiştir. 
59

 

Sosyal medya geleneksel mitinglerin hedef kitle, fiziksel alan,ulaşım gibi 

kısıtlılıklarını ortadan kaldırmış,bireysel katılımı çok üst düzeye çıkarmış,az 

maliyetle hızlı bir örgütlenme şekli olan sosyal mitingleri siyasi erklerin ve tüm 

bireylerin hizmetine sunmuş ve politik katılımın genişlemesini sağlamıştır. Siyasiler, 

                                                
56Esen Gürbüz &Mehmet Emin İnal, (2004); Siyasal Pazarlama-Stratejik Bir Yaklaşım,Nobel Yayın 

Dağıtım,Ankara,s.95 
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İletişimi,Tasarım Yayınları,ss.293- 302 
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seçim dönemlerinde geleneksel olarak yapılan alışılagelmiş yöntemlerle miting 

yapmak yerine artık sosyal medyanın avantajlarını kullanarak  Twitter gibi ağlarda 

takipçilerine attıkları bir mesajla ülke gündemine hakim olabilmekte ve bu gündem 

etrafında geniş halk kitlelerini örgütlemektedirler. Bu yöntemle siyasi katılım 

sürecinde rol oynayan kişiler takipçileriyle aracısız iletişim kurabilmekte ve özellikle 

de gençlere ulaşabilmektedirler.
60

  

Tablo 3.Geleneksel Miting İle Sosyal Medya Mitinginin Karşılaştırılması61 

GELENEKSEL MİTİNG SOSYAL MEDYA MİTİNGİ 

Genel: Daha Pasif, Katılım Düşük Genel:Daha Aktif,Dinleyen ve Hızlı Tavsiye 

Eden 

Hedef Kitle : Sınırlı Hedef Kitle: Milyonlar(Tr + Dünya) 

Fiziksel Alan:Sınırlı ve İzinli Bölgeler Alan: Sınırsız,İzine Bağlı Değil 

Katılımcı Sayısı: Miting Alanı İle Sınırlı Katılımcı Sayısı: Milyonlar 

Planlama: Süreci Uzun Planlama: Süreci Çok Kısa 
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Sosyal ağlar seçim dönemlerinde siyasal kadro tarafından oldukça yoğun bir 

şekilde kullanılıyor. Birçok ülkede, bu ağlar seçim kampanyalarında en önemli 

iletişim aracı haline geldiler. Sosyal medya sitelerinin siyasal hayatı önemli ölçüde 

etkilemesi  politikacıların ilgisi bu alanda yoğunlaştırmalarına sebep olmuştur. 

Bundan dolayı siyasiler sosyal medyayı kendilerini anlatabilecekleri,fikir ve 

politikalarının savunabilecekleri, seçmenin düşüncesini öğrenebilecekleri bir ortam 

olarak görmektedirler.Bu gelişmeler, geleneksel yöntemler kullanılarak yapılan 

seçim faaliyetlerini sosyal medyanın hızlı iletişimin den dolayı, artık bir sosyal 

medya mitingine  dönüştürmüştür. 

Siyasal iletişim uzmanı Dick Morris sosyal medya ile oluşan yeni medya 

düzeninin, siyasal iletişimle birlikte siyasal katılım süreçlerine de etki 

ettiğini,seçmene daha kolay ve özgür bir süreç sunduğunu,bu ortamların kamusal 

platform olarak geleneksel medyayı etkisiz hale getirdiğini ve daha az maliyetlerle 

kampanyalar yürüttüğünü söylemektedir.
62

 

Siyasal katılım süreçlerinde ve devamında politikacıların, amaçlarını 

anlatabilecekleri ve kendilerini tanıtabilecekleri ortam sosyal medya araçları 

tarafından eşit bir şekilde sunulmaktadır. Bununla beraber politikacılar, bu ortamlar 

sayesinde seçmenin nabzını hızlıca ölçebilecekleri ve buna göre durum 

değerlendirmesi yapabilecekleri araçlar elde etmiş durumdadırlar. Bu bağlamda 

siyasetçi, gelen geri bildirimler sayesinde oy oranları konusunda tahminler 

yürütebilir, bu tahminler neticesinde politikalarını yeniden gözden geçirerek yeni 

açılımlar sergileyebilmektedirler. 
63

 

Sosyal medya politikacıları daha seviyeli ve tutarlı bir tutum sergilemeye  

yöneltirken onlara da yaptıkları her hareketin, sarf ettikleri her sözün seçmen 

tarafında nasıl algılandığı,sonuçlarının ne derece etkili olacağı konularında seçimler 

öncesinde öğrenme imkânı veriyor. Aynı zamanda sosyal medya platformlarının  

etkileşimli iletişimi kullanarak geleneksel seçim kampanyalarında yapılan 

organizasyonların daha az maliyetli ve hızlı yapılmasına yardımcı oluyor. Sosyal 

                                                
62Yusuf  Devran,(2011),Seçim Kampanyalarında Geleneksel Medya, İnternet ve Sosyal 

Medyanın Kullanımı, Başlık Yayın Grubu, İstanbul,s.11   
63Cihan Çildan, Mustafa Ertemiz, H. Kaan Tumuçin, Evren Küçük, Duygu Albayrak,(2012), 

‘’Sosyal Medyanın Politik Katılım ve Hareketlerdeki Rolü", Akademik Bilişim Konferansı, 
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medyanın bu olanakları, siyaseti yönlendirirken,kamuoyu nezdinde bir kamusal 

dönüşüme olanak sunacağı ve bunun için her siyasi aktörün, bu süreci siyasi geleceği 

ve kamuoyunu yönlendirme adına sıkı takip etmesi gerektiği öngörülmektedir.
64

 

Siyasetçileri sosyal medya kullanımına yönelten sebeplerin başında bu 

araçların gençler arasında yaygın ve etkili bir şekilde kullanılmasıdır. 

Gençler;geleneksel miting yerine sosyal medyada politik görüşleri savunan,bu 

düşüncesini  yaymaya çalışan,hızlı etkileşim sağlayan “Facebook, Twitter, MySpace, 

You Tube gibi sosyal medya sitelerinde siyaset yapmaktadırlar. Bu durum  

politikacıları sosyal medyanın oluşturduğu yeni iletişim kanallarına ,etkili iletişime 

yönlendirmektedir.Gençlerin geleneksel medyaya ilgisinin yok denecek kadar az 

olması,ilgiyi ,siyasilerin her konuştuğunu alkışlama ,onlara cevap verememe 

kısıtlamasına son veren sosyal medyanın özgür platformlarına kaydırmaktadır. Bu 

durum siyasi katılım süreçlerinin daha şeffaf,demokratik ve eşit olarak yapılmasına 

katkı sunmaktadır. Böylelikle sosyal medya kamuoyunun ve siyasetin nabzını tutarak 

çok güncel ve etkili bir yönlendirme yapmaktadır.  

1.4.3.Siyasal Katılım Sürecinde Siyasetçilerin Sosyal Medya Kullanımı 

Türkiye de , 40 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır. Bunun 32 

milyonu Facebook ve 8 milyonu ise Twitter kullanıcısıdır. Bu durum siyasi katılım 

sürecinin bireylerini harekete geçirmekte ve farkındalığı artan  politikacılar ,sosyal 

medyanın aktif olarak kullanılmasını kendi siyasi yaşamlarının varlığı ve devamı  

için  bir olanak olarak görmektedirler.
65

  

Sosyal medya Türkiye’de de siyasal katılım süreçlerinde, ilk defa 12 Haziran 

2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 24. Dönem parlamentosunun  

seçilmesi için yapılan seçim kampanyalarında önemli bir araç olarak kullanılmıştır.  

Bundan sonraki siyasi katılım süreçlerinin de ise en çok kullanılan ve ilgi duyulan 

mekanizma haine gelmiştir. Ve her seçim döneminde siyasi kurum ve siyasal aktörler 

geleneksel medyanın yanı sıra sosyal medyanın sunduğu imkânları fark etmiş ve bu 

platformdan iyi bir şekilde faydalanmışlardır.  
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Bu durumun sebebi olarak sosyal medya araçlarından özelikle Twitter’ın siyasi 

katılım sürecinde seçmene daha kolay ulaşma imkanı sağladığı gösterilmektedir.  

Twitter, bireysel ve toplumsal bazda son zamanların en önemli sosyal medya 

iletişim aracı haline gelmiştir. Özellikle bilim adamları, siyasi aktörler ve toplumun 

nabzını tutan fikir mimarları için gerçek zamanlı analizler sağlamaktadır. Bunun 

yanında sosyal bilimciler anket ve diğer metotları kullanarak  sosyal bilimciler 

twitter üzerinden sınırsız bilgiye erişmektedir
66

 

Milletvekilleri içerisinde en etkili Twitter kullanıcıları,siyasal katılım sürecinde 

sosyal medyanın gücünü kendi lehlerine çevirmeye çalışan iktidar partisidir. Bu  da 

sosyal medyanın iktidarda olan siyasal güçler için, kalıcılığını güçlendirme adına 

güçlü bir platform olduğunun göstergesidir. 

1.5.SOSYAL MEDYA BAĞLAMINDAKİ SİYASAL SÜREÇLER 

Sosyal medyanın seçimlerde iyi kullanılırsa nasıl fayda sağladığıyla ilgili 

olarak ABD başkanlık seçimlerini analiz ettiğimiz de, Obama’nın başkanlığını 

destekleyen etkileyici bir sosyal medya kampanyası  yürütüldüğünü görmekteyiz.
67

  

Barack Obama, aday olduğu başkanlık seçimleri sürecinde “sosyal medya”yı 

en etkili şekilde kullanan siyasetçi olarak, sosyal medyanın aktif olarak 

kullanıldığında neler yapılabileceğini tüm katılımcılara  göstermiştir. Obama ve 

seçim kampanyasını yöneten ekip, değişen uluslararası sistemin beraberinde getirdiği 

toplumsal değişimi zamanında kavramayı başarmıştır. Siyaset anlayışını ve 

yöntemini yeni toplumsal gerçekliğe göre ayarlayarak seçmeni ikna edebilecek en 

etkili iletişim araçların başında gelen sosyal medya kanallarını kullanmıştır.
68
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Diarmaid’e göre , Obama’nın sosyal medya kullanımında öngördüğü stratejiler 

şu şekilde sıralanabilir: 

Şekil 1.Obama’nın Sosyal Medya Kullanımında Öngördüğü Stratejiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obama’nın seçim sürecinin ilk başlarında, rakiplerine oranla bilinirliği çok 

düşüktü. Bu yüzden farkındalığını düşük maliyetle ve etkili bir şekilde sosyal 

medyayı kullanarak artırmış ve siyasi kimliğinin inşasını oluşturmuştur. 

Seçim stratejisinin temel araçlarından biriside, profil oluşturulabilen, arkadaş 

listesi kurma ve blog yazma olanaklarının yanı sıra gruplara dahil olma, kaynak 

yaratma, etkinliklerine katılma ve etkinlik organize etme gibi opsiyonlar da 

bulunduğu mybarackobama.com (mybo) sitesidir. Obama, tek bir platforma bağlı 

kalmamış küçük ,yerel grupların da kullandığı onlara hitap eden küçük çaplı siteler 

de de kendini göstermiştir. 

Obama; seçim sürecinin en önemli konusu olan kaynak işlevini, kendini 

gösterdiği her sosyal medya  platformunda bağış toplayarak yaklaşık 500 milyon 

dolar ile kapatmıştır. Böylelikle obama, Farkındalık yaratmak ve katılımı arttırmak 
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üzerine kurulu olan seçim stratejisiyle 13 milyon e-posta adresine 1 milyar e-posta 

gönderilerek geniş kitlelere ulaşmış ve mutlak bir seçim zaferi kazanmıştır.
69

 

Bu siyasi katılım sürecinde bir yıl boyunca internet üzerinden “Bize Katıl” 

çağrısı yapılmıştır. Bu çağrı Obama’nın  görüşlerini beğenen, onaylayan, destekleyen 

bireylerin sayısını artırmış,bağışların miktarının katlamış ve  sürece nitelik katmıştır 

Ayrıca Obama’ya destek veren insanların sosyal medya platformlarında birbirleriyle 

buluşması, konuşması, tartışması, birlikte hareket etmesi de bir anda etkileşimi 

artırmış ve  Obama’nın kampanyasında gönüllü çalışmak isteyenlerin sayısını 

çoğaltmıştır. Facebook’ta 2 milyon MySpace’te 866.887 takipçi edinmiş,kampanya 

için oluşturulan veri tabanında 10 milyondan fazla e- posta adresi toplanmıştır. 

Obama’nın resmi kampanyasından toplanarak YouTube sitesine yüklenen videolar 

11,5 milyondan fazla izlenmiştir.
70

  

Obama’nın seçimi kazanmasın da çok etkili olan sosyal medyanın rolü, 

yürütülen kampanya bağlamında “dijital devrim” olarak isimlendirilmiştir. Obama 

seçim kampanyası süresince sosyal medya ve internetin tüm olanaklarından 

yararlanmış ve bu araçları gerekli mali kaynakları ayırarak etkili bir şekilde 

kullanmıştır. Bu bağlamda dijtal reklamlar için 8 milyon dolar harcanmış, yarım 

milyon dolarlık mali kaynak YouTube ve Facebook gibi sosyal ağlara 

yönlendirilmiştir. 4 milyon dolarlık kaynak ise “Google” ve “Yahoo” gibi arama 

motorlarına yönlendirilmiştir. Obama ve ekibi,farklı stratejiler kurgulayıp onu sosyal 

medya ile hayat geçirerek değişen dünyayı ve toplumu doğru okumayı başarmış, 

teknolojinin şekillendirdiği bu yeni insan tipine nasıl ulaşabilirim sorusunu sormuş 

ve sosyal medyanın iletişim tekniklerini akıllıca kullanmıştır. İnsanların sosyalleşme 

aracı olarak kullandığı araçları medya ortamlarına dönüştürerek ve seçmeni ikna 

etmeyi başararak Amerika’nın ilk siyahî Başkanı olmayı başarmıştır.
71
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Lord Gould’a göre; bu seçim kampanyasında sosyal medya, kamuoyunu 

toplumsal düzeyde kendi yanına alarak “dev bir özerk güç” haline gelmiştir. Gould 

bu gücü, “kendi kendine hareket eden ve kimsenin kontrolünde olmayan bir gece 

ordusu” şeklinde tarif etmiştir. İngiltere’de ki siyasi katılım sürecinde; birbirinin 

rakibi ve takipçisi olan  partilerin, yaklaşık %47’sinin sosyal medya üzerinde siyasal 

ve kamusal etkinlikleri bulunmaktaydı. İktidar için yarışan  adayların, %42’sinin 

Facebook sayfaları, %35’inin blogu ve %34’ünün Twitter hesabı bulunmaktaydı. Bu 

rakamlar  seçim sürecinin sosyal medya platformlarında şekillendiğinin bir kanıtıdır. 

Ayrıca bu seçimlerde sosyal medya, resmi olarak yürütülen kampanyalara,doğrudan  

müdahale ederek süreci yönlendiren bir  araca dönüşmüş durumdadır. Buna örnek 

olarak; Pulp isimli rock grubunun “Common People” şarkısının kullanılarak 

hazırlanan ve Cameron’un imtiyazlı geçmişini yeren video, sosyal medya kanalları 

vesilesiyle  diğer tüm resmi  ve gayrı resmi videolardan daha fazla izlenmesini 

gösterebiliriz. Seçim gününün öncesinde bu süreçte iddalı olan gruplardan; 

Muhafazakârlar ,Liberal Demokratlar ve İşçi Partililer sosyal medyayı, kalabalık halk 

kitlelerini kendi düşüncelerine meyil ettirmek ve yönetmek için iyi derecede 

kullanmışlardır. Bu seçim kampanyasın dan da anlaşıldığı üzere sosyal medya 

platformları, bir siyasi düşüncenin en iyi ve aktif bir şekilde topluma ,yerel halka 

ulaştırılmasında lider bir konuma sahiptir. 
72
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

SOSYAL MEDYANIN KAMUOYU YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ 

Sosyal medyanın diğer bir yeniliği de etkileşimi çok yüksek olan sanal kamusal 

alan etrafında şekillenen sanal kamuoyu oluşturmasıdır. Ortaya çıkan yeni iletişim 

olanaklarını, yani sosyal medya araçlarını her bireyin kullanımına sunarak  basit, 

sınırlama ve kısıtlama olmadan,ortak bir konu etrafında hızlıca örgütlenebilen bir 

sanal kimlik ve sanal kamuoyu oluşturmuştur. Bu vesileyle insanlar,toplumlar uluslar 

arası çapta kullanılabileceği  ortak iletişim ve etkileşim ağı olanağına 

kavuşmuşlardır.
73

 

2.1.Kamuoyu Kavramı 

Kamuoyu, belirli bir alanı ve aynı yada muhalif görüşe sahip bireyleri 

kapsayan ve kapsadığı alan da yüksek derece de anlık iletişimi sağlayan bir alandır. 

Kamuoyu kavramını tanımlama sürecin de mutlaka bu iki unsurun,“an” ve “mekân 

kavramları yer almaktadır. Böylelikle kamuoyu, bir toplumun ya da bir grubun 

üyeleri açısından anlamlı,değerli yada kuşatıcı olan veya olabilecek tüm unsurların 

ortaya konduğu ve tartışıldığı bir mekân olarak düşünülebilir. Kamuoyu,bireyin 

söylemek istediği her şeyi topluma aktardığı ve başkaları tarafından söylenen 

ifadelerin herkes tarafından duyulduğu bir ortamdır.  

Kamuoyunun bileşenlerinden olan kamusal alanlar, uzun zaman bireyi geri 

plana atan, toplumda her alanda hak sahibi olduğunu iddia eden elit ya da seçkinlere 

öne çıkaran,onların yaşamlarını ait olan eşitlik ve katılım alanları olarak çalışmıştır. 

Bireyin ve toplumun değişmesiyle birlikte,modern kamuoyu kavramı ortaya 

çıkmış,bununla birlikte, farkların ortadan kalktığın, herkesin kamusal alana 

katılabilirliği bazı kısıtlı bölümlerde dillendirilmiş ve yaşanabilmiştir. Her türlü 

platformda  ise normal bir bireyin kamuoyunda var olma hakkı teoride kalmıştır. 

Çünkü normal, sıradan bir bireyin kamusal alana katılabilirliğini sınırlayan engeller 

hep oluşmuştur. 

 Normal, “sıradan” insanların mevcut durumlarıyla kamusal alanlara kolayca 

katılıp fikirlerini açıklamaları sosyal medya kavramının kamusal alanda varlığını 
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hissettirmelerine kadar  mümkün olmamıştır. Ancak bu durum, yeni medya ile 

birlikte kısmen de olsa değişmiştir.Gelişmelerin doğal sonucu olarak Habermascı 

görüş bağlamında. ‘ideal kamusal alan tasavvuru’  sosyal medyayla daha 

uygulanabilir görünmektedir, bundaki neden sosyal medyanın , iletişimsel süreci 

büyük oranda değiştirmiş olmasından kaynaklanır.Sosyal statü gibi kamuoyuna  

katılımı etkileyen faktörler görünmez olmuş; bilginin içeriği, akışı, değeri ve anlamı 

değişmiştir; bilginin alıcıya kolayca iletildiği konumunun etkin olduğu iletişim 

ortamına, geçilmiştir.
74

  

Kamuoyunda bireylerin kendi akıbetlerine müdahil olabilme ve geleceklerini  

tayin edebilme hakkını savunan kamusal alan, fiili olarak toplanılan bir mekan 

olmamakla birlikte bütün bir toplumun ortak noktada buluşabileceği mekanlar 

bütünüdür. Bu anlamda kamusal alan her düşüncenin kendine yer bulduğu ve her 

bireyin, özellikle sosyal medya araçlarını  kullanarak özgür fikir beyanında 

bulunduğu ve bireyden hareketle toplumun yönetimine rehberlik edecek rasyonel 

görüşlerin toplandığı bir düşünceler bloğudur. 
75

 

Kamusal alan kamuoyunda iletişimi vasıtasız bir şekilde, kendi dinamiklerini 

kullanarak sağlayan bir kavramdır. Bu anlamda  Jürgen Habermasın kamusal alanı, 

bilgi ve fikirlerin özgürce kendine zemin bulabildiği ,siyasal iradenin tüm 

oluşumlara etki edebildiği kuramsal alan olarak tanımlanır. Kamuoyu ortak 

faydaların, aynı yada karşıt düşünceler anlamında farklı görüşlerin paylaşıldığı  

alanlar bütünüdür. Bu alanlar arasında iletişim, kamuoyunun oluşabilmesi için ön 

şarttır. Bu anlamda bağımsız bir iletişim sağlayan sosyal medya geniş tabanlı ağ  

yapısı ve alternatif  düşüncelerin yayılmasına ve savunulmasına  izin vermesi 

bakımlarından tek başına bir kamusal alan olarak ortaya çıkar ve kamuoyun da her 

hak sahibi bireye demokratik imkanlar sunar. 
76

 

Habermas’ın görüşüne göre Kamuoyu; halkın, kolektif veya bireysel olarak 

kendi fikirlerini genele yayarak  doğrulanabilir bir tarzda ve çoğunluk oluşturacak 

                                                
74Gökçe,a.g.e, s.50 
75Ülker Yükselbaba,Cansu Koç,Ayça Ece Zarifoğlu,Ezgi Çaldıran,Muharrem Enes Kaya,(2014); Gezi 

Parkı Eylemleri: Kamusal Alanın İnşası, Eğitim Bilim Toplum Dergisi , Cilt: 12 Sayı:48 , S. 10-65  
76Uçkan, Özgür (2009)‘Dünyaya ne oluyor? Hepsi Hikaye’ sunumu http://inet-

tr.org.tr/inetconf14/sunum/siyaset-digitalaktivizim-uckan.pdf , (Erişim tarihi: 22.03.2015 ) 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finet-tr.org.tr%2Finetconf14%2Fsunum%2Fsiyaset-digitalaktivizim-uckan.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGlzrM5s-K16PdpU5OoYhrP4y9YIQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finet-tr.org.tr%2Finetconf14%2Fsunum%2Fsiyaset-digitalaktivizim-uckan.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGlzrM5s-K16PdpU5OoYhrP4y9YIQ
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şekilde dile getirmesidir. Kamuoyunu temsil eden ,kamusal alanı oluşturan ve bu 

ortamı yaşamında meşrulaştıran tek şey halkın kendisidir.
77

 

Kamuoyu kavramını , tolumdaki özgür bireyin kendisine sorumluluk yükleyen 

bir mesele hakkındaki genel kanaat ve düşünceleri etrafında örgütlenen alan olarak 

tanımlayabiliriz. Diğer bir ifadeyle, toplum hayatının çeşitli problemler karşısında 

belirli bir zamanda, belirli bir mekanda, belirli bir insan grubu arasında yaygın 

düşünce ve bakış açılarını anlatan bir kavramdır.
78

 

Medya etki araştırmalarına göre;kamuoyu kavramının oluşturan olgular 

,kamuoyunun "farkına varma” ve "haberdar olma” boyutlarında "bilişsel düzeydeki” 

farkındalığıdır. Kamuoyu oluşumu ise; genellikle medyanın etkisinin ileri boyutları 

olan  "tutum, kanaat ve davranış değişimi” süreçlerini ifade etmektedir. Bu bağlamda 

kamuoyunu "belirli bir zamanda, belirli bir tartışmalı sorun karşısında, bu sorunla 

ilgilenen kişiler grubuna ya da gruplarına hâkim olan kanaat” olarak 

tanımlanmaktadır.
79

  

Kamuoyu kavramını Fransız Devrimi ile bağdaştırarak  ele alan Yaşın bu 

devrimden sonra "iktidarı meşrulaştıran halkın kanaatleri, iktidarları denetleyecek ve 

değiştirecek meşruluğu da kendinde bulacaktır. Bu gücün ismi ‘Kamuoyu’dur.” 

ifadeleri ile belirtmiştir.
80

  

Kamuoyu kavramını; fikir yapısı aynı olan bireylerden oluşan, toplumsal 

grupların herhangi bir durum karşısında gösterdikleri ortak tutumlar. Harwood 

Childs, kamuoyunu “kanaatlerin toplamı” olarak ifade ederken, grup içi ve gruplar 

arası etkileşim ve iletişimin de mutlaka göz önünde bulundurulması ve 

değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini belirtmektedir. Halk topluluklarının 

kendilerini ilgilendiren bir konuda çoğunlukla iletişim sağladıkları ortak düşünceler 

                                                
77Manuel Encabo,(1997).“Gazetecilik Etiği ve Demokrasi”, içinde, (çev: Süleyman İrvan )  ,Medya, 

Kültür, Siyaset. Ark Yayınevi, Ankara,  ss.291-292 
78Veysel Eren ,Abdullah Aydın,(2014), KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi ,sayı.16 

(Özel Sayı I), ss.197-205, (Erişim Tarihi :30.12.2014) 
79Erkan Yüksel. (2007). "'Kamuoyu Oluşturma' ve 'Gündem Belirleme' Kavramları Nerede 

Kesişmekte, Nerede  Ayrılmaktadır?", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,sayı.7,ss.571-

586. 
80Cem Yaşın, (2013),"Medya ve Siyaset", (edt: Başaran, F. Oğuz, T. ve Oğuz, G. Y.), Medya Siyaset 

Kültür, Anadolu Üniversitesi, Web Ofset, Eskişehir, , 

http://eogrenme.anadolu.edu.tr/eKitap/mei206u.pdf, s.20 (Erişim Tarihi: 18.09.2014) 
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bütünü olarak da ifade edilen kamuoyu, toplumun bütüncül yargısını yansıtan 

düşünce ve kavramların toplamını oluşturmaktadır.
81

  

Kamuoyunu “fikirlerin ve kanaatlerin kamu içerisinde ifade edilmesi” olarak 

gören Wilhelm Bauer, kamuoyunun “statik” ve “dinamik” olmak üzere iki ayrı 

yönünün olduğunu belirtmektedir. Kamuoyunun statik yanını “adetler, gelenekler ve 

teamüller” oluştururken, dinamik yanını ise “ikna ve propaganda” oluşturmaktadır.
82

  

Sosyal medya ortamının  kamusal alan ile olan ilişkisin de diğer bir söylem de; 

Kevin Robins’in gercekleri sanal ortamlarda aradığımızı, kültürün bu sanal alemin 

girdileri dolayısıyla algı karmaşası içinde kendi kimliğini kaybettiğini ve sosyal 

medyanın toplumsallaşmayı bir kenara itip,kayıtdışılığa ve eğlemsizliğe doğru 

sürüklediğidir.  

Tüm bu karmaşık görüşlerin  ışığında, sosyal medyanın  toplumsallaşma 

çerçevesinde kamusal alanı yönlendirerek ,değiştirmeye zorladığını  söyleyebiliriz. 

Bu süreç siyasal ,kültürel ve ekonomik  bakımından düşünüldüğünde kamusal alan 

hayatımızı çepeçevre saran bir merkezi teşkil etmektedir. 

 Sosyal medyanın sunmuş olduğu imkanlar ve  teknolojinin iletişimdeki hızı 

sayesinde kişisel alan kaybolmuş, bütün yaşam kamusal alana aktarılmıştır. Sosyal 

medya kamuoyunda  bireyselliğimizi öne çıkaran imkan ve kabiliyeti ile  üstün ve 

hızlı bir örgütlenme olanağı sunmakta,kamusal alan ile özel alan arasındaki ilişkiyi 

farklı bir boyuta taşımaktadır.  

Kamusal alanın sosyal medya araçlarıyla yönlendirme de ki rolünü;  Mısır, 

İspanya ve Amerika  ve Türkiye de olan halk hareketlerinde görebiliriz. Burada 

sosyal medya birliktelik rolünü, aynı görüşte buluşma işlevini ve bireyi koordine 

ederek ,bu duyguyu topluma yaymada başarılı olmuştur. Ancak, toplumu harekete 

geçirecek kamusal alanı dönüştürecek devrimlerin sosyal medya ortamlarından çıkıp 

                                                
81Harwood Childs ,(1940). An Introduction to Public Opinion. New York: Wiley And Sons, s.44 den 

akt, Abdullah Özkan , " Küreselleşme Sürecinde Medya ve Siyaset: Medya Gücü mü, Gücün 

Medyası mı?", www.siyasaliletisim.org, (Erişim Tarihi :15.11.2014) 
82Wilhelm Bauer ,(1948),“Public Opinion”, The İnternational Encyclopaedia of Social Sciences. New 

York: MaçMillan, Vol.12, s.669, den akt, Abdullah Özkan , " Küreselleşme Sürecinde Medya ve 

Siyaset: Medya Gücü mü, Gücün Medyası mı? ", www.siyasaliletisim.org, (Erişim Tarihi 

:15.11.2014) 
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sokaklar da görüşlerini özgürce dile getirmeleriyle mümkün olduğu gerçekliği 

unutulmamalıdır. 
83

  

Kamuoyunun içende barındırdığı kamusal alan  sürekli bir eğlemi, harekatı ve 

dayanışmayı esas alır. Kamusal alanın kaybolduğu durumlarda bireye ve topluma 

dayalı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Çünkü kamu oyu bireylerin bir araya gelmesini 

sağlayan,birlikte dayanışma ruhunu canlandıran güçlü bir platformdur.
84

   

Kamuoyu kendi  içinde oluşan grupların  kanaatlerinin oluşum sürecini ve bu 

süreç sonunda kamuoyuna hakim olan tutumların bileşkesini ifade eder.  İlk  

aşamada hakim  kanaatin oluşabilmesi için güçlü bir iletişime ve yapılanmaya ihtiyaç 

vardır. Bu yapılanma; medya araçları aktif kullanılarak   grup üyelerinin karşılıklı 

etkileşim kurmasına iletişim içinde olmasına ve her platformda  karşılıklı tartışma ve 

etkileşim içerisinde bulunmasına fırsat sunar. Bu fırsatı değerlendiren bireyler 

kamuoyunu yönetmek ve yönlendirme için kamuoyunda hakim olan konuyu 

sentezleyerek, kendi amaçları bağlamında bu alana yön verirler. Kamuoyu belli bir 

tutumun etrafında şekillenir ve düşünce boyutuna erişir ve bireyleri bu düşünce bloğu 

etrafında örgütler ve sonunda oluşturulan hedef doğrultusunda yönlenmesine yardım 

eder. Böylelikle o toplumun içinde yaşayan bireyler ortak bilinç etrafında 

örgütlendiği için ve sorunların çözümü bu bilinçle yapıldığı için bireyler bu 

düşüncenin kendi öz düşüncesi olduğu kanaatini benimser. Bu bilincin uzun süre 

topluma yani kamuoyuna hakim olması, politik süreçleri, hükümetleri ve kamuoynu 

dizayn eden tüm kurumları kendi karar alma mekanizmasına çeker ve dahil eder. 

Kamuoyu çeşitleri bakımından ulusal ,bölgesel,uluslar arası ve  yapısal  

kamuoyu olarak sınıflandırılabilir. Ulusal kamuoyu bir ülkenin siyasi sınırları 

içindeki yaşayan ve siyasi sürece dahil olan bireylerin  oluşturduğu alan olarak 

görülebilir. Burada ulusal sınırlar içinde cereyan eden olaylar karşısında ortak tutum 

almak çok önem arz eder.   

Bölgesel kamuoyu  ise ülkenin belli bir bölümü veya coğrafi sınırları olan 

ülkelerde yaşayan bireylerin ortak kanaat çevresinde aynı düşünce çizgisinde 

                                                
83 http://www.bbc.co.uk/turkce/ozeldosyalar/2010/03/100306_superguc_kevinrobins.shtml (Erişim 

arihi:14.01.2015 
84Hannah Arendt,(2006),İnsanlık Durumu, Çev.Bahadır Sina Şener, İletişim Yayınları, İstanbul,s.96 
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buluşması olarak değerlendirilebilir. Bu noktada sosyal medya tüm sınırları aşarak 

ulusal kamuoyunu bölgesel kamuoyu şekline getirebilir. 

Uluslar arası kamuoyu ise; ulusal bazda oluşan düşünce veya olayların zamanla 

dünya gündemini meşgul etmesiyle beraber ,medya eliyle tüm toplumlar nezdinde 

oluşan veya oluşturulan kitlesel karar bloğudur. 

Yapısal kamuoyu ise; açık ve gizli kamuoyu şeklinde açıklanabilir. Fikirlerin 

özgürce söylenebildiği ve hiçbir yaptırım olmadan düşünce beyanında 

bulunulabildiği kamuoyuna açık, düşüncelerin tutsak olduğu kapalı toplum yapısının 

ve baskının hakim olduğu kamuoyunada gizli kamuoyu denir. Bu noktada özellikle 

sosyal medya araçları gizli kamuoyunun can damarı olur ve onun etrafında şekillenen 

fikirleri gün yüzüne çıkarır, ona anlam katar.
85

 

Sosyal  medyanın öncülük yaptığı yönlendirme sürecinde, dönüşüm ve 

değişimin etkili bir şekilde uygulanmasında da  kamuoyu kavramın ana  referans 

olarak görülmesi önem arz etmektedir.
86

 

2.2.SOSYAL MEDYANIN KAMUOYU OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ 

Kamuoyu; tüm hakların toplum  ve birey bazında pozitif manada ele 

alındığı,yapısal olarak değişimini tamamlamış ve her kesim için katılımın güvencesi 

olarak ifade edilmektedir. Bu durumun tersi olursa kamuoyu oluşumunu tam 

anlamıyla tamamlamamış demektir. Kamuoyun da, siyasal bir kamusallığı teminat 

altına alan temel hakları,konuşma ve düşünce özgürlüğü, örgütlenme ve toplanma 

özgürlüğü, basın özgürlüğü ve diğer hürriyeti kısıtlayıcı durumların  uygulanışın da 

görebiliriz. Yeni medya olarak sunulan sosyal medyanın, kamusal alan yönlendirme 

isteği kapsamında öne çıkan olguları, bireysel çıkarların kayırılmasına veya 

ikincilleştirilmesinde ve kendine göre nitelikli bütün kanaatleri medyatikleştirmede 

ki rolüne bakıldığın da son zamanların toplumsal gücü haline geldiği görülür. Bu 

                                                
85Ahmet Tarık Türkmenoğlu(2011);Kamuoyu Araştırmalarının Siyasal Davranış Üzerindeki Etkisi: 

Konya Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi,Konya,s.10-12 
86Orhan,Gökçe,(2012),‘’Yeni Medya Kamuoyu Demokrasi’’ Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz, 

Gutenberg Galaksi’den Zuckerberg Galaksi’ye.(Editör: Edibe SÖZEN),Alfa Yayınları ,İstanbul, 
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bağlamda her bireyin kanaatini serbestçe dışa vurabilmesi özgürlüğü sosyal 

medyanın kamusal alanı yönlendirmede ki rolü için iyi bir örnek teşkil eder.  

Toplumda kabul görmek için kendi düşüncelerini geniş kitlelere duyurmak 

isteyen kişiler,bu düşüncelerini toplumun  aktif olarak kullandığı platformlarda 

dillendirmek ve destek bulmak için bizzat kendileri bu alanlar da  aktif olmak 

zorundadır. Çünkü, kamuoyunun nabzını tutamayan görüşler sığ bir düşünce olarak 

kalmaktadır. Görüşlerin bireysel olmaktan çıkıp genele aktarılabilmesi için, 

bireylerin kamuoyunun desteğine ihtiyaçları vardır. Bu faktör kamuoyun da 

örgütlenmeyi ve bu oluşumu yönetebilmeyi gerektirir. Sosyal medya bu bağlamda 

bireyin en aktif şekilde örgütlenebileceği, kamuoyun da ki algıyı yönetebileceği en 

uygun platformdur
87

  

Sosyal medya,bir yandan bireyi kamusal hayatın merkezine yerleştirirken, 

diğer yandan da, giderek güçlenen ve karmaşıklaşan, anlaşılamaz ve baş edilemez bir 

mekanizmaya dönüşen devlet ve bürokrasiye karşı bireylerin örgütlenmesine ve 

özgürleşmesine zemin hazırlayan sivil toplumun gelişimini de hızlandırmaktadır. 

Sivil toplum,doğru fikirler etrafında yönlendiği taktirde kamuoyu oluşumunda en 

önemli aktörlerden birisidir. Bu nedenle sosyal medya sivil toplumun oluşmasına 

katkı sağlayarak , kamuoyu oluşumundaki rolünü pekiştirmektedir.
88

  

Sosyal medyanın kamuoyunu oluşturan toplumu yönlendirmedeki etkileri ve 

bir fikirler bloğu etrafında oluşan kamuoyundaki  rolü her geçen gün  artmaktadır. 

Bu bağlamda yönetim paradigmasında yönetimden yönetişime geçişi besleyen en 

önemli unsur sosyal medyadır. Sosyal medya tüm dünya kamuoyun da, demokrasi ve 

özgürlük talebinin yayılmasında ve bireyin haklarını arama mücadelesinin 

artmasında güçlü bir iletişim aracı işlevini yerine getirmektedir. Gelişmemiş ,az 

gelişmiş veya gelişmekte olan  ülkelerde yaşayan bireyler sosyal medya sayesinde 

gelişmiş ülkelerdeki refah,özgürlük ve demokrasi seviyesini öğrenme, dünyayla 

iletişim  imkânı bulabilmekte ve kendi taleplerini yönetimlerine karşı dile getirme 

olanağı bulmaktadır.
89

  

                                                
87 Gökçe,a.g.e, s.40 
88 Çildan, a.g.e,s.6 
89http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya,(Erişim: 30.03.2014) 
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Kamuoyu oluşumun da ve yönlendirmede etkili rol oynayan siyasi erkler için, 

bu süreç bilgilendirmekten ziyade , kamuoyunu kendi fikir planı etrafında organize 

ederek kendi kamuoyunu  oluşturmak daha önemli hale geldi. Böylelikle  Sosyal 

medyanın toplumu her yönden etkileyerek ,  kamuoyu oluşturmadaki rolü giderek 

daha belirgin hale gelmektedir 

Siyaset biliminin en temel unsurların dan biri  olan kamuoyu kavramıyla ilgili  

bilim dalları ve bilim insanları yakından ilgilenmektedir,çünkü kamuoyu kavramı 

içinde büyük kitlelere barındırmaktadır. Bu kitlelere en iyi ve hızlı ulaşım şekli de 

günümüzde sosyal medyadır. 

Kamuoyunu oluşturan unsurların başında, bireysel tutumlar, çevresel etkenler, 

kişisel ideolojik düşünceler,sosyal kültür düzeyi, siyasal kurumlar ve iletişim araçları 

gelmektedir. Kamuoyunun oluşumunda birinci basamak,sosyal medyanın en çok ilgi 

alanına giren ; “kitle davranışı” dönemidir. Kamuoyunu yönlendirme tutum ve 

davranışları bu dönemde birincil gruplar içinde oluşmaktadır. İkinci basamak 

“kamusal tartışmalar ve çelişkiler” dönemidir. Bu dönemde tartışmalar ve fikir 

çatışmaları ile şekillenen düşünce ikincil gruplara aktarılmaktadır. Son aşama ise, 

“kurumsallaşmış karar verme” aşamasıdır. Bu aşama sonucunda da elde edilen 

düşünceyle olumlu ya da olumsuz bir eylem ortaya konulmaktadır. Kurumsallaşmış 

karar verme aşamasında,kamuoyunda etkili olan unsurları ne şekilde yönlendirileceği 

bağlamında sosyal medyanın rolü ve fonksiyonu üst düzeydedir
90

 

Kamuoyunun oluşum aşamasın da ve daha sonraki dönemlerin de, bu 

dönemleri kendi lehte söylemleriyle yönetmeye çalışan birey ve grupların yanı sıra, 

kitle iletişim araçları da çok önemli rol oynamaktadır. Çünkü bireyler ve gruplar 

iletişim araçlarının en etkilisi olan sosyal medyanın gücü ile amaçlarına daha kolay 

ve hızlı ulaşacaklardır. Kamuoyu, iletişim ve toplumsal etkileşim süreci içinde 

oluştuğu için medya vasıtasıyla alınan mesajlar, kanaatlerin oluşumunda etkin 

olmaktadır. Medyadan vermek istediği mesajı alan birey, mesajın içeriğine göre ya 

sahip olduğu kanaati pekiştirmekte ya da eğer kararsız bir durumda ise karar vermesi 

kolaylaşmaktadır.
91

  

                                                
90Arsev Bektaş,(1996),Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi,istanbul, Bağlam Yayınları, s.96 
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Medyanın kendi gündemini oluşturması açısından,siyasi iktidarın kendini 

güçlü göstermek için kamuoyuna kullanması, kamuoyunu arkasına alması ve 

medyanın kamuoyunu yönlendirmesinin kendi lehine sonuçlanması gibi temel 

faktörler, medyanın konumu açısından gereklidir. Siyasi düşünce ve kadroların 

tamamen halkın desteğini arkasına aldıkları sürece medya bu sürece aykırı 

davranmak istemeyecektir. Bu tutum ve davranışların arkasında medya gücünü 

elinde tutanların, siyasi aktörlerin etkisinin olabileceği diğer bir çok alan da faaliyet 

göstermelerinden kaynaklanır. Siyasi güç aleyhine davrandıkları ve söylemlerini 

geliştirdikleri sürece siyasi birçok karardan etkilenebilecekleri gibi arkalarında 

destekçi bulunan kamuoyunun güvenini kaybetme durumuyla karşı karşıya 

kalabileceklerdir. Bu durumlardan dolayı kamuoyunun ne düşündüğü, yapılan işler 

ile ilgili yorumları, desteklerinin devam edip etmediğiyle çok önem arz etmektedir.
92

  

Bu durumun tespiti modern demokrasiler de kamuoyu araştırmalarıdır. Bu 

arştırmalar, medyanın kişilerin siyasal tutumlarını değiştirdiğini, halkın siyasal 

olaylar ve aktörler hakkında düşünüp hissettiklerini bilen araştırmalar olarak 

önemlidir.
93

  

Medyanın kullandığı iletişim dili vasıtasıyla ,kamuoyunun genelini düşünce 

değişikliğine götüren  “gündem oluşturma” faaliyeti de kamuoyunun oluşumunda 

etkilidir. Bu faaliyeti zinde tutan kitle iletişim araçlarının  “istedikleri” haberleri 

önemli gösterip kamuoyu nezdinde büyütmekte, ve istemedikleri  haberleri de yine 

kamuoyu gündeminde  küçülterek önemsizleştirmektedirler. Medya bu politikayı, 

kamuoyunun yönlendirilmesinde, etkilenmesinde oldukça sık kullanmaktadır. Bu 

bağlamda kamuoyu ile medya arasındaki ilişkiyi inceleyen Elisabeth Neumann, 

“suskunluk sarmalı” prensibine vurgu yapmaktadır. Suskunluk sarmalı; “anonim bir 

toplumda bağlılığın, değerler ve hedefler üzerindeki yeterli bir anlaşma düzeyi 

aracılığıyla sürekli olarak sağlanmak zorunda olduğu varsayımı” üzerine 

kuruludur. Bu “anlaşmayı”, kamuoyu olarak ifade eden Neumann, “suskunluk 

sarmalı”nın içeriğini ve işleyişini şöyle ifade etmektedir. Kamuoyunda var olan her 

                                                
92 Taşdelen, a.g.e, s.197 
93 Michael A.Milburn ,(1998),Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset (Çev. Ali Dönmez-Veli 

Duyan),Ankara,  İmge Yayınları, s.257 den akt, Mustafa Akdağ, ‘’Medya ve Siyaset Üzerine’’, 

http://mediaware.erciyes.edu.tr/tr/medya_ve_siyaset_uzerine.pdf,s,11,(Erişim Tarihi:12.10.2014) 
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kesim tarafından üretilen fikirlerin toplamı üzerinde varılan mutabakat sadece siyasal 

konularda değil, gelenekler ve moda gibi kültür ögeleri açısından da aranmaktadır. 

Suskunluk sarmalı kuramı, birbirini tanıyan aralarında medya fonksiyonu olmadan 

da anlaşmaya ve kaynaşmaya varan grupların dışında kalan diğer grupların fikir ve 

düşüncelerini kamuoyuna aktarmada sıkıntı yaşamasına önem vermekte ve bunu bir 

varsayım olarak ileri sürmektedir.  Bu kurama göre toplum bu bireyleri kamusal 

alanın  dışına itmeyi istemekte,ihraç ile tehdit etmektedir.Bu kamusal alanda 

yaşamak zorunda olan birey ve gruplar sürekli bir dışlama korkusuyla birlikte 

hareket etmek zorundadırlar.  

Bu dışlanma korkusu, bireyin çevrelerinde hangi fikirlerin ve düşünce 

sistemlerinin benimsendiğini ya da reddedildiğini ve hangi ideallerin ve davranış 

biçimlerinin taraftarlarının arttığını ya da azaldığını düzenli olarak kontrol etmelerine 

yol açmaktadır. Eğer toplumu oluşturan bireyler kendi savundukları özgün 

fikirlerinin kamuoyundaki uzlaşma içinde yer aldığına inanırsa, özel ve kamusal 

tartışmalarda yüksek sesle konuşma cesaretine sahip olurlar, azınlıkta olduklarını 

hissederlerse, suskunluk sarmalına bürünür ve temkinli davranırlar. 

 Sosyal medya, suskunluk sarmalı kuramının belirttiği toplumda var olan 

yapının dışa açılan kapısı, bu kuramın kullanma platformu olarak görülebilir. Çünkü 

sosyal medyada dışlanma korkusundan uzak , özgür ve özgün fikirlerini  yüksek 

sesle ifade edebilme  ve düşüncesini kendi kamuoyuna ve tüm toplumlara 

ulaştırabilme imkanı vardır. 

Bireyler kendi fikirlerini oluştururken bu fikirlerin kamuoyunu yönlendiren bir 

hal alması için medyadan sağlanan bilgi ve haberleri kullanmaktadır. İlk olarak 

medyanın topluma sunduğu bilgileri değerlendiren bireyler, bu bilgilerin 

kamuoyunda nasıl algılandığına, bu algının etki alanına ve kamuoyunun hangi fikir 

etrafında oluştuğuna dikkat ederek, buna göre bir duruş sergilemektedirler.Medyanın 

etrafında şekillenen kamuoyunda kendi fikir bloklarının karşısında bir tutum varsa, 

bu aykırı fikirlerin korkusuyla bu düşüncelerini açıklamaktan çekinmekte, hatta çoğu 

zaman hiç açıklamamayı tercih etmektedirler. Çünkü toplum, medyanın, günümüzde 

sosyal medyanın oluşturduğu yankısı büyük algılar sayesinde toplum tarafından 

genel kabul gören düşüncelerin dışında farklı bir düşünceye tahammül edememekte, 



49 

 

dışlamaktadır. Sosyal medya, toplumu kendi sanal kamuoyu etrafında 

kümelendirmekte ve bu oluşumun etkisiyle kamuoyunu yönlendirmektedir.
94

 

Dolayısıyla Sosyal medya,kamuoyunu dönüştürmek için, kamuoyunu oluşturan 

siyaset kurumu ve kamusal alanda yer alan bütün unsurların desteğini alarak,yine bu 

kurumları  yönlendirir. Bu süreçte kamuoyun da etkili toplumsal önderlerinin rolü 

büyüktür.Bir başka deyişle, bütün demokratik sistemlerde kamuoyunu oluşturan 

unsurlarının kanaati büyük önem taşımaktadır. Çünkü demokratik sistemlerde 

kamuoyu çok yönlü etkiler altında meydana gelir ve yöneticilerin kararlarını önemli 

ölçüde etkiler. Siyasi iktidarlar ise kamuoyuna hakim olmanın  ve muktedir 

kalabilmenin yolunun bu düzlemden yani sosyal medyayı kullanarak toplumu dizayn 

etmekten geçtiğini bilmektedirler.
95

  

Bu anlamda dünya toplumların da, yönetim ve yönlendirme vasfını elinde 

bulunduranlar, sosyal medyanın bu alandaki önemini önemini  anlamışlar ve buna 

yönelik adımlar atmaktadırlar. Bunun akabinde siyasal sürecin oyuncuları sosyal 

medyanın birer yönlendirici unsurları haline gelmişlerdir.Bu farkındalık 

doğrultusunda hükümetler, yönetimlerinde bulunan devlet organlarında sosyal 

medya kullanımını artırmaya çabalamaktadır. Özellikle  ABD, Birleşik Arap 

Emirlikleri ve Avustralya gibi ülkeler  vatandaşlarla “gerçek zamanlı” ve “esnek” 

etkileşim kurabilmeleri için devlet organlarının sosyal medya kullanımlarını teşvik 

etmektedirler.
96

  

Sosyal medyanın kulanım oranının artması, hem vatandaşlar hem de 

politikacılar tarafından kullanılması bu iki önemli unsurun sosyal medya bazlı  

etkileşimini hızlandırmıştır. Bu etkileşim halkı sosyal medyanın kamuoyu 

oluşturmadaki önemli unsurları haline getirmiştir.
97

 Sosyal medya 

aracılığında,kamuoyunda siyasal süreçlerde var olan her birey,kurumların ilgili 

birimlerine, kurumların başındaki politikacılara,yöneticilik vasfını elinde bulunduran 

                                                
94Noelle Neumann,(1992),The Contribution of Spiral of Silence Theory to an Understending of Mass 

Media, New York, Paragon House,  s.75,(çev. Süleyman İrvan ), (1997), Medya, Kültür, Siyaset, 

Ark Yayınları, Ankara, s.226   
95H.Musa Taşdelen,(1997),Siyaset Sosyolojisi, Kocav Yayıncılık ,İstanbul, s.197 
96Deirdre Lee, Adegboyega Ojo, Mohammad Waqar (2013). "Utilising Linked Social Media Data for 

Tracking Public Policy and Services’’, www.w3.org/2013/04/odw/odw13_submission_39.pdf, 

(Erişim Tarihi :15.12.2014) 
97Çildan, a.g.e,s.5  
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bireylere herkesin  gözetimine açık olabilecek şekilde “tweet” gönderebilmektedir. 

Bu durum, halkın yönetime katılım biçiminde ve bu bağlamda  kamuoyu 

oluşumunda tutum ve davranış değişikliğine gittiğinin göstergesidir.
98

 

2.3.SOSYAL MEDYANIN KAMUOYUNU YÖNLENDİRME ARAÇLARI 

Sosyal medyanın zaman ve mekân kavramını aşarak,kullanıcılarını interaktif  

bir şekilde kendi mecrasına çekerek,bireyler ve gruplar ile kamuoyunda; 

bilgilendirme, kamu gözcülüğü, gündem belirleme, dezenformasyon ve algı işlevini 

kusursuz yapmaktadır.  

2.3.1.Bilgilendirme Rolü 

Medyanın en önemli rollerinden biri de bilgilendirme rolüdür. Medyanın 

bilgilendirme rolü, kamusal alanda faaliyet gösteren bireyin  kendini ifade etme, 

kamusal akıl ile hareket etme ve toplumun kendi geleceğini kendi bilgi kanallarından 

gelen bilgilerle  ortaklaşa belirlemeye imkân sağlama açılarından önem taşımaktadır. 

Sosyal  medya bireylerin birbiriyle ve toplumla iletişimini sağlayarak, yine 

toplumda gördükleri bilgilendirme görevini  karşılıklı güven içinde sağlamaktadır. 

Geleneksel medyanın tahtını yıkarak kendine tüm kesimlerde geniş yer edinmiş ve 

hızlı bir yayılma göstermiştir.  Sosyal medya; değişik grup ve yaştaki bireylerin 

siyasette, siyasal katılımda spor da kültürel oluşumlarda sürekli ve hızlı bir şekilde 

bilgilendirme rolünü üstlenmiş bir platformudur.  Bu yönüyle sosyal ağlar,soyal 

yaşam içinde verdikleri doğru veya yanlış bilgilerle faaliyetlere yön veren, fikirlere 

anlam katan,tutum ve davranışları değiştiren bir ortam haline gelmiştir.
99

  

Teknolojinin sunduğu imkanlar vesilesiyle toplumda ki yaşam şeklinin  

bilgilendirme kaynağı haline gelen sosyal medya, sosyal medya üzerinden bireyleri 

her türlü bilgiye ulaşmasına olanak veren kanunlar ile birlikle  bu rolünün önemini 

artırmaktadır.
100

 Sosyal medyanın bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin en popüler 

örneği 2008 Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimleri’dir. Barack Obama’nın 

                                                
98Kathleen McNutt,(2012),‘’Social Media & Government 2.0’’, www.schoolofpublicpolicy.sk.ca  

(Erişim Tarihi:11.08.2014)  
99Aybike Pelenk,(2011), “Sosyal Medya ve Güven: Hükümet, Sivil Toplum Örgütleri ve Ticari 

Kuruluşlara Yönelik Ampirik Bir Araştırma”, AcademicJournal of Information Technology, 1-31, s. 
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100Filiz Balta Peltekoğlu,(2004),Halkla İlişkiler Nedir, Beta Basım, İstanbul, , s. 307.den akt, Mete 

Kazaz, Elif Tümen,Tanıtım Amaçlı Sosyal Medya Kullanımı: Gençlik Ve Spor Bakanlığı Örneği, 
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sosyal medyayı kullanarak halka ulaşması siyasal iletişimde bir bilgilendirme  

faaliyeti olarak en güzel durumu teşkil eder. Bu seçimde taraftarlar sosyal medya 

üzerinden insanlarla doğrudan iletişime geçip, onları sistemli bir şekilde 

bilgilendirdiler.
101

  

2.3.2.Kamu Gözcülüğü Rolü 

Sosyal medyanın toplum üzerinde ki etki gücünü giderek sarsılmaz hale 

getirmesi,sahip olduğu konumu  pekiştirmesi,kamuoyunu değişime uğratırken 

kullandığı araçlarına bağlıdır. Bu araçların biri “kamu gözcüsü” rolüdür. Medya 

kamu gözcüsü rolünde, kamuoyuna sunulan düşüncelerin denetçiliğini yaparak, 

devlet eliyle yapılan hukuksuzlukların ve yönetim ile ilgili kötü uygulamaları açığa 

çıkartmakla görevlidir. Medyanın kamu gözcüsü rolü, aynı zamanda medyanın 

örgütlenme biçimiyle de yakından ilgilidir. Geleneksel medyanın geçmişteki bu 

rolünü günümüzde sosyal medya eskisinden daha üstün bir biçimde kullanmaktadır. 

Çünkü medya kamu otoritesinden , siyasal ve ekonomik iktidarlardan bağımsız 

olarak örgütlenmelidir, bunu başardığı takdir de  kamu gözcüsü rolünü yapabilir.  

Kamu gözcüsü rolünün medyanın iktidarın elinde bir yönlendirme aracı 

olduğu, sadece onun fikir borazanlığını yaparak,politize ve muhalif bir şekilde 

kamuoyunun diğer kesimlerini sindirme amacı taşıması,sosyal medyanın özgür 

platformları vesilesiyle aşılmıştır.  Medyayı bir eğlence aracı olmaktan çıkarıp , 

işlevselliğini yeniden kazandıran sosyal medyanın kamu gözcülüğü rolü,kamusal 

olaylarla ilgili haberleri tüm kamuoyuna sansürsüz bir şekilde aktarması, bireyin 

demokrasinin özgürlüğü bakımından çok önemlidir.
102

 

2.3.3.Gündem Belirleme  

Kamuoyunu yönlendirme sürecinde sosyal medya tabanlı işlevselliği yüksek 

araçlardan olan gündem belirleme politikasının toplum nezdinde geniş yer tutması, 

sosyal medyanın bireylerin kanaat ve tutumlarının kendi düşünce sistemine göre 

dizayn etmesinde aranmalıdır. 

Kamuoyunun gündemini belirleme de etkili olan unsurlar; yasal düzenlemeler, 

politik girişimler, teknolojik yenilikler,siyasal imajlar,bireysel ve toplumsal ruh hali 

                                                
101Douglas  Kellner,, Medya Gösterisi,(Çev: Zeynep Paşalı), Açılım Kitap, İstanbul. 2010, s. 10 
102James Curran,(1997),“Medya ve Demokrasi: Yeniden Değer Biçme”, (Çev: Süleyman İrvan ) 
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ve olaylara bakış açısı olarak sayılabilir. Medya bu unsurları kendi gündem algısına 

göre yorumlayarak bir düşünce ve gündem ortaya koyar ve bu gündem etrafında 

toplumu şekillendirmeye çalışır.
103

  Sosyal medya gündem belirleme  ve sonrasında 

kamuoyu yönlendirme  aşamasın da başarılı olursa, bu kavramları etkileyerek dolaylı 

olarak kamu politikasına etkili bir biçim de oluşturur.Gündem belirleme sürecini, 

medya, kamu ve siyasal gündem üçlüsüne "gerçek dünya faktörleri”ni de katarak 

yapabilirse bunlar arasındaki ilişkiyi etkili bir şekilde analiz edebilir.
104

 

Bir yönlendirme aracı olarak  gündem  belirleme teorisi, siyaset kurumunun da 

etkisiyle medya direktörlüğünde ki, konuları sunuş biçimiyle , halkın düşündüğü ve 

konuştuğu gündemi kendi perspektifine kanalize etme şeklidir.
105

 

Gündem Belirleme Kavramı; medyanın  yaymış olduğu bilginin,kamusal alanı 

etkileyecek şekilde toplum üzerindeki etkilerini ölçme şeklidir.Bu durum iletişimin 

bilişsel düzey kategorisinde değerlendirilir. Sosyal medya bireyin farkındalık 

düzeyini artırarak,sağlamış olduğu bilgilerle ,birey ve toplumu tutum ve davranış 

boyutuna eriştirir.
106

  

Gündem oluşturma işlevi;iletişim araçlarının halkın yerel gündemi üzerinde 

etkili olarak,halkın ne düşündüğü ve konuştuğunun belirlendiği bir durumdur. Bu 

konu da tek etken güç iletişim araçları ve onun yönetici aktörleridir. Ne halk nede 

halkın ileri gelen temsilcileri gündem belirleme konusunda söz sahibidir. Gündem 

belirlemenin rolünü en etkili biçimde seçimler öncesi yapılan çalışmalarda toplumun 

kanaatini etkilemede görürüz. İletişim araçlarıyla toplum düşüncesini kendi düşünce 

sistematiği doğrultusunda inşa edebilme yeteneğine sahiptir. Her ortamda medya 

toplum için gündem hazırlar ve sunar. Böylelikle,toplum  medyanın önceliğini kendi 
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önceliği bilir.
107

 Medya; bir konunun gündemde konuşulup tartışılıp onun etrafında 

bir gündem oluşmasını istiyorsa,o konuya haberinde sık sık yer verir, haberi uzun 

tutar,konu başlığı hakkında oturumlar düzenler. Burada hedef konuya yönelik 

önemliymiş algısı oluşturarak gündem belirlemektir.
108

  

Gündem  belirleme  çalışması seçim dönemlerinde, siyasi aktörlerin seçmenin 

fikrinin oluşmasında çok etkili olan medyayı  kullanarak kendi görüşüne sahip 

seçmenleri artırmaya yönelik en etkili araç olarak görülür.  Çünkü toplumun 

genelinde medyanın haber,yorum ve eleştirileri,toplumun  kendi düşüncelerini 

oluşturmada çok etkilidir. Bundan dolayı siyasi aktörler medyayı, son zamanlarda 

sosyal medyayı kullanarak sistematik bir algı oluşturmaktadırlar.
109

 

 Medya siyasi katılımda politik bir oyuncu haline gelebilmek için gündemi 

elinde tutması, hatta gündemi kendinin belirlemesi gerekmektedir. Kamuoyunu 

yönlendirme sürecinde bu düşünce sürekli işlenmektedir,Çünkü siyasal gündemin 

belirlenmesi çoğu toplumlarda ülke gündeminin belirlenmesi demektir.Budan 

dolayıdır ki medya, sürekli olarak olaylar ve hikâyeler üretirken, ürettiği bu olay ve 

hikayelerin oluşturduğu algıyı topluma aşılayarak hangi konunun birinci sırada 

konuşulacağına karar verir.
110

 

Gündem belirleme konusunda, geleneksel medya ile sosyal medya arasında 

temel konularda ciddi farklılıklar vardır. Geleneksel medya  da politika üreticilerine 

ulaşma şansı daha çok elit bir kesimin elinde ,özgürlükler kısıtlı ve söz sahibi yalnız 

medya ve siyasal aktörlerdir. Sosyal medya ile bu şansı her sosyal medya kullanıcısı 

vermektedir. Bu platformda her bir birey kendi fikrini özgürce açıklayabilmekte, bu 

fikir etrafında yeni oluşumlar kurabilmekte ve bu oluşumlar eliyle siyasi elitlere çok 

etkili mesajlar verebilmektedirler. Sosyal medyanın gündem belirleme konusunda 
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geleneksel medyaya göre daha pratik ve iletişim için az zaman gerektiren bir oluşum 

olması da bunda etkilidir.
111

 

2.3.4.Dezenformasyon    

Kamuoyunu yönlendiren  sosyal medya araçlarının olumlu taraflarının yanında 

bir de olumsuz,dezenformasyon yönü bulunmaktadır. Sosyal medya dahilinde 

olmayan, normal hayatta karşılaşılan ve kamuoyu üzerinde çok büyük yönlendirici 

etkiye sahip kanaat önderlerinin yerini sosyal medya tabanlı sanal kanaat önderleri 

almıştır. Sosyal medyanın etkisinin her geçen gün katlanarak artması takipçi 

sayısının niteliğinin değişmesi  ve böylelikle  geniş kitlelere ulaşma imkânı bulması 

kendi bünyesindeki  kanaat önderlerinin toplumu harekete geçirme,teskin etmede ki 

rolünü çok önemli hale getirmiştir. 

Sosyal medyanın kamuoyunda çoğu zaman bireyler  arası iletişimi  etkin bir 

biçimde yapması ve eşitlik anlayışını hakim kılması gibi  avantajlarının yanında 

kamuoyunda etkili bir dil kullanarak  algının yanlış yönlendirilmesiyle beraber, her 

haberi olumsuz yönleriyle ele alıp toplumda ciddi hasarlar yapabilmektedir. Bu 

durum e toplumsal olaylar esnasında açık ve net bir şekilde kendini göstermekte ve 

kısa sürede tüm kamuoyunu etkileyen bir tutuma dönüşebilmekte ve bilgi 

kirliliğinin, yanlış yönlendirmelerin sonuçlarını yönetim değişikliğine kadar 

götürmektedir. 

Sosyal medyanın son zamanlarda siber bilgi savaşları bağlamında  kullanılması 

kamuoyu açısından giderek acil güvenlik önlemleri alınmasını gerektirmektedir. 

Sosyal medya araçlarının kullanıcı sayılarının katlanarak artması, kamuoyunda 

iletişimin  gün geçtikçe bu kanallar vasıtasıyla yapılması, sosyal medya 

platformlardaki tüm içerik  paylaşımlarının denetimsiz bir hal alması ve zararlı 

yazılımların bu alanı iyi kullanan kişiler tarafından bir silah gibi kullanılması  

dezenformasyonu boyutunu artırmıştır. Bunlara ek olarak sosyal medya; algı 

yönetimi, kamuoyu oluşturulması ,kamuoyunun yönlendirilmesi ve siyasal sistemin 

kullanışlı bir aracı haline gelmesi bu platformlardan yayılan bilginin önemini 

artırmış ve toplumu, kamuoyunu iyi veya kötü manada yöneten bir araca 
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dönüşmüştür. Bu bağlamda  özellikle toplumsal hareketlerde kısa sürede yayılan 

bilinçli ve algıya dayalı bilgiler kamuoyunu  her türlü olumsuzluğa sürükleyen tutum 

ve davranışlara dönüşmektedir. 

 Kamuoyunda  bireyler arasında düşüncelerin anlık olarak  yayılmasında temel 

olarak şu unsurlar  etkilidir. Bunlar;  sosyal medya tabanlı bilginin yine bu alana 

hakim düşüncelerin elinde basitleştirilip her kesime  kolaylıkla yayılması ,diğeri; 

mesajların sosyal medya araçları ile kamuoyunda her bireyin anlayacağı düzeye 

getirilmesi, bir diğeri ise; toplumu etkilemesi istenilen bilginin uzun süreli ve çok 

sesli olarak dillendirilmesidir. Sosyal medyayı yönetenler eğer kamuoyuna olumsuz, 

yalan, çarpıtılmış ve manipülatif  bilgiler ile yönlendirmek istiyorlar ise bu 

unsurların  varlığı   onların hayallerine ışık olmaktadır. Yayılan bilgiler sosyal 

medyada ne kadar çok ve çabuk bir şekilde topluma ulaşır ve kamuoyunda bu  bilgi, 

mesaj ve söylentilerin dağılım sayısı çoğalırsa  itibar düzeyi artmakta ve  mesaj 

dağılım eşiğini aşmakta ve böylelikle en yanlış ve yanlı haber algının zaferi olarak 

doğru kabul edilmektedir.  

Klasik medya ile karşılaştırıldığında soysal medya güncel söylemler kullandığı 

ve özellikle Twitter gibi etkili araçsallara sahip olduğu  için  mesajın yayılması 

kolaylaşmakta ve algı yönetimi, kamuoyu oluşturma ve kamuoyunun 

yönlendirilmesi anlamında  çok  tercih edilmektedir. Bu özellikleri ile sosyal medya 

kontrolsüz güçlerin elinde sansürsüz bir  şekilde bilgi üretimi ve paylaşımına imkân 

sunmaktadır. Üretilen bir olgu, davranış biçimi resim, video gibi dosyalarla kısa  ve 

ekonomik şekilde ulusal ve uluslar arası düzeyde her türlü sosyoekonomik gruptan 

bireylere ulaştırabilmektedir. Bu da sosyal medya platformlarını her niyetten  kişi ve 

grupların elinde araçsallaştırmaktadır.
112

 

Sosyal medyanın kamuoyunu yönlendirme sürecindeki dezenformasyon rolünü 

aşağıdaki biçimlerde sıralayabiliriz. Bunlar; 

 Sosyal medya tabanlı  bilişim suçları ve kırıcılık (Hacking) gibi  faaliyetler,bu 

alanların etkisin artmasıyla beraber kamuoyunda  organize bir yapı olarak 

kendine esaslı bir yer edinmektedir. 
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 Terör örgütleri sosyal medya platformlarını kullanarak faaliyetlerini bu alan 

üzerinden kolayca yürütmekte ve kamuoyunu özellikle siyasi yönden 

yönlendirmeye çalışmaktadırlar. 

 Toplumun genelinin tasvip etmediği, sapkın inanışlar ya da ilişkiler bu alana 

ilgi duyanlar eliyle normal bir davranış biçimine dönüştürülmekte ve bu sayede 

özellikle geçleri kamuoyunun yaşam biçiminden koparıp kendi mecralarına 

çekmektedirler. 

 Kamuoyun da en olumsuz yaşamların ve menfi yönlendirmelerin aracı olan 

uyuşturucu maddeler ve kullanma  konusu sosyal medya vasıtasıyla 

yaygınlaşmaktadır. 

 Siyasi yönden ve kamuoyu açısından zararı pek anlaşılamayan kumar ve bahis 

oyunlarının sosyal medya platformları kullanılarak yapılması kumar 

tutkunlarına kolay bir ulaşım iletişim imkanı sunmaktadır. Bu durum toplumu 

gizli bir çöküntüye sürüklemektedir. 

 Kamuoyunu en çok ilgilendiren ve geçmişten günümüze en çok 

dezenformasyona sebep olan ırkçılık, etnik ayrım, yabancı ayrımcılığı, cinsiyet 

ayrımı gibi konular yine sosyal medya aracılığında kolayca yapılmaya devam 

edilmektedir. 

 Şiddet görüntülerinin kısa sürede yayılması ile birlikte özellikle çocuk ve 

gençler üzerinden kamuoyunu infial derecesinde etkilemektedir. 

 Sosyal medyanın en olumsuz yönlerinden biri olan bilgisayar oyunları, aile ve 

yöneticiler yönünden kontrolsüz ve denetimsiz bırakıldığında genç ve 

çocuklarda, zihinsel, ruhsal ve bedensel tahriplere sebep olmakta ve 

kamuoyunun geleceği olan gençliği adeta zehirlemektedir.
113

 

2.3.5.Sosyal Medya Tabanlı Algı  

Bilginin  ve bireysel birikim kaynaklarının kamuoyuna ulaştırılmasın da  aracı-

lık eden medya araçları  algı yönetimi bağlamında toplumu dizayn eden  en önemli 

unsurlardandır. Teknolojinin internet bağlamında gelişimi ile beraber kamuoyunu 

oluşturan her kesimden  bireylerin haber alma ve iletişim alışkanlıkları farklılık 

göstermeye başlamış ve sosyal medya toplumda haberi oluşturan ve aynı toplumu 
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kendi çizgisinde yönlendiren bir araç haline gelmiştir. Sosyal medya artık kendine 

özgü platformları kanalıyla tüm dünyada bireylerin özgürce sesini duyurabilecekleri 

ve fikirlerini algıya dönüştürebilecekleri bir iletişim aracı haline gelmiştir. 

Algı, kamuoyundaki hedef kitleyi yönlendirecek mesajların belirlenerek bir  

amaç doğrultusunda bilgi üretilmesi ve bilgiyi sosyal medya aracılığı ile toplum 

gündemine getirme yönetimidir. 

Sosyal medya fonksiyonları ile hazırlanan algının ilk aşaması stratejik bir 

hedefin belirlenmesidir. Daha sonra ki çalışmalar bu hedef doğrultusunda siyaset ve 

siyasal yaşamı içinde barındıran kamuoyunu hedef kitle olarak seçip, belirlenen algı 

etrafında net bir şekilde yönetme ve yönlendirme işlevidir. Bu süreç de  bireysel ve 

toplumsal olaylarının kaynağını oluşturan ,sosyal, kültürel, psikolojik ve tarihsel  

özelliklerinin iyi analiz edilmesi ve yürütülecek algı çalışmasının bu özellikler 

kullanılarak yapılması önem arz etmektedir.
114

 

Kamu oyunda sosyal medya üzerinden yapılan dönüşüm işlevi,algı yönetimi, 

toplum mühendisliği, psikolojik harekât, ikna etme, gibi ifadeler ile ele anılmış ve bu 

terimlerin altı doldurulmaya çalışılmıştır. Ancak son zamanlarda bu terimler 

kamuoyunda olumsuz bir hava oluşturduğundan ,kamuoyunun bu kavramları 

benimseyeceği albenisi yüksek, kamu diplomasisi, yumuşak güç, itibar yönetimi, 

imaj yönetimi, gibi terimler kullanılarak  yeni bir süreç oluşturulmuştur. Bu 

ifadelerin kullanımı aktörlerin ;dizayn savaşında kavramlarını adını değiştirerek 

temelde aynı amaca doğru kamuoyunu teknolojinin yeni nimeti olan sosyal medya 

üzerinden yönlendirmesi olarak görülebilir. Bu düşüncenin genel amacı,kamuoyunun 

nabzını elinde tutanlar tarafından,kitleleri   kendi rızasıyla ikna etmek ve istenilen 

doğrultuya çekebilmektir. 

Algı,sosyal medya unsurları kullanılarak  toplumsal olan bütün hareketlerde 

bireyi ve bireysel düşünceyi ön plana çıkararak toplumsal olaylarının sebeplerini 

oluşturup bu süreci karlı bir sonuca dönüştürme biçimidir.Toplumsal olayların 

oluşmasına katkı veren siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel sebepler  bu alanlarda 

söz sahibi olan aktörler eliyle iyi analiz edilerek katılımcı bir anlayışla ve çoğu 

zaman planlı bir şekilde bu  konuların sosyal medyada istismar edilmesiyle kitlelerin 
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sokağa çekilmesi hedeflenmekte ve  toplumu çıkarları çevresinde dizayn etme 

düşüncesi genelde gerçekleşmektedir. Böylelikle sosyal medyanın kamuoyunu algı 

boyutuyla yönlendirmesi amaçlı bir iletişim disiplini olarak uygulanmış olur. 

Bu süreçte algıyı yönetmekle sorumlu  kişi ya da kurumlar için  hedef  kitlenin 

kendi düşüncelerine entegre olacak kıvama gelebilmesi için çok sayıda yöntem ve 

adım takip edilmektedir. Bu yöntemler; bireyin ve toplumun  herhangi bir konuda 

ikna edilmesi, düşünce değişikliğinin gerçekleştirilmesi , hedef kitlenin titiz bir 

biçimde  analiz edilmesi ,hangi konularda daha güçlü veya zayıf olduğunun 

tespitidir. Böylelikle  toplumun dizaynı için hassas  noktalar belirlenmiş olur. 

Belirlenen bu noktalar çerçevesinde sosyal medya platformlarının da devreye 

sokulmasıyla ile birlikte sanal gerçeklik oluşturulur ve  gerçek ile kurgu arasında 

ayrım yapılamaz ,böylelikle kamuoyunu algı tabanlı yönlendirme işlevi hayata geçer. 

Algı yönetme sürecinde sosyal medyanın önemi, bu ağlarda paylaşılan bilginin 

anında küresel güce ulaşarak bireyden toplumsal  kitleyi yönlendirir hale gelmesinde 

net bir biçimde görülmektedir.
115

 

Kamuoyunun algı yönetimiyle yönlendirilme sürecinde,kitle iletişim araçlarını 

elinde tutan seçkinlerin topluma dayattıkları düşüncelerini, toplumun  kendi 

fikirleriymiş gibi sunmaları,yani toplumun kendi isteği ile bir şey yapıyor algısı 

yaratmaları sistematik bir propaganda yöntemi kullandığının gerçek kanıtıdır. Bu 

yöntemde kamuoyunu yönlendirecek algı yüklü mesajlar  toplu sunulmadan önce 

filtrelenerek halkı yönetecek ve yönlendirecek kıvama getirilip,bireysel ve kitlesel 

boyutta objektif bir bakış açısıyla halka iletilmektedir.
116

 

Bireylerin düşünce sistemindeki her fikri sosyal medya ağlarını kullanarak 

toplumsallaştırmaya çalışmaları, kamuoyunun  en önemli unsuru olan  siyaset 

mekanizmasını, global bir biçimde doğrudan etkileyebilmektedir.  Özelikle 

kamuoyunu yönlendirme rolünde siyasal içerikli haberlerin gerçeklikten uzak olarak, 

bir algıya dayalı biçimde servis edilmesi ve bunun daha çok sosyal medya kullanarak 

yapılması sosyal medyanın siyaset üzerinde ki  algı yönetimi yaptığının 

göstergesidir. Bu bağlamda toplumun hassas noktalarına dokunarak,bu değerlerin 
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sosyal medyada ki fikir alışverişlerine malzeme yaparak, araçsallaştırılması, alt 

tabakadan üste doğru artarak devam eden eylem, karşıtlık, şiddet ve tepkisel 

davranışların oluşmasına ve sergilenmesine imkan sağlamaktadır. Ve böylelikle algı 

tabanlı sosyal medya gücü siyasi aktörlere ve siyaset kurumuna biçim vermeye 

dönük, kitlesel protestolar düzenlemeye kadar büyük boyutlara erişebilmektedir.
117

 

2.4.KAMUOYUNU YÖNLENDİREN SOSYAL MEDYA 

ÖRGÜTLENMELERİ 

Sosyal medya kanallarını kullanarak örgütlenen , siyasal, sosyal ve kültürel 

eylemlere dönüşerek kamuoyunu yönlendiren olaylar,bireyler arasındaki  iletişimi 

toplumsal çapta iletişim  platformuna çıkararak  daha çok kişiye ulaşması ve eylemin 

etkisinin artması bakımından önemlidir. Bu örgütlenmeler önceleri cılız seslerin bir 

araya gelmesi şeklinde algılanmasından dolayı bazen siyasal yöneticiler tarafından 

iyi analiz edilememekte ve bunun akabinde önemsenmektedir. Bireyler  sosyal 

medya platformlarını kullanmaya başlar ve tüm icraatlarını bu kanallar üzerinden  

sürdürdüğünde kamuoyunda sosyal ve politik bir güç haline gelir ve her kesim 

tarafından bilinen zorunlu bir örgüte kavuşur. 

Bu örgütlenme biçiminin örneklerini belirgin ve büyük çaplı olarak,Wall Street 

işgali, Londra isyanları, Arap İsyanları ve gezi eylemlerinde görmekteyiz. Bu 

eylemler günümüzün en iyi ve hızlı örgütlenme biçimi olan sosyal medya 

platformları üzerinden yerelden ulusala oradan da uluslar arası   düzeye ulaşarak 

kendine kamuoyunu yönlendirme adına  tartışılmaz bir yer edinmiştir. ‘Arap Baharı’, 

Kuzey Afrika ve Ortadoğu’yu etkisi altına alıp kısa sürede tüm bölgede siyasi ve 

coğrafi değişikliklere sebep olmuştur. Amerika Birleşik Devletlerinde başlayan 

‘İşgal Et’ eylemleri yerelden başlayıp daha sonra küresel çapta bir eyleme 

dönüşmüştür. Gezi eylemleri ise örgütlenme biçimi ve destekçileri gibi etkenler 

vesilesiyle kısa sürede ulusal düzeyde ses getirmiştir.  Bu bağlamda sosyal medya; 

kültür, inanç, yönetim şekli, ekonomik düzeyi birbirinden tamamen farklı olan 

toplumlarda benzer şekilde örgütlenmelerin aracı olup, kamusal eylemler kimliğine 

bürünmüş ve evrensel bir platform olduğunu gözler önüne sermiştir. Sosyal medya 
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politik eylemler bakımından bireyler arası iletişimin üssü halini almış, haberleşmek 

ve harekete geçmek için hızlı ve kitlesel çapta kullanılmaya başlamıştır.
118

 

Toplumsal hareketlerin seslerini duyurabilmesine bağlamında sosyal medya, 

etkileşime ve çabuk örgütlenmeye dayalı  potansiyel iletişim gücünü, halkların ve  

ülkelerin demokratikleşmesi, kamuoyu kavramının bireyler arasında yeniden 

değerlendirilmesi,yeni kamusal alanların ortaya çıkması, siyasal katılımcılık 

farkındalığının  oluşması  ve toplumlara yerelden, ülke ve dünya çapında yeni 

örgütlenme biçimleri sunması bakımından çok değerli olarak değerlendirilmektedir. 

Sosyal medya; toplumsal hareketler için geleneksel örgütlenmelerden ve  

geleneksel iletişim araçlarından farklı olanaklar sunmaktadır. Bu yönüyle özgür bir 

ortam olarak , içerik denetlemesini kullanıcıya bırakmakta ve  toplumdaki 

karşıt,farklı seslere yeni örgütlenme biçimleri sunarak,yaşamlara alternatif duruşlar 

sağlamaktadır. Sosyal medya özellikle toplumda baskı altında ezilmiş ve geri planda 

bırakılmış bireyler için kamuoyunda ki bütün faaliyetlere katılma fırsatı vermiştir. 

Toplumsal örgütlenme ve eylemlerde internetin en etkili kanalı olan sosyal 

medya araçlarının kullanılması bu hareketlere katılan grupların  dinamik yapı olarak 

toplum içi konumunu sağlamlaştırması bakımından önemlidir. Çünkü yeni 

enformasyon ve iletişim teknolojilerinden olan sosyal medyanın toplumsal düzeyde  

eşitsizlikleri azatlığı, kitlesel  hareketler  sırasında bilgiyi ve yönetme erkini belirli 

bir kesimin sultasından çıkartarak  her bireye eşit denetleme hakkı verdiği her 

durumda gözlenmiştir.Bunun yanında toplumun nabzını elinde tutan politik kanaat 

önderleri kamuoyunda en değerli yönlendirme aracı olan   sosyal medya araçlarını, 

toplumsal hareketlerin seslerini, eylemlerini, sloganlarını duyurmak için popüler 

kültür imgelerinden yararlanarak kullanması  örgütlenme biçimlerinde yapısal 

değişiklikler yapmış ve herhangi bir cılız kalkışma veya eylemi toplum nezdinde 

hızlıca kabullendirmiştir. Bu durum genelde  toplumsal muhalefetin gerilediği, 

halkın çoğu kesiminin baskı altına alındığı  ve memnuniyetsizliğin zirve düzeye 

çıktığı anlara rastlamaktadır.
119
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2.4.1.Arap Baharı 

Başta ABD olmak üzere, bir çok dünya ülkesinin  gizli politikalarını dünya 

kamuoyuna açan Wikileaks belgeleri, diplomaside çok büyüt etki oluşturmuştur. Bu 

etkinin sonuçlarından biri orta doğuda  arap baharı kavramıyla bölge halklarının, 

yöneticilerine karşı özgürlük ve hak mücadelesi bağlamında sosyal medyanın her 

platformunu en üst düzeyde kullanarak başlamıştır. Böylelikle yerel ve ikinci sınıf 

olarak baskı gören halkların  düşünceleri sosyal medya ile fiili eylemlere dönüşmüş 

ve  bölgenin demokrasi yönünden büyük  kazanımlar edinmesine vesile olmuştur.
120

  

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ da sosyal medyanın örgütlenme ve iletişim aracı 

olarak üst düzeyde kullanılması, bu durumun  Arap toplumlarında kitlesel ve hatta 

bölgesel halk hareketine dönüşmesine sebep olmuş bu sayede halklar ilk defa 

yönetimde söz sahibi olmaya başlamıştır. Bu durum  her bireyin kendi bireysel 

gayretiyle tüm toplumu ilgilendiren  geniş katılımlı örgütlenme  zemininin 

oluşmasına neden olmuş ve  yaşanan bu halk hareketinin  “sosyal medya devrimi” 

gibi tanımlanmasına yol açmıştır.
121

 

Sosyal medyanın başarılı sonuçlar veren ilk örgütlenme hareketi Tunus’ta 

başlamış ve toplumun bu kalkışmayı sahiplenmesiyle beraber  kısa bir sürede tüm 

bölgeyi etkisi altına almıştır. Bu süreçde sosyal medyanın baskıcı iktidarların 

devrilmesindeki büyük rolü tüm dünya tarafından kabul edilmiş ve Arap Baharı’nın 

kitlesel güce dönüşmesinde ve diğer ülkelere hızla yayılmasında bu durum çok etkili 

olmuştur. Sosyal medya araçlarının kullanılmasını engellemek için her türlü bakıyı 

yapan rejim güçleri kamuoyunun kendi karşısında örgütlenmesine engel 

olamamıştır.
122

 

Sosyal medya, Arap toplumları arasında fikirlerin özgürce paylaşıldığı ve 

düşüncelerin toplum üzerinde etkili olduğu  sığınak olarak görülmüş ve bu anlayış 

ortak akıl olarak kitleleri yönetmiş, yönlendirmiştir. Arap toplumunun geçleri; sosyal 

medyanın  platformlarının tamamını kullanmasının yanında,elektronik postalar, 

Facebook ve Twitter gibi araçlarını  daha etkin kullanmış ve özgürlük fikrinin haklı 

                                                
120Mevlüde Batur,(2013);Gezi Parkı Olaylarının Sosyal Medyaya Yansıma Biçiminin Toplumsal 

Cinsiyet Bağlamında Değerlendirilmesi: Facebook Örneği,(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 

Atatürk Üniversitesi  
121Jeff Jarvis, (2012),E-Sosyal Toplum Dijital Çağda Sosyal Medyanın İş ve Gündelik Hayata Etkisi , 

çev.Ç. Kök),MediaCat Kitapları,İstanbul, s.15 
122Murat Tekek,Sosyal Medya ve Arap Baharı.http:/www.orsam.org.tr/tr/,(Erişim Tarihi:02.10.2014) 

http://www.eren.com.tr/mediacat-kitaplari-pb11353.html
http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=2964
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zemine oturmasında, hem  siyasal hem de kamusal yönde yönlendirmeler yaparak 

temel değişikliklere vesile olmuşlardır.
123

  

Arap Baharı sürecinde dillendirilen Domino etkisinin meydana gelmesinde, 

sosyal medya ile halkların ortak gündeme sahip olup, bu gündemi 

yaygınlaştırmalarındaki rol büyüktür. Sosyal medya bu gösteriler eliyle siyaset ve 

kamuoyunu yapısal değişikliğe götürmede ki gücünü hem Arap coğrafyasına hem de 

dünyaya göstermiştir. Sosyal  medya araçları  sayesinde, tüm coğrafyada ki 

dönüşümün savunucuları  organize olabilmiş, teknolojinin dilini iletişim  diline 

çevirmiş ve  geniş kitleleri harekete geçirebilmişlerdir.
124

 

Sosyal medyanın yönlendirme özelliği  özellikle Arap Baharı ile beraber öne 

çıkmış, ulusal ve uluslar arası düzeyde  siyasal  gündemin ve kamuoyu gündeminin 

tek  belirleyicisi haline gelmiştir. Bu söylemi kanıtlayan durum, Arap Baharı’nın en 

hareketli ve aktif olduğu dönem olan Mart 2012’de yalnız 239 bin kullanıcılı 

Kuveyt’ten tüm bölgenin haklarını savunan, özgür düşünceler barındıran  58 milyon 

twit atılmasıdır. 

Bu dönemde Twitter bu coğrafyada halkların  çoğunluğu tarafından siyasal 

amaçlarla kullanılmış mesajlar siyasi içerikli oluşmuş, kendine özgü söylemler 

geliştirilmiş ve Arap Baharı bu söylemler etrafında şekillenmiş ve yayılmıştır. Diğer 

önemli bir sosyal medya platformu ise bloglardır.Tüm Arap coğrafyasında bloglar, 

kamuoyu üzerinde büyük gücü olan kanaat önderliği gibi görev icra etmiştir.
125

  

Bu anlamda sosyal medya platformlarının bu coğrafyadaki ülkelerde oluşan 

örgütlenmelerde hangisinin daha etkili olduğuna bakarsak; 

 

 

 

 

 

                                                
123Turan Kışlakçı,(2012),Arap Baharı ,Mana Yayınları, İstanbul, s.81 
124Musa Öztürk ve Akbıyık, Nihat ,(2012), “Sivil Toplum ve Sosyal Medya Perspektifinde “Arap  

Baharı” ve “Wall Strett'i İşgal Et” Eylemleri’den akt, Volkan GÖÇOĞLU,(2014),‘’Kamu 

Politikası Ve Sosyal  Medya İlişkisi’’,(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe 

Üniversitesi,s.60 
125Dağhan Irak ve Onur Yazıcıoğlu,(2012),Türkiye ve Sosyal Medya, Okuyanus Yayınları 

,İstanbul,ss.83,125-126 
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Şekil 2.Sosyal Medya Araçları ve  Etkili Olduğu Ülkeler 

  

 Twitter                        Facebook   Youtube 

 

 

 Sosyal medya bir devrimin sonuca ulaşması açsından bütün engelleri aşmayı 

başarmıştır, yönetimde bulunan demokrasiden   uzak siyasilerin gösterileri  

engellemek için uyguladıkları baskıcı tutumlarını, özellikle gençlerin kararlı duruşu 

ve sosyal medyayı dünya ile iletişim bağlamında iyi kullanmaları boşa çıkarmıştır.  

Ayaklanmanın başlamasıyla bu örgütlenmeye destek veren bireylerin sosyal 

medyanın en önemli araçlarından olan, Facebook’a video ve fotoğraflar da 

yüklemişlerdir. Bu durum baskıcı rejimlerin  resmi basınlarında tutundukları gerçek 

dışı tavrı çökertmiştir ve böylelikle sansürün olmadığı özgür, geniş ağlara yayılan bir 

haber ajansı inşa edilmiştir. 

 Sosyal medyanın Arap coğrafyasındaki, tarihinde ilk defa yaptığı bu tarz 

örgütlenme biçimini  ses ve görüntüler ile  tüm dünya duyurmasında ki en büyük 

katkılardan biride ,sosyal medya araçlarından olan blog  sayısının çokluğu ve bu 

alanın etkili kullanılmasıdır. Bu sayede Resmi Basın’ın karalamasına ve manipüle 

etmesine meydan okunmuş ve yerel anlamda kamuoyunu çok iyi yönlendiren 

‘vatandaş basını’ rolü fiilen ortaya çıkmıştır.
126

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
126Kışlakçı,a.g.e,ss.78-82,112-113 
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Tablo 4. Arap Baharının Yaşandığı Bazı Ülkeler ve Sonuçları
127

 

Ülke 
 

Başlangıç 
Tarihi 

Olay Şekli Değişimler Ölü 
Sayısı Sonuç 

Tunus 
18 Aralık 

2010 

Muhammed Buazizi'nin 
kendini yakması, 
Ülke çapında protesto, kamu 
alanlarının işgali 

•Zeynel Abidin Bin Ali ve 
Muhammed Gannuşi ülkeyi terk etti 
•Politik polis dağıtıldı 
•İktidar partisi dağıtıldı 
•Siyasi suçlular serbest bırakıldı 

223 
Devrilen 
hükümet 

Yemen 18 Ocak 2011 
Ülke çapında protesto ve 
gösteriler 

• İktidar partisinden bazı 
milletvekilleri istifa etti; 
• Devlet başkanı Salih 23 Mayıs'ta 
dokunulmazlık verilmesi şartı ile 
istifa etmeyi kabul etti. 

2,000 
Yenilenen 
hükümet 

Mısır 25 Ocak 2011 

Ülke çapında protestolar, 
kamu alanlarının işgali, 
devlet ve polis binalarının 
yakılması, hapishane 
baskınları gerçekleşti. En son 
Mısır ordusu, hükümeti 
devirerek halka iki kez 
silahlı saldırı düzenledi. 

•Hüsnü Mübarek ve Ahmet Şefik'in 
istifası; •Silahlı kuvvetler gücü ele 

aldı; 
•Parlamento dağıtıldı ve konsey 
askıya alındı; 
•Devlet Güvenlik Soruşturma Servisi 
kapatıldı; 
•İktidar partisi dağıtıldı 

875 
Devrilen 
hükümetler 

Suriye 26 Ocak 2011 
Ülke çapında protestolar, 
devlet binalarına saldırı 

•Siyasi suçlular serbest bırakıldı; 
•Bölgesel valiler kovuldu; 
•İsyan bölgelerine askeri müdahale 
yapıldı; •Parlamentodan bazı vekiller 
istifa etti; •Hükümetten istifalar 

100,000  İç Savaş 

Fas 30 Ocak 2011 
Protestolar, mülkiyete 
zararlar 

•Kral Muhammet VI tarafından 
ekonomik imtiyazlar verildi; 
•Yolsuzluğu önlemek için adımlar 
atıldı 

7 
Büyük çapta 

protestolar 

Irak 10 Şubat 2011 
Büyük protestolar; isyanlar; 
devlet binalarına saldırı 

•Başbakan Maliki seçimlere aday 

olmayacağını açıkladı; 
•Valiler ve yerel yöneticiler istifa etti 

35 
Büyük çapta 

protestolar 

Bahreyn 14 Şubat 2011 
Büyük protestolar, kamu 
alanlarının işgali 

•Kral Hamad ibn Isa Al Khalifa 
tarafından ekonomik imtiyazlar 
verildi. 

51 
Büyük çapta 

protestolar 

Libya 17 Şubat 2011 

Ülke çapında protestolar, 
silahlı çatışmalar, şehirlerin 
işgali 

• Muhalifler ülkenin yönetimini ele 

geçirdi 
• Geçici Ulusal Konsey kuruldu 
• NATO askerleri Libya üzerinde 
operasyonlar düzenledi 
• Libya'nın devrik lideri Muammer 
Kaddafi, memleketi Sirte'de 
yakalanarak öldürüldü. 

25,000 
30,000 

Devrilen 
hükümet 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
127 tr.wikipedia.org/wiki/Arap Baharı,(Erişim Tarihi: 02.12.2014) 
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2.4.2.Wikileaks Devrimi  

Wikileaks belgeleri;  ulusal ve uluslar arası bağlamda devletlerin  sır 

niteliğindeki gizli belgelerini çok  geniş kesimleri ilgilendiren resmi yazışmalarını 

dünya kamuoyuna sunarak, özellikle ülkelerin resmi siyasetlerinde derin tartışmalara 

neden olmuş ve gerçekte dillendirilmeyen görüşleri sosyal medya vasıtasıyla bir 

yönlendirme dili haline getirmiştir.
128

  

Wikileaks; sosyal medyanın aracılığı ile kamuoyunu bilgilendirme 

yönlendirme bağlamın da, 2010 ve 2011 yılları arasında ABD hükümetlerinin,diğer 

ülkelerin özellikle siyasi gündemine yönelik, derecelenmiş gizli belgelerin serbest bir 

şekilde açığa çıkarıldığı en radikal platform olmuştur 
129

 

Wikileaks’in ‘’devrim” olarak nitelendirilmesinin en önemli nedenlerinden 

biri; ‘’kâr amacı gütmemesine rağmen diğer medya organlarının ulaşamayacağı 

bilgilere ulaşıp bunları korkusuz bir şekilde yayınlaması” dır. Paylaşılan bilgi ve 

belgelerin uluslararası boyutta olması ,birden fazla devletin kamuoyunda çok ilgi 

duyularak takip edilmesi ve dünya kamuoyunu bu bilgiler ışığında tekrardan inşa 

etmeye sürüklemesi diğer önemli nedenlerden birisidir.
130

 

Uçkan “Yeni Medya Düzeni” konusunu ele alırken bu düzenin internet tabanlı 

ve eksenli olduğunu belirtmiştir. Wikileaks’in bilgiyi daha kamusal hale getirerek 

kamuoyunun nabzını tuttuğunu  ve bu minvalde siyaseti yeniden kendi mecrasına 

yönlendirdiğini  vurgulayan yazar, bunda sosyal medya araçları üzerinden faaliyet 

göstermesinin etkisinin büyük olduğunu savunmuştur. Medyanın dinamiklerini 

değiştiren Wikileaks’in, tanınması ve kamuoyuna yayılması konusunda, sosyal 

medyanın üstlendiği rol üzerinde durmakta yarar vardır.
131

 

Wikileaks tarafından yayınlanan gizli belgelerin büyük kitlelere ulaşmasında, 

sosyal medyanın rolü çok etkileyici düzeydedir. Söz konusu gizli belgelerden 

haberdar olan insanlar, edindikleri bilgileri sosyal medya aracılığıyla diğer insanlarla 

                                                
128USAK,(2011),‘’Wikileaks Belgelerinde Türkiye ve Yakın Çevresi’’, Uluslararası Stratejik 

Araştırmalar Kurumu, USAK raporları,s.28 ,www.usak.org.tr, (Erişim Tarihi:08.12.2014) 
129Mark Fenster,(2012),"Disclosure’s Effects: WikiLeaks and Transparency", University of Florida 

Levin Colleqe of Law,  http://works.bepress.com/mark_fenster/10/,s.758,( Erişim Tarihi: 

31.08.2014) 
130USAK.a.g.e,s.28 
131Özgür Uçkan,(2011),"Bilgi Edinme Hakkı, Yeni Medya Düzeni ve Wikileaks", Cesur Yeni Medya, 

e-kitap, der. Mutlu Binark, Işık B. Fidaner, Alternatif Bilişim Derneği Yayınları ,Ankara,.ss:61-65  

http://works.bepress.com/mark_fenster/10/
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hızlı bir şekilde paylaşma imkânına sahiptirler. Bunun somut bir göstergesi olarak 

Position firmasının Wikileaks’in sosyal medya üzerindeki etkisini ölçmek üzere 

yaptığı araştırma verilebilir. Wikileaks’in gizli belgeleri paylaşarak dünya 

kamuoyunda gündeme gelmesini sağladıktan sonra ,sosyal medyanın iletişimdeki 

hızını ve etkinliğini kullanarak sağlanan veriler ,15 Kasım 2010 ile Aralık ayı 

başlangıcına kadar sosyal medya platformlarında kayıt altında tutulmuştur. Yapılan 

ölçümlere göre; önceki dönemlerden biri olan 15 Ocak 2010 ile 15 Haziran 2010 

arası ABD’de yer alan sosyal platformlarda yalnızca 18.887 adet blog gönderisi, 

5.925 adet haber gönderisi ve 42.166 adet forum gönderisi yer almıştır. Bu rakam 15 

Kasım 2010 ile Aralık ayı başına kadar olan dönemde 326.114 adet blog gönderisi, 

282.880 adet haber gönderisi ve 308.862 adet forum gösterisi şeklinde artmıştır. 

Verilere göre; blog gönderilerindeki artış %1.627, haber gönderilerindeki artış 

%4.674, forum gönderilerinde ise %632 olarak belirlenmiştir. Twitter’da gönderilen 

tweet sayısı aynı dönem aralıklarında 148.095’ten 2,3 milyon civarına yükselerek 

%1453 artmıştır.
132 

Sosyal medyanın Wikileaks belgelerini,büyük kitleler tarafından konuşulur 

hale getirmesi,geleneksel medyaya göre alışılmışın dışında, özellikle gizli ve 

ulaşılması güç kabul edilen belgeleri yayınlaması ve kamuoyuna sunarak tartışmalar 

ve olaylar meydana getirmesi nedeniyle Wikileaks’i bir "devrim” olarak görmek 

elzem hale gelmiştir. 

2.4.3.Gezi Olayları 

Sosyal  medyanın kamuoyunu oluşturan unsurlar üzerindeki yönlendirme 

gücü,dünyada olduğu gibi, sosyal medya araçlarını toplum olarak çok kullanan 

ülkemizde de  kullanıcı sayısını hızlıca artırmıştır. Bu durum akabinde  siyasal ve 

toplumsal konular, sosyal medyada çok yer bulmaya başlamıştır. Sosyal medya 

üzerinde örgütlenmeler ve gruplaşmaların hız kazanması  kamuoyunun oluşturan ve 

bu alana yön tayin eden  siyasilerin bu alana ilgilerini ve merakını artırmıştır. 

Siyasete hakim olan güçler sosyal medyayı kendileri için bir avantaja çevirme 

gayreti, gezi olaylarının beklenmedik bir şekilde tüm ülke coğrafyasını etkileme 

                                                
132http://blogs.position2.com/wikileaks-impact-on-social-media-and-global, (Erişim Tarihi: 

02.04.2014)   

http://blogs.position2.com/wikileaks-impact-on-social-media-and-global
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işlevinden sonra farklı bir boyut kazanmış, kamuoyunu ve siyaseti oluşturan güçler 

açısından ders niteliğinde bir farkındalık kazandırmıştır.  

Bu bağlamda gezi olaylarının etkisini anlamak ve iyi analiz etmek için Türkiye 

deki internete olan ilgi ve bağımlılığın bilinmesi gerekmektedir. Hane halkı Bilişim 

Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre; 2014 yılı Nisan ayında Türkiye 

genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı %60,2 oldu. Bu oran 2013 

yılının aynı ayında %49,1’di. Evden internete erişimi olmayan hanelerin %42,8’i 

evden internete bağlanmama nedeni olarak internet kullanımına ihtiyaç 

duymadıklarını belirtmiştir. Bunu %31,9 ile internet bağlantı ücretlerinin yüksekliği 

takip etmiştir.  

Geniş bant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı %57,2 olmuştur. 

Bilgisayar ve İnternet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24’tür. 

Bilgisayar ve İnternet kullanımı tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir.  

İnterneti 2014 yılının ilk üç ayında hemen her gün veya haftada en az bir defa 

kullanan 16-74 yaş grubu düzenli internet kullanıcılarının oranı %44,9 olmuştur. Bu 

oran, 2013 yılının aynı döneminde,%39,5 olarak gerçekleşmiştir. 

Şekil 3. 2007-2014 Yılları Arasında Bilişim Teknolojileri Kullanım Oranları
133

 

 

                                                
133TÜİK;(2014), “2014 Yılı hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması”,No:180,      

TUİK,Ankara,http//tuik.gov.tr/prelstatistik.tablo.(Erişim Tarihi:22.08.2014)  
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Financial Times  tarafından yapılan araştırma sonucunda Webrazzi sitesi 

tarafından yayınlanan Twitter kullanım rakamlarına göre Türkiye, ‘’Twitter'ın 

İnternet kullanıcıları arasında en yaygın olduğu ülkedir.  Türkiye'nin İnternet 

popülasyonunun yüzde 31.10'u Twitter kullanmaktadır. Derlenen bu rakamlara göre 

İnternet nüfusunun 36,455,000 olduğu Türkiye'de Twitter kullanıcı sayısı 

11,337,505'tir. Ayrıca bu rakamlar  gezi olayları sürecinde yaşanan sosyal medya 

savaşları ertesinde Twitter tarafından sahte, ya da 'yumurta' olarak tabir edilen 

hesapların silinmesinden sonra  elde edilen verilerdir.’’
134

 

New York Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre, Gezi Parkı olaylarının 

alevlendiği 31 Mayıs Cuma günü saat 16.00 ile 00.00 arasında gösterilerle ilgili 2 

milyon tweet atılmıştır. Bu doğrultuda, New York Üniversitesi Sosyal Medya ve 

Siyasi Katılım laboratuvarı, eylemin yoğunlaştığı günlerde Türkiye’nin Twitter 

haritasını çıkarmıştır. Türkiye’den sosyal medyayı gündemin doğrultusunda, yeni 

gündemler oluşturmak için kullanan ve kamuoyunu yönlendirme fonksiyonu olarak 

gören birey sayısı , benzer olaylarda diğer ülke yurttaşlarının sosyal medya 

faaliyetlerine kıyasla çok  daha yüksek olduğu ifade edilmiştir. Türkiye’den 

gösterilerle ilgili twitter kullanımının “olağanüstü” ve “benzersiz” olduğu belirtilen 

raporda, atılan tweet’lerin yüzde 90′ının Türkiye kaynaklı olduğuna yer 

verilmiştir.
135

 

                                                
134http://www.webrazzi.com/twitterin-internet-kullanicilari-arasinda-en-yaygin-oldugu-ulke-

turkiye/,(Erişim Tarihi:26.08.2014) 
135 http://www.farklibirbakis.com/su-sosyal-turkler/,(Erişim Tarihi:16.08.2014) 

http://www.webrazzi.com/twitterin-internet-kullanicilari-arasinda-en-yaygin-oldugu-ulke-turkiye/
http://www.webrazzi.com/twitterin-internet-kullanicilari-arasinda-en-yaygin-oldugu-ulke-turkiye/
http://www.farklibirbakis.com/su-sosyal-turkler/
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Şekil 4.Gezi Olayları Sırasında Atılan Twıtter’ların Haritadaki Dağlımı136

 

Gezi olaylarında yaşanan gelişmeler siyasal, toplumsal, kültürel ve ekonomik 

bağlamlar üzerinden birçok platformda tartışılmış ve etkileriyle kamuoyunda 

toplumsal kaynaşma ve ayrışmalara giden yollar geliştirmiştir. Özellikle de gençlerin 

sosyal medya araçlarını kullanarak fikirlerini yayması ve bu alan üzerinden 

kendilerine taraftar toplaması, siyasi iktidarın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de 

de bu ortamları da yönetme arzusunu kamçılamış, yaşanan hızlı yayılım hareketi  

,ülke gündeminde, toplumun tümünü ilgilendiren bir boyuta ulaşmış ve sosyal 

medyanın etkili kullanımıyla, siyasete ve kamuoyuna önemli mesajlar verilmiştir.
137

  

Konu ile ilgili kamuoyunda oluşan olguya  iki farklı açıdan bakmak 

mümkündür. Birincisi Gezi Olaylarını, bir devrim olarak gören ve Türkiye üzerinde 

şimdiye kadarki antidemokratik kalkışmalara,siyasi,sosyal ve kamusal baskılara  

karşı bir direniş biçiminde algılayan ve örgütlenmelerini bu baskıdan kurtulmak 

üzere inşa eden  “muhalif” yaklaşımdır. Bu grubun amacı; gezi olaylarında 

kendilerinin de öngörmediği hızda ve etkide bir yayılım hareketini iyi yönetip siyasal 

aktörlere bir mesaj vermek ve kendileri için haklı gördükleri düşüncelerinin 

                                                
136 http://www.bilisimdergisi.org,s.156,( Erişim Tarihi:19.02.2014) 
137Fatime Sevim,(2013), ‘’Medya Okuryazarlığı, Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Medyada 

Temsili’’, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Ticaret Üniversitesi,s.56 
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dinlenmesini sağlamaktır.  İkinci yaklaşım ise diğer düşüncenin tam tersi; Gezi 

Olaylarının antidemokratik olduğu,siyasal iktidardan öte  devletin kendisine, varoluş 

amacına   karşı, yabancı güçlerin kışkırtma ve katkılarıyla  bir kalkışmanın 

öncülüğünü yapan ,toplumun alt tabakası ve değersiz bireylerin işi olduğu ve  bu 

tutumlarıyla kendi düşüncelerine değil dış mihrakların görüşlerine hizmet ettiğini 

savunan siyasi “iktidar odaklı” yaklaşımdır.
138

 

27 Mayıs 2013 tarihinde ilk belirtilerini gösteren olaylar, tüm toplumsal 

kesimlerden bu direnişi haklı görenlerin katkılarıyla,kamuoyunun gündemini 

belirleyip,yine kamuoyunu yönetip ve yönlendirecek şekilde   sosyal medya tabanlı 

bir ortamda  muhalif düşüncelerin sahneye konuş biçimini göstermiştir. Toplumun 

her kesiminden insanların katıldığı bu eylemler çok kısa bir sürede tüm dünyada 

geniş bir yankı oluşturmuştur. Bu eylemlerin yayılışı öncelikle sosyal medya 

platformlarından facebook ve twitter ile tüm Türkiye’yi etkisi altına alacak şekilde 

gerçekleşmiş ve siyasi aktörlere acil önlemler alacak yapılanmaya sevk etmiştir.
139

  

Şekil 5.Gezi Olaylarında Bir Güne Ait Tweet Yoğunluğu140

 

                                                
138Cihan Tuğal,(2013), Gezi’nin Yükselişi, Liberalizmin Düşüşü, Agora Kitaplığı, İstanbul, s.7  
139Mehmet Deniz Bölükbaşı, (2013), Devrim Taksim’de Göz Kırptı, Kaldıraç Yayınları, İstanbul,s.58 
140 http://www.bilisimdergisi.org,s.156,( Erişim Tarihi:19.02.2014) 
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Gezi Parkı Olaylarına,Türkiye’nin genç ve orta kesim nüfusu açısından ve  

sosyal medyayı bilinçli olarak kullanması yönünden bakarsak,bu olayı küçük bir 

parktan çıkıp tüm dünyaca bilinen bir vaka haline dönüşmesinden öte sosyal 

medyanın iletişim kavramının ön plana çıkmasına vesile olan Bilişim Devrimi’nin 

Türkiye’deki yansımaları olarak görebiliriz.
141

 

Sosyal medyanın iletişime getirmiş olduğu yeniliklerin bir bakıma denendiği 

gezi olaylarında bu yenilikler den olan , facebook, twitter, benzeri donanım ve 

yazılımlar kamuoyunun şekillenmesini sağlayan bir araçtır. Bir başka anlamda  

olayın teknolojik bakımdan altyapısının kullanım şeklidir. Ancak sosyal medya 

araçlarının olaylara kattığı ideolojik tutum, herhangi bir  coğrafyada gerçekleşen 

örgütlenme faaliyetinde bu platformların gerçek anlamını bulmasını sağlamaktadır. 

Çünkü her olayda olduğu gibi gezi olaylarında da  teknolojik değerlerin  ideolojik 

yapıya hizmet etmesiyle geniş kesimler bu süreçlerden etkilenmiş ve bu durum ülke 

çapında domino etkisi yaratmıştır.
142

 

Gezi olaylarının örgütlenmesinde ve geniş kitlelere duyurulmasında kullanılan 

araçların başında sosyal medya gelmektedir. Sosyal medya; her olayda olduğu gibi 

bu faaliyetde de geleneksel medyanı tekelini kırmış ve yönlendirme liderliğini kendi 

eline almıştır. Böylelikle  tekelleşmeye yer bırakmamış  bireylerin kendi haberlerini 

kendilerinin yazıp ürettiği bir kitle iletişim aracı ya da ifade biçimi olarak gezi 

olaylarının nabzını tutmuştur.  Sanal dünya ile fiziki olarak yaşadığımız gerçek 

dünya arasında köprü görevini üstlenen sosyal medya, toplumdaki her bireyin bu 

alana  dâhil olabileceği etkili bir iletişim ortamı sunmuş, hem kamuoyunu hem de 

kamuoyunda var olan ve en önemli unsur olan  siyaseti ve kadrolarını 

yönlendirdiğini,yapısal değişikliğe uğrattığını bu olay ile kanıtlamıştır.
143

 

Türkiye’de sosyal medyanın;twitter, facebook, blog,v.b, kullanımı, bu 

platformlardan yapılan yönlendirme içerikli çağrılar gezi olayların da tavan 

yapmıştır. Gezi açısından dünyada ilk olan şey twitter kullanıcı ve tweet atma 

sayısında yaşanan olağanüstü artıştır. 2013 Mayısında Türkiye’de bulunan toplam 11 

milyon twitter kullanıcının oranı 31 Mayıs-12 Haziran arasında %6 artmıştır. 30 

                                                
141 Emre Kongar, ve Aykut Küçükkaya, (2013),  Gezi Direnişi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul,s.110 
142 Tuğal,a.g.e, ss.15-16 
143Ali Büyükaslan, .Ali Murat Kırık.(2013), Sosyal Medya Araştırmaları 1, Çizgi Kitabevi, 

Konya,s.134 
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Mayıs- 12 Haziran 2013 tarihleri arasında “#direngeziparkı” hashtag’iyle 8 milyon, 

“#occupygezi” ile 3.8 milyon, “#direnankara” ile 2.2 milyon olmak üzere atılan 

tweet (toplamda 20 milyon Tweet) ile tarihte ilk defa bir olay sırasında ulaşılan rekor 

sayısı olmuştur. Üstelik bu rakamlar, gösterilerin düzenlendiği yerlerde iletişimin 

kısıtlı olmasına rağmen gerçekleşmiştir.
144

  

Gezi olayları sürecinde,teşkilatlanmanın temelini oluşturan ve olaylara yön 

veren  gruplar hızlı bir şekilde açılmış ve faaliyete başlamışlardır.Belli başlı gruplar 

şunlardır: ‘’Gezi Dayanışması, Gezi Parkı Protestolarında Şiddet Görenler Platformu, 

Diren Gezi Parkı, Gezi Parkı Direniş Afişleri, Bir Gezi Parkı, Gezi Parkı Sanat 

Kolektifi, Taksim Dayanışması Platformu, Taksim Gezi Parkı Derneği, Gezi Parkı 

Gerçekleri, Gezi Parkı.’’
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144Kemal İnal,(2013), Gezi, İsyan, Özgürlük: Sokağın Şenlikli Muhalefeti, Ayrıntı Yayınları, 

İstanbul,ss.34-35’ den akt, Mevlüde Batur, Gezi Parkı Olaylarının Sosyal Medyaya Yansıma 

Biçiminin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Değerlendirilmesi: Facebook Örneği, (Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi),Atatürk Üniversitesi 
145Ali Ekber Ertürk, (2013), Güneşin Evlatları(Bir Direniş Efsanesi),Tanyeri Kitap,Ankara, s.83 den 

akt, Mevlüde Batur, Gezi Parkı Olaylarının Sosyal Medyaya Yansıma Biçiminin Toplumsal Cinsiyet 

Bağlamında Değerlendirilmesi: Facebook Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi ),Atatürk 

Üniversitesi 

http://www.idefix.com/kitap/tanyeri-kitap/firma_urun.asp?fid=9323
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SOSYAL MEDYANIN SİYASET VE KAMUOYUNU YÖNLENDİRMEDEKİ 

ROLÜ:ALAN ARAŞTIRMASI 

Bu bölümde sosyal medyanın siyaset ve kamuoyunu yönlendirmedeki rolünü 

ölçmek için yapılan,içerisinde alan araştırmasının amacı, konusu,yöntemi,kapsamı 

araştırma grubu ve analizin yer aldığı çalışmaya yer verilecektir. 

3.1.Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma, siyaset ve kamuoyu dönüşürken, sosyal medyanın rolünü ve sosyal 

medya üzerinden yapılan yönlendirme çalışmasının etkisini araştırmayı 

hedeflemektedir. Akademik ve saha çalışmasının ışığında hazırlanacak bu çalışma 

için, temel soru şu şekilde düşünülmektedir. 

Siyaset ve kamuoyunun, müspet yada menfi yönlendirilmesinde  sosyal 

medyanın rolü nedir? 

Bu temel soruyu cevaplandırmak için,konuyu analiz edecek  yeni sorular 

üretmek gerekmektedir. Bunlar: 

 Siyaset ve kamuoyunu dönüştüren unsurların kapsamı, etkisi ve içeriği 

nelerdir?  

 Siyaset ve kamuoyunu oluşturan kurumlar üzerinde ki  sosyal medyanın 

işlevi nedir? 

 Sosyal medya üzerinden oluşturulan menfi yada müspet tutumun, siyasal ve 

kamusal alanı dönüştürmedeki amacı nedir? 

 Geleneksel medya ve sosyal medyayı karşılaştırdığımız da hangisi 

yönlendirme işlevini daha etkili yapmaktadır? 

 Sosyal medya araçlarıyla yönetilen algıyı,siyasal ve kamusal güç odakları 

mı yönlendirmektedir? 

Bu sorular ışığında araştırmanın temel sorusu cevaplandırılmaya çalışacaktır. 

Bu sorulara uygun olarak çalışma şu varsayımlar üzerine kurgulanacaktır. Bunlar: 

 Siyaset ve kamuoyunu dönüştüren unsurlar,etkili ve geniş bir yer 

tutmaktadır. Bunların başında; hızı,iletişimi ve etkisi bakımından sosyal 

medya gelmektedir.   
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 Sosyal medya üzerinden kurgulanan her türlü algı, toplum nezdinde hızlı bir 

şekilde zemin bulup, kamuoyunu yönlendirme aracına dönüşmektedir.  

 Siyasi ve kamusal kurumlar toplumu yönlendirmede,sosyal medya aracılığı 

ile işlevsel bir mekanizmaya dönüştürülmektedir 

 Günümüzde sosyal medya,geleneksel medyanın tekelciliği kırarak, kendi 

gücünü ispatlamaktadır.  

 Siyasal ve kamusal güç odakları, kendi iktidarlarını pekiştirmek için sosyal 

medyayı , etkili bir silah olarak kullanmaktadır. 

Bu araştırmanın amacı; sosyal medyanın siyaset ve kamuoyunu 

yönlendirmedeki rolü nü,ayrıntılı bir çalışma sonunda belirlenmiş olan ve konunun 

tamamını kapsayan varsayımların doğruluğunu ve teori kısmındaki ifadelerin 

betimsel analizini araştırma grubuna uygulanan anket soruları ile anlamlı ve 

güvenilir bir biçimde  ölçmek ve çıkan sonuçları analiz ederek çalışmaya akademik 

bir kimlik kazandırmaktır. 

3.2.Araştırmanın Konusu 

Sosyal medya araçları ile siyaset ve kamuoyunu yönlendirme olgusu,siyaset ve 

kamuoyunun temayüllerini temel yörüngesinin dışını çıkararak, bu alanı kendi 

perspektifinde dönüştürme işlevi yapmaktadır.Bu rolü üslenen sosyal medya 

araçlarının yansız ve objektif hareket edemedikleri düşüncesi, siyaset ve kamuoyuna 

hakim olan,bir  algı olarak değerlendirilmektedir.   

 Bir başka ifade ile siyasal ve kamusal alanı yöneten aktörler arasındaki 

manipülasyona dayalı algı savaşları sosyal medya üzerinden kurgulanmaya 

başlanılmıştır. Bu dönüşüm aşamasında sosyal medya üzerinden yaratılmaya 

çalışılan amacın belli bir kitleyi kendi rızasıyla veya empoze ederek ikna etmek ve 

istenilen doğrultuda bir düşünce oluşturmak olduğu giderek yaygınlaşan bir görüştür. 

Sosyal medyanın oluşturduğu düşünce etrafında  örgütlenen kitleler, gücünü 

siyasi iktidarlara kanıtlamakta ve kamuoyunu istedikleri düzleme çekebilecekleri 

göstermektedirler. Bu algının etkisini  fark eden siyasi iktidarların algıyı kendilerinin 

yönetmesi ve böylelikle kamuoyunu arkasına alması,bize medyanın,ister kendi 

isterse de karşıt görüş olsun önemini göstermektedir. Bu bağlamda,tüm siyasi iktidar 

odaklarının gücü, çapı, etkinliği çerçevesinde kullandığı kendi konumunu, 
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meşrulaştırmak için, sosyal medya aracılığı ile kamuoyuna dönüştürmesi ve kendi 

kontrolünde bir siyasal ve kamusal alanı oluşturması analiz edilecektir.    

Bu çalışma, siyaset ve kamuoyunun dönüşümünde, sosyal medya üzerinden 

topluma aşılanan her türlü yönlendirme olgusunun topluma yansıma biçimini, yine 

kamuoyunu oluşturan unsurlar tarafından algılanma biçimini ölçmeyi 

amaçlamaktadır. Bu kapsamda bu çalışma, kamuoyunu ve siyaseti yönlendiren 

aktörlerin oluşturdukları sistemli düşüncenin toplum nezdinde, menfi yada müspet 

nasıl zemin bulduğunun analizini yapmayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda 

mevcut geleneksel medyanın  sorgulanması ve yeni unsurlarıyla sosyal medyaya 

eleştirel bir tutumla yaklaşılması gerekmektedir.  

3.3. Yöntem ve Kapsam  

Bu çalışmada ilk olarak siyaset ve kamuoyunu yönlendirme aracı olan,sosyal 

medya tabanlı platformlar vesilesiyle yapılan çalışmaların, değişim ve dönüşüm aracı 

olarak kullanılması incelenecektir. Bu inceleme akademik veriler kullanılarak tespit 

edilecektir. Tespit aşamasının akabinde nitel araştırma yöntemi kullanılarak saha 

araştırması yapılacaktır.     

3.4.Evren ve Örneklem 

Araştırmadaki örneklem grubunun seçilmesi aşamasında  çalışmanın tamamını 

en iyi düzeyde temsil etmesi için sosyal medyayı siyaset bağlamında kullanan ve 

kamuoyunun etkili birer unsuru olan iki  kurum seçilmiştir.  

 Bu kurumların seçilmesi ;analiz sonucunda  konuyu açıklığa kavuşturması 

,akademik alanda  temsil yeteneği kazanabilmesi ve çalışmanın hedeflediği 

sonucun temsil kabiliyetinin yüksel olabilmesi için, siyaseti ve kamuoyunu 

sosyal medya aracılığında dönüşmesinde rol alan ve kamuoyunu oluşturan 

en önemli iki resmi kurum olmasından kaynaklanmaktadır.  

 Kamuoyunu şekillendiren unsurların başında gelen siyasi katılım sürecine 

katkı sunacak yaş grubu aralığında olan bireylerin çalıştığı kurumlar 

seçilmiştir.  

      Örneklemin özelliklerini  daha iyi ortaya koymak ve de sosyal medyaya 

ilişkin görüşlerinin demografiye göre değişip değişmediğini incelemek 

amacıyla,çalışmada saha araştırmasının unsurları; kurum, yaş, cinsiyet, 
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çalışma süresi,eğitim seviyesi ve medeni durum  gibi kriterler temel alınarak  

belirlenmiştir.  

 Bu iki örneklemin bireyleri ile, zaman ve mekan kısıtları göz önüne 

alınarak,evreni en iyi şekilde temsil edebilmesi için ayrıntılı görüşmeler 

yapılmış ve sosyal medya algısının hangi faktörler üzerinden bu bireyleri 

siyaset ve kamuoyu bağlamında şekillendirdiği ölçülmeye çalışılmıştır. 

Sosyal medyanın siyaset ve kamuoyunu yönlendirmedeki rolü konulu 

akademik çalışmanın araştırma grubu için seçilen iki kurum, Konya Sosyal Güvenlik 

İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü çalışanlarıdır. Konya Sosyal Güvenlik İl 

Müdürlüğünde çalışan sayısı 350 personel olup,uygulanan anket sayısı 60 tır. Konya 

Milli Eğitim İl Müdürlüğü çalışan personel sayısı 240 olup,uygulanan anket sayısı 40 

tır. 

3.5.Araştırmanın Hipotezi 

H1: Sosyal medya algısına ilişkin kamuoyu yönlendirme, siyasi amaçlı kullanım, 

doğru bilgi paylaşımı, algı yönetimi ve iletişim/haber alma boyutlarına yönelik 

görüşler arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

3.6.Demografik Özelliklere İlişkin Hipotezler 

 H2: Sosyal medyada kamuoyu yönlendirme, siyasi amaçlı kullanım, doğru bilgi 

paylaşımı, algı yönetimi ve iletişim/haber alma konularına ilişkin görüşler 

cinsiyete anlamlı farklılık göstermektedir. 

 H2a: Sosyal medyada kamuoyu yönlendirmeye ilişkin görüşler cinsiyete göre 

farklılık göstermektedir. 

 H2b: Sosyal medyanın siyasi amaçlı kullanımına ilişkin görüşler cinsiyete göre 

farklılık göstermektedir. 

 H2c: Sosyal medyada doğru bilgi paylaşımına ilişkin görüşler cinsiyete göre 

farklılık göstermektedir. 

 H2d: Sosyal medyada algı yönetimine ilişkin görüşler cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 

 H2e: Sosyal medyada iletişim/haber alma konusuna ilişkin görüşler cinsiyete göre 

farklılık göstermektedir. 
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 H3: Sosyal medyada kamuoyu yönlendirme, siyasi amaçlı kullanım, doğru bilgi 

paylaşımı, algı yönetimi ve iletişim/haber alma konularına ilişkin görüşler yaşa 

anlamlı farklılık göstermektedir. 

 H3a: Sosyal medyada kamuoyu yönlendirmeye ilişkin görüşler yaşa göre farklılık 

göstermektedir. 

 H3b: Sosyal medyanın siyasi amaçlı kullanımına ilişkin görüşler yaşa göre 

farklılık göstermektedir. 

 H3c: Sosyal medyada doğru bilgi paylaşımına ilişkin görüşler yaşa göre farklılık 

göstermektedir. 

 H3d: Sosyal medyada algı yönetimine ilişkin görüşler yaşa göre farklılık 

göstermektedir. 

 H3e: Sosyal medyada iletişim/haber alma konusuna ilişkin görüşler yaşa göre 

farklılık göstermektedir. 

 H4: Sosyal medyada kamuoyu yönlendirme, siyasi amaçlı kullanım, doğru bilgi 

paylaşımı, algı yönetimi ve iletişim/haber alma konularına ilişkin görüşler medeni 

duruma anlamlı farklılık göstermektedir. 

 H4a: Sosyal medyada kamuoyu yönlendirmeye ilişkin görüşler medeni duruma 

göre farklılık göstermektedir. 

 H4b: Sosyal medyanın siyasi amaçlı kullanımına ilişkin görüşler medeni duruma 

göre farklılık göstermektedir. 

 H4c: Sosyal medyada doğru bilgi paylaşımına ilişkin görüşler medeni duruma göre 

farklılık göstermektedir. 

 H4d: Sosyal medyada algı yönetimine ilişkin görüşler medeni duruma göre 

farklılık göstermektedir. 

 H4e: Sosyal medyada iletişim/haber alma konusuna ilişkin görüşler medeni 

duruma göre farklılık göstermektedir. 

 H5: Sosyal medyada kamuoyu yönlendirme, siyasi amaçlı kullanım, doğru bilgi 

paylaşımı, algı yönetimi ve iletişim/haber alma konularına ilişkin görüşler eğitim 

düzeyine anlamlı farklılık göstermektedir. 

 H5a: Sosyal medyada kamuoyu yönlendirmeye ilişkin görüşler eğitim düzeyine 

göre farklılık göstermektedir. 
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 H5b: Sosyal medyanın siyasi amaçlı kullanımına ilişkin görüşler eğitim düzeyine 

göre farklılık göstermektedir. 

 H5c: Sosyal medyada doğru bilgi paylaşımına ilişkin görüşler eğitim düzeyine 

göre farklılık göstermektedir. 

 H5d: Sosyal medyada algı yönetimine ilişkin görüşler eğitim düzeyine göre 

farklılık göstermektedir. 

 H5e: Sosyal medyada iletişim/haber alma konusuna ilişkin görüşler eğitim 

düzeyine göre farklılık göstermektedir. 

 H6: Sosyal medyada kamuoyu yönlendirme, siyasi amaçlı kullanım, doğru bilgi 

paylaşımı, algı yönetimi ve iletişim/haber alma konularına ilişkin görüşler görev 

süresine anlamlı farklılık göstermektedir. 

 H6a: Sosyal medyada kamuoyu yönlendirmeye ilişkin görüşler görev süresine göre 

farklılık göstermektedir. 

 H6b: Sosyal medyanın siyasi amaçlı kullanımına ilişkin görüşler görev süresine 

göre farklılık göstermektedir. 

 H6c: Sosyal medyada doğru bilgi paylaşımına ilişkin görüşler görev süresine göre 

farklılık göstermektedir. 

 H6d: Sosyal medyada algı yönetimine ilişkin görüşler görev süresine göre farklılık 

göstermektedir. 

 H6e: Sosyal medyada iletişim/haber alma konusuna ilişkin görüşler görev süresine 

göre farklılık göstermektedir. 

3.7.Araştırmada Kullanılan İstatistiksel Teknikler 

Alanda anket uygulaması ile elde edilen veri seti SPSS 22.0 (Statistical 

Package for Social Sciences) paket programında analiz edilmiştir. Analiz 

kapsamında, frekans tabloları, güvenirlik ve geçerlilik analizi, Kaiser-Meyer-Olkin 

örneklem yeterliliği ölçütü, Bartlett sınaması, faktör analizi, korelasyon analizi, 

bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi ve lsd testinden faydalanılmıştır.  

Verilerin faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemek için, kmo testi, 

ölçeğin geçerliliğini test etmek, soruların ilgilendiğimiz konuyu açıklama düzeyini 

belirlemek ve yüksek sayıda değişkeni daha az sayıda değişkene indirgemek için 

faktör analizi, ölçeğin güvenilirlik düzeyini belirlemek için güvenilirlik analizi, 
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sayısal değerler alan değişkenler arasında ilişki olup olmadığını belirlemek için 

korelasyon analizi, iki grup arasında sosyal medya algısının farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek için  t testi, ikiden fazla grup arasında sosyal medya 

algısının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için anova testi, yapılmıştır.  

3.8.Veri Setinin Faktör Analizi İçin Uygunluğunun Değerlendirilmesi 

Faktör analizi aşamasına geçmeden önce veri setinin faktör analizine 

uygunluğunun belirlenmesi Amaçı ile veri setine, Kaiser-Meyer-Olkin örneklem 

yeterliliği ölçütü ve Bartlett testi uygulanmıştır. Bartlett testi ile “korelasyon matrisi 

birim matristir” şeklindeki sıfır hipotezi sınanmıştır. Söz konusu hipotezin 

reddedilmesi, değişkenler arasında yüksek korelasyonlar olduğunu, başka bir deyişle 

veri setinin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. 

KMO örneklem yeterliliği ölçütü ise gözlenen korelasyon katsayıları 

büyüklüğü ile kısmi korelasyon katsayılarının büyüklüğünü karşılaştıran bir testtir. 

KMO  oranının 0,50’den büyük olması gerekir. Oran ne kadar yüksek olursa veri seti 

faktör analizi için o kadar iyidir denilebilir. KMO  değerleri ve yorumları aşağıdaki 

gibidir. 

 

0,90 Mükemmel 

0,80 Çok iyi 

0,70 İyi 

0,60 Orta 

0,50 Zayıf 

< 0,50 Kabul edilemez 

 

 

 

Bu doğrultuda veri setine uygulanan Bartlett ve KMO test sonuçları ve faktör 

analizi tablosu aşağıdaki gibi elde edilmiştir. 
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Tablo 5.KMO Değerleri Tablosu 

KMO Bartlett Test Değeri p Ölçek 

0,853 5886,76 0,000 Sosyal medya algısı ölçeği 

 

Tabloda görüldüğü gibi sosyal medya algısı ölçeğine ilişkin KMO değeri 0,853 

ve Bartlett testi anlamlılık değeri < 0,05 olarak elde edilmiştir. Söz konusu değerler 

eşliğinde sosyal medya algısı ölçeğinin faktör analizine uygunluğunun çok iyi 

düzeyde olduğu söylenebilir. 

Faktör sayısının belirlenmesinde çeşitli yöntemler söz konusudur. Bu 

araştırmada özdeğer istatistiği 1’den büyük olan faktörler anlamlı olarak 

belirlenmiştir. Bu bağlamda özdeğer istatistiğine bağlı faktör sayısı ve açıklanan 

varyans yüzdesi tablosu oluşturulmuş ve aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 6.Sosyal Medya Algısı Ölçeğine İlişkin Açıklanan Varyans Tablosu 

 Açıklanan varyans 

 Özdeğer Varyans % Birikimli % 

1 10,416 19,289 19,289 

2 6,094 11,286 30,575 

3 4,586 8,492 39,067 

4 3,402 6,299 45,366 

5 3,112 5,764 51,129 

6 2,550 4,722 55,852 

7 2,115 3,916 59,768 

8 1,888 3,497 63,265 

9 1,843 3,413 66,678 

10 1,623 3,006 69,684 

11 1,429 2,646 72,331 

12 1,312 2,430 74,761 

13 1,259 2,331 77,092 

14 1,169 2,165 79,258 
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Yukarıdaki tabloda özdeğer istatistiği 1’den büyük olan 14 faktör söz 

konusudur. Tüm faktörler toplam varyansın %79,258 ini açıklamaktadır. 

Faktör sayısına karar vermeden önce Scree Plot grafiğinin incelenmesi 

düşünülmüştür. 

Şekil 6.Sosyal Medya Algısı Ölçeği Faktör Analizine İlişkin Scree Plot Grafiği

 

 

Açıklanan varyans başlığı altında yer alan ilk sütunda % değerlerine 

bakıldığında ilk beş faktörün önemli ölçüde varyansa katkı sağladığı görülmektedir. 

Grafikte görüldüğü gibi beşinci noktadan sonra eğim bir plato yapmaktadır.  

Beşinci noktadan sonra bileşenlerin varyansa yaptıkları katkı hem küçük hem de 

varyansa yaptıkları katkı birbirine yakındır. Bu sebeple faktör sayısının beş olmasına 

karar verilmiştir. 

 

 

 

 



82 

 

Tablo 7. Beş Faktörlü Yapı İçin Sosyal Medya Algısı Ölçeğine İlişkin Açıklanan 

Varyans Tablosu 

 Açıklanan varyans 

 Özdeğer Varyans % Birikimli % 

1 8,688 16,392 16,392 

2 5,738 10,826 27,217 

3 4,596 8,672 35,889 

4 4,339 8,187 44,076 

5 4,096 7,729 51,805 

 

Yukarıdaki tabloda özdeğer istatistiği 1’den büyük olan beş faktör söz 

konusudur. Tüm faktörler toplam varyansın %51,80 ini açıklamaktadır. 

 

Tablo 8.Sosyal Medya Algısı Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Tablosu 

 Faktörler 

1 2 3 4 5 

s48 0,838     

s55 0,828     

s46 0,743     

s54 0,721     

s49 0,718     

s47 0,717     

s52 0,673     

s39 0,649     

s43 0,619     

s37 0,606     

s38 0,598     

s53 0,557     

s50 0,534     

s3 0,430     

s33 0,428     

s1 0,388     

s10  0,837    

s9  0,806    

s13  0,702    

s28  0,664    

s21  0,660    
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s17  0,597    

s14  0,516    

s5  0,511    

s11  0,488    

s22  0,480    

s25  0,462    

s18  0,389    

s44   0,683   

s42   0,681   

s40   0,674   

s24   0,534   

s19   0,496   

s41   0,472   

s51   0,422   

s35    0,658  

s36    0,636  

s34    0,616  

s45    0,524  

s26    0,519  

s23    0,449  

s27    0,441  

s32    0,417  

s6    0,361  

s8     0,823 

s12     0,667 

s15     0,493 

s30     0,489 

s7     0,480 

s16     0,438 

s29     0,428 

s2     0,421 

s20     0,395 
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Tablo 9.Sosyal Medya Algısı Ölçeğine İlişkin Faktörlerin Dağlım Tablosu 

Faktör İsimleri    Faktör dağlımı  

Kamuoyu yönlendirme 16  

Siyasi amaçlar 12  

Doğru bilgi paylaşımı 7  

Algı yönetimi 9  

İletişim ve haber alma 9  

 

Bu tablo faktör yüklerini gösterir. Sosyal medya ağlısının beş faktör altında 

toplanması ve bu faktörlerin belirlenmesi, konunun tamamını yüksek seviyede temsil 

etme kabiliyeti sunan faktörler olmasından kaynaklanmaktadır. Maddelerin  

hazırlanmasında teori kısmındaki konuların sistematik bir biçimde yorumlanarak bu 

faktör başlıkları alt boyutunu oluşturduğu gözlemlenmiştir. Dağlımın tabloda olduğu 

gibi biçimlenmesi  Varimax dik döndürme yöntemi ile hesaplandıktan sonra ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca faktör yükü her bir sorunun ilgili faktörü ne derece temsil ettiğini 

gösterir. Yük ne kadar büyükse o derece iyi temsil ediyor demektir. 

Yapılan faktör analizi sonucunda maddeler alt boyutlara yukarıdaki gibi 

dağılmıştır. Buna göre sosyal medya algısı ölçeğinin kamuoyu yönlendirme alt 

boyutunu 16 madde,  siyasi amaçlar alt boyutunu 12 madde, doğru bilgi paylaşımı alt 

boyutunu 7 madde, algı yönetimi alt boyutunu 9 madde ve iletişim ve haber alma alt 

boyutunu 9 madde temsil etmektedir. 

Bu aşamadan sonra sosyal medya algısı ölçeğinin güvenilirlik düzeyini ölçmek 

amacıyla Cronbach’s alfa güvenilirlik analizi gerçekleştirilmiştir.  

Güvenilirlik analizi, ölçme aracı özelliklerini ve güvenilirliklerini 

değerlendirmede kullanılan bir yöntemdir. Toplam skorların söz konusu olduğu likert 

tipi ölçeklerin güvenilirliğini belirleyen katsayı hesaplanır. Cronbach’s alfa olarak 

adlandırılan bu katsayılar 0 ile 1 arasında değerler alır. Sorular arasındaki korelasyon 

negatif ise alfa yöntemi ile hesaplanan Cronbach alfa katsayısı da negatif değer alır. 

Bu katsayısın negatif çıkması güvenilirlik modelinin bozulmasına neden olur. Alfa 

katsayısına bağlı olarak ölçeğin güvenilirliği şu şekilde yorumlanır; 
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- 0.00 < alfa < 0.40 ise ölçek güvenilir değildir. 

- 0.40 < alfa < 0.60 ise güvenilirlik düşüktür. 

- 0.60 < alfa < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilirdir. 

- 0.80 < alfa < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir. 

Sosyal medya algısı ölçeğine yönelik gerçekleştirilen güvenilirlik analizi 

sonucunda test sonuçları aşağıdaki gibi elde edilmiştir. 

Tablo 10.Sosyal Medya Algısı Ölçeğine İlişkin Güvenilirlik Analizi Tablosu 

Cronbach's Alpha N 

0,881 53 

 

Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda alfa değeri 0,881 olarak belirlenmiştir. 

Bu kritere göre ölçek yüksek düzeyde güvenilirdir.  

Ölçeğe ilişkin faktör ve güvenilirlik analizlerinin tamamlanmasının ardından 

araştırmada yer alan katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin frekans analizi 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Tablo 11.Cinsiyet Dağılımı 

 f % 

Kadın 48 48,0 

Erkek 52 52,0 

Araştırmada yer alan katılımcıların %48 i kadın %52si erkektir. 

 

Tablo 12. Yaş Dağılımı 

 f % 

20-29 61 61,0 

30-39 29 29,0 

40-49 8 8,0 

50 ve üzeri 2 2,0 

 

Araştırmada yer alan katılımcıların %61 i 20-29, %29 u 30-39, %8 i 40-49 ve 

%2 si 50 ve üzeri yaş aralığındadır. 
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Tablo 13.Medeni Durum Dağılımı 

 f % 

Evli 56 56,0 

Bekar 44 44,0 

 

Katılımcıların %56 sı evli %44 ü bekardır. 

 

Tablo 14.Eğitim Düzeyi Dağılımı 

 f % 

Lise 5 5,0 

Üniversite 70 70,0 

Yüksek lisans 22 22,0 

Doktora 3 3,0 

                              

Katılımcıların %5 i lise, %70 i üniversite, %22 si yüksek lisans ve %3 ü 

doktora düzeyinde öğrenime sahiptir. 

 

Tablo 15. Çalışma Süresi Dağılımı 

 f % 

0-5 yıl 57 57,0 

6-10 yıl 19 19,0 

11-15 yıl 10 10,0 

16 yıl ve üzeri 14 14,0 

 

Araştırmada yer alan katılımcıların %57 si 5 yıldan az, %19 u 6-10 yıl, %10 u  

si 11-15 yıl ve %14 ü 16 yıl ve üzeri çalışma süresine sahiptir. 
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Tablo 16.Yaş İle Sosyal Medya Kullanımının Karşılaştırması 

X
2
= 4,191 ; p= 0,651 

Sosyal Medya Kullanımı Total 

Hayır Kısmen Evet 

Yaş 20-29 f 2 24 35 61 

% Yaş 3,3% 39,3% 57,4% 100,0% 

30-39 f 1 9 19 29 

% Yaş 3,4% 31,0% 65,5% 100,0% 

40-49 f 0 5 3 8 

% Yaş 0,0% 62,5% 37,5% 100,0% 

50 ve 

üzeri 

f 0 0 2 2 

% Yaş 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total f 3 38 59 100 

% Yaş 3,0% 38,0% 59,0% 100,0% 

 

Çapraz tabloda görüldüğü gibi 20-29 yaş arası katılımcıların %3,3’ü sosyal 

medya kullanmadıklarını, %39,3’ü kısmen kullandıklarını, %57,4’ü kullandıklarını 

belirtirken 30-39 yaş arası katılımcıların %3,4’ü sosyal medya kullanmadıklarını, 

%31’i kısmen kullandıklarını, %65,5,’i kullandıklarını, 40-49 yaş arası katılımcıların 

%62,5’i kısmen kullandıklarını, %37,5,’i kullandıklarını ve 50 yaş üzeri 

katılımcıların tamamı sosyal medya kullandıklarını belirtmişlerdir. (Ki kare=4,191; 

p=0,651) 

Tablo 17.Cinsiyet İle Sosyal Medya Kullanımının Karşılaştırması 

X
2
= 3,915 ; p= 0,141 

Sosyal Medya Kullanımı Total 

Hayır Kısmen Evet 

Cinsiyet Kadın f 1 23 24 48 

% Cinsiyet 2,1% 47,9% 50,0% 100,0% 

Erkek f 2 15 35 52 

% Cinsiyet 3,8% 28,8% 67,3% 100,0% 

Total f 3 38 59 100 

% Cinsiyet 3,0% 38,0% 59,0% 100,0% 
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Sosyal medya kullanımı cinsiyete göre incelendiğinde kadınların %2,1’i sosyal 

medya kullanmadıklarını , %47,9’u kısmen kullandıklarını %50’si ise kullandıklarını 

belirtirken erkeklerin %3,3’ü kullanmadıklarını, %28,8’i kısmen kullandıklarını, 

%67,3’ü kullandıklarını belirtmiştir. (Ki kare=3,915; p=0,141) 

 

Tablo 18. Medeni Durum İle Sosyal Medya Kullanımının Karşılaştırması 

X
2
= 3,770 ; p= 0,152 Sosyal Medya Kullanımı Total 

Hayır   Kısmen  Evet 

Medeni 

durum 

Evli f 3 18 35 56 

% Medeni 

durum 

5,4% 32,1% 62,5

% 

100,0

% 

Bekar f 0 20 24 44 

% Medeni 

durum 

0,0% 45,5% 54,5

% 

100,0

% 

Total f 3 38 59 100 

% Medeni 

durum 

3,0% 38,0% 59,0

% 

100,0

% 

 

Evli katılımcıların %5,4’ü sosyal medya kullanmazken %32,1’i kısmen 

kullandığını ve %62,5’i sosyal medya kullandığını belirtmiştir. Bekar katılımcılarda 

ise kısmen kullananların oranı %45,5 , kullananların oranı ise %54,5 olarak ortaya 

çıkmıştır. (Ki kare=3,770; p=0,152) 

 

Tablo 19. Eğitim Düzeyi İle Sosyal Medya Kullanımının Karşılaştırması 

X
2
= 1,481 ; p= 0,961 Sosyal Medya Kullanımı Total 

Hayır Kısmen Evet 

Eğitim 

düzeyi 

Lise f 0 2 3 5 

% Eğitim düzeyi 0,0% 40,0% 60,0

% 

100,0

% 

Üniversite f 3 27 40 70 

% Eğitim düzeyi 4,3% 38,6% 57,1

% 

100,0

% 

Yüksek 

lisans 

f 0 8 14 22 

% Eğitim düzeyi 0,0% 36,4% 63,6

% 

100,0

% 
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Doktora f 0 1 2 3 

% Eğitim düzeyi 0,0% 33,3% 66,7

% 

100,0

% 

Total f 3 38 59 100 

% Eğitim düzeyi 3,0% 38,0% 59,0

% 

100,0

% 

 

Lise mezunlarının %40’ı sosyal medyayı kısmen kullandıklarını, %60’ı 

kullandıklarını, üniversite mezunlarının +4,3’ü kullanmadıklarını, %38,6’sı kısmen 

kullandıklarını, %57,1’i kullandıklarını, yüksek lisans düzeyinde öğrenime sahip 

olanların %36,4’ü kısmen kullandıklarını, %63,6’sı kullandıklarını, doktora 

düzeyinde öğrenime sahip olanların ise %33,3’ü kısmen kullandıklarını, %66,7’ si 

kullandıklarını belirtmiştir. (Ki kare=1,481; p=0,961) 

 

Tablo 20. Görev Süresi İle Sosyal Medya Kullanımının Karşılaştırması 

X
2
= 6,320 ; p= 0,388 Sosyal Medya Kullanımı Total 

Hayır Kısmen Evet 

Görev 

süresi 

0-5 yıl f 1 26 30 57 

% Görev süresi 1,8% 45,6% 52,6

% 

100,0

% 

6-10 yıl f 1 4 14 19 

% Görev süresi 5,3% 21,1% 73,7

% 

100,0

% 

11-15 yıl f 1 3 6 10 

% Görev süresi 10,0% 30,0% 60,0

% 

100,0

% 

16 yıl ve 

üzeri 

f 0 5 9 14 

% Görev süresi 0,0% 35,7% 64,3

% 

100,0

% 

Total f 3 38 59 100 

% Görev süresi 3,0% 38,0% 59,0

% 

100,0

% 

 

 

Çapraz tabloda görüldüğü gibi görev süresi 0-5 yıl arası olan katılımcıların 

%1,8’i sosyal medya kullanmadıklarını, %45,6’sı kısmen kullandıklarını, %52,6’sı 
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kullandıklarını belirtirken 6-10 yıl arası olan katılımcıların %5,3’ü sosyal medya 

kullanmadıklarını, %21,1’i kısmen kullandıklarını, %73,7,’si kullandıklarını, 11-15 

yıl arası olan katılımcıların %1’i kullanmadıklarını, %30’ukısmen kullandıklarını, 

%60’ı kullandıklarını ve 16 yıl üzeri olan katılımcıların %35,7’si kısmen 

kullandıklarını, %64,3’ü sosyal medya kullandıklarını belirtmişlerdir. (Ki 

kare=6,320; p=0,388) 

Demografik bulgular genel olarak değerlendirildiğinde en az bir sosyal medya 

(twitter,facebook,youtube ) aracı kullanımının kişinin cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, 

medeni durumu ve görev süresine göre farklılık göstermediği belirlenmiştir. Sosyal 

medya araçları kullanımının kişiler arasında oldukça yaygın olduğu tespit edilirken 

bu durum kişinin yukarıda belirtilen demografik özelliklerine göre değişmemektedir. 

Bu durum sosyal medya kullanımının genel olarak tüm kitlelere hitap ettiği ve sık 

tercih edilen bir mecra olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Bu bölümde sosyal medya algısı boyutlarına ilişkin katılımcıların verdikleri 

yanıtlar incelenmiş ve betimleyici istatistikler tablosu aşağıdaki gibi oluşmuştur. 

Tablo 21.Sosyal Medya Algısı Ölçeğine İlişkin Betimleyici İstatistikler Tablosu 

 Ortalama Standart sapma 

Kamuoyu yönlendirme 3,6519 0,61502 

Siyasi amaçlar 2,5900 0,66579 

Doğru bilgi paylaşımı 3,4414 0,38691 

Algı yönetimi 3,6611 0,44455 

İletişim ve haber alma 3,4933 0,62562 

 

Tabloda görüldüğü gibi katılımcılar 3,65 yanıt ortalaması ile sosyal medyanın 

kamuoyu yönlendirme konusuna etki etmesine ilişkin olumluya yakın yanıtlar 

vermişlerdir. Sosyal medyada doğru bilgi paylaşımı (3,44), algı yönetimi (3,66) ve 

iletişim-haber alma (3,49) konularının yoğun olarak kullanıldığını düşünmektedirler. 

Bunun yanında sosyal medyanın siyasi amaçlar için kullanılması konusunda 

(2,59) genel olarak ne olumlu ne olumsuz görüş belirttikleri söylenebilir. 
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Tablo 22. Kamuoyu Yönlendirme Boyutuna İlişkin Betimleyici İstatistikler 

Tablosu 

 Ortalama Standart 

sapma 

48.Sosyal medyada ülke ve dünya siyasetini 

etkileyen  olayları takip ederim. 
4,36 0,84 

55.Türkiyede gelişen ve kamuoyunu yönlendiren 

(gezi parkı ) toplumsal olayları sosyal medyadan 

takip ettim. 

3,60 1,09 

46.Sosyal medya kamuoyundaki değişimin farkına 

varmamı sağlar. 
3,39 1,14 

54.Dünyada gelişen toplumsal olayları sosyal 

medyadan takip ederim. 
3,57 0,86 

49.Sosyal medya toplumsal örgütlenmeler için bir 

araçtır. 
4,53 0,73 

47.Sosyal medya da kamuoyunu ilgilendiren her 

olayın yer almasını isterim 
4,40 0,85 

52.Sosyal medya, gezi olayalrıyla kamuoyunu 

yönlendirmiştir. 
4,38 0,78 

39.Sosyal medyadaki paylaştığım düşüncemin 

kamuoyu gündeminde yer almasını isterim. 
2,99 1,34 

43.Sosyal medya kamuoyunda ki sesimdir. 3,19 1,35 

37.Sosyal medya daki haberler bende kanaat 

değişikliğine neden olur. 
2,73 1,13 

38.Ulusal kamuoyu gündemine sosyal medyadan 

erişirim. 
3,15 1,05 

53.Gezi olayları sosyal medyanın bir ürünüdür. 3,48 1,20 

50.Sosyal medyayı toplumsal olaylarda aktif 

kullanırım 
3,14 1,00 

3. Sosyal medya platformlarından olan 

twitter,facebook,youtube gibi araçları günlük 

kullanırım. 

3,82 1,14 

33.Kamuoyunun yararına olan her türlü içeriği 

sosyal medyada paylaşırım. 
3,21 1,27 

1. Sosyal medya araçlarından birini kesin 

(twitter,facebook,youtube ) kullanırım. 
4,49 0,77 

 

Sosyal medyanın kamuoyu yönlendirme etkisine ilişkin görüşler 

incelendiğinde katılımcıların genel olarak tüm maddelere ilişkin olumlu yanıt 

verdikleri yani sosyal medyanın kamuoyunu yönlendirdiği yönünde görüş 

belirttikleri görülmektedir. “Sosyal medya daki haberler bende kanaat değişikliğine 

neden olur.” Yargısına ilişkin yanıt ortalamasının diğer maddelere göre daha düşük 
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ortalamaya sahip olduğu dikkati çekmektedir. Buna göre katılımcılar genel olarak 

sosyal medyanın kamuoyunu yönlendirdiğini düşünmelerine karşın kendilerinde bir 

kanaat değişikliği olması konusunda daha zayıf (nispeten olumlu) bir görüş 

belirtmişlerdir. 

 

Tablo 23. Siyasi Amaçlar Boyutuna İlişkin Betimleyici İstatistikler Tablosu 

 Ortalama Standart 

sapma 

10.Sosyal medya araçlarında 

(twitter,facebook,youtube) siyasi  mesajlar 

paylaşırım. 

2,24 1,12 

9.Sosyal medyada siyasi konularda fikir beyan 

ederim. 
2,42 1,10 

13.Sosyal medyada siyasi içerikli tartışmalar 

yaparım. 
1,76 0,84 

28.Seçim kampanyalarına sosyal medya üzerinden 

katılırım. 
2,30 1,11 

21. Sosyal medya aracılığında siyasetçiler ile  

direkt iletişim kurarak  sorularımı kendilerine ilk 

elden iletirim. 

2,52 1,04 

17.Çalıştığım kurumda sosyal medyayı siyasi 

içerikli haberlere ulaşmak için kullanırım. 
2,22 1,07 

14.Sosyal medyayı siyasi haberler yönünden daha 

tarafsız buluyorum. 
2,61 1,39 

5. Sosyal medyanın sağlamış olduğu haberlerin   

doğruluğuna güvenirim 
2,40 0,83 

11Sosyal medya da kendimi siyasi olarak özgür 

hissediyorum. 
2,52 1,23 

22.Seçim sürecinde sosyal medyayı aktif olarak 

kullanırım 
3,17 1,16 

25.Siyasi Katılım sürecinde sosyal medyada 

uygulanan anketlere katılırım. 
2,85 1,25 

18.Sosyal  medya araçlarının, radyo, televizyon ve 

gazete gibi geleneksel medya araçlarından daha 

etkili olduğunu düşünüyorum. 

3,94 1,03 

 

Sosyal medyanın siyasi amaçlı kullanımına ilişkin görüşler incelendiğinde 

katılımcıların genel olarak tüm maddelere ilişkin olumsuza yakın yanıt verdikleri  

görülmektedir. 

 “Sosyal medyada siyasi içerikli tartışmalar yaparım.” Yargısına ilişkin yanıt 

ortalamasının diğer maddelere göre daha düşük ortalamaya sahip olduğu dikkate 
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alındığında sosyal medya araçlarının siyasi amaçlı kullanımında seçim anketlerine 

katılım, siyasi süreçleri takip etme gibi alanlarda olumluya yakın görüş belirtilirken 

sosyal medyada siyasi nitelikli tartışmalara sıcak bakmadıklarını ifade etmişlerdir.  

 

Tablo 24. Doğru Bilgi Paylaşımı Boyutuna İlişkin Betimleyici İstatistikler 

Tablosu 

 Ortalama Standart 

sapma 

44. sosyal medyada kamuoyunu yönlendirecek algı 

içerikli paylaşımlar yaparım. 
2,35 1,11 

42.Sosyal medya bilinçsiz kullanıcıların elinde bir 

dezenformasyon unsuru olarak kullanılmaktadır. 
4,27 1,20 

40.Sosyal medya kanalarından ulaştığım içerikler 

bana güven verir. 
2,70 1,11 

24.Geleneksel miting yerine sosyal medya 

mitiglerini tercih ederim. 
2,76 1,26 

19. Sosyal medya araçlarını geleneksel medya 

araçlarına oranla daha çok kullanırım. 
3,81 1,09 

41.Sosyal medyada kamuoyunu yanlış 

yönlendirecek paylaşımlar yapmam. 
4,56 0,78 

51. Arap baharı hareketleri sosyal medya 

öncülüğünde gerçekleşmiştir. 
3,64 0,82 

 

Sosyal medyada doğru bilgi paylaşımına ilişkin görüşler incelendiğinde 

katılımcıların genel olarak tüm maddelere ilişkin olumluya yakın yanıt verdikleri  

görülmektedir. Katılımcıların sosyal medyada yer alan paylaşımların genel olarak 

doğru bilgi içerdiğini düşündükleri ve kendilerinin algıyı yönlendirici nitelikte 

paylaşımlar yapmadıkları konusunda görüş belirttikleri söylenebilir. 
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Tablo 25. Algı Yönetimi Boyutuna İlişkin Betimleyici İstatistikler Tablosu 

 Ortalama Standart 

sapma 

35.Siyasiler  sosyal medyayı kendi görüşleri 

doğrultusunda algı oluşturmak için kullanıyorlar 
4,20 0,71 

36.Kamuoyunda sosyal medya bir bilgilendirme 

aracıdır. 
4,02 1,21 

34.Sosyal medyada algı oluşturmak için  

paylaşımlar yaparım. 
2,94 1,35 

45. sosyal medya vesilesiyle kamuoyu  kontrol 

altında tutulmaktadır. 
3,61 1,21 

26.Siyasi aktörler sosyal medya üzerinden 

kamuoyuna mesaj vermektedirler. 
3,90 0,95 

23.Siyasi aktörlerin sosyal medya aracılığı ile 

kamuoyunu bilgilendirdiğini düşünüyorum. 
3,47 1,05 

27.Sosyal medya siyasetçiler tarafından etkin 

olarak kullanılmaktadır. 
4,00 0,96 

32.Kamuoyu da sosyal medya aracılığı ile gündem 

belirlendiğini düşünüyorum. 
4,13 0,93 

Tabloda görüldüğü gibi katılımcılar sosyal medyada algı yönetimi maddelerine 

oldukça olumlu düzeyde yanıt vermişlerdir. Bu durum kişilerin sosyal medyada 

yoğun olarak algı yönteminin var olduğunu düşündüklerini ortaya çıkarmıştır. 

 

Tablo 26. İletişim Ve Haber Alma Boyutuna İlişkin Betimleyici İstatistikler 

Tablosu 

 Ortalama Standart 

sapma 

8.Siyasetin sosyal medya vasıtasıyla 

yönlendirildiğini düşünüyorum. 
4,00 1,02 

12. Siyasetçileri sosyal medyadan takip ederim. 3,30 1,17 

15.Sosyal medyanın siyasi bir baskı unsuru 

olduğunu düşünüyorum. 
3,70 1,18 

30.Siyasi aktörleri sosyal medyadan takip 

eder,paylaşımlarına yorum yaparım. 
2,37 1,16 

7.Sosyal medyada her habere daha kolay ve hızlı 

ulaşırım. 
3,82 1,18 

16.Siyasal yaşamda sosyal medya en önemli 

iletişim aracıdır. 
3,23 1,10 

29.Sosyal medya siyasi tercihimi belirlememde 

etkilidir. 
2,44 1,40 

2.Sosyal medyayı bir iletişim aracı olarak 4,39 0,69 
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kullanırım. 

20.Sosyal medya araçları 

(twitter,facebook,youtube) geleneksel medya 

araçlarına göre daha hızlı iletişim sağlamaktadır. 

4,19 0,97 

Tabloda görüldüğü gibi katılımcılar sosyal medyanın iletişim ve haber alma 

amaçlı kullanımına ilişkin maddelere genel olarak olumlu yanıt vermişleridir. Sosyal 

medyanın katılımcılar tarafından siyasi amaçlardan ziyade daha çok sosyal anlamda 

iletişim ve haber alma ihtiyacı için kullanıldığı söylenebilir. 

 

 

Daha önce belirlenen beş faktöre ilişkin aralarında anlamlı bir ilişki olup 

olmadığını belirlemek amacıyla korelasyon testi yapılmış ve sonuçları aşağıda 

verilmiştir. 

 

Tablo 27. Sosyal Medya Algısı Boyutlarına İlişkin Korelasyon Tablosu 

 

 Kamuoyu Siyasi 

amaç 

Doğru 

bilgi 

Algı 

yönetimi 

İletişim 

Kamuoyu r 1 ,241
*
 ,667

**
 ,325

**
 ,338

**
 

p  ,016 ,000 ,001 ,001 

N 100 100 100 100 100 

Siyasi amaç r ,241
*
 1 ,473

**
 ,244

*
 ,412

**
 

p ,016  ,000 ,014 ,000 

N 100 100 100 100 100 

Doğru bilgi r ,667
**

 ,473
**

 1 ,493
**

 ,418
**

 

p ,000 ,000  ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 

Algı 

yönetimi 

r ,325
**

 ,244
*
 ,493

**
 1 ,222

*
 

p ,001 ,014 ,000  ,026 

N 100 100 100 100 100 

İletişim  r ,338
**

 ,412
**

 ,418
**

 ,222
*
 1 

p ,001 ,000 ,000 ,026  

N 100 100 100 100 100 
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Korelasyon analizi tablosunda görüldüğü gibi; 

 Bu alt boyutların kapsamına giren konular arasında faktörlere verilen cevaplar 

bağlamında birbirleriyle benzer ilişkiler söz konusudur. Yani örneklem de yer 

alan birey;bu faktörlerin ihtiva ettiği içerik bağlamında kendisine yöneltilen 

ifadelere bakış açısı her bir boyut için farklı olmakta birlikte genelde çok 

benzer ,yakın düşünce içinde olduğunu vurgulamaktadır. Bu kapsamda 

korelasyon analizi sonucunda çıkan sonuçlar aşağıda sıralanmıştır. 

 Sosyal medya algısı alt boyutlarından kamuoyu yönlendirme ile siyasi amaç 

(0,241), doğru bilgi paylaşımı (0,667), algı yönetimi (0,325), iletişim ve 

haber alma (0338) arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.  

 Siyasi amaç ile kamuoyu yönlendirme (0,241), doğru bilgi paylaşımı (0,473), 

algı yönetimi (0,244), iletişim ve haber alma (0,412) arasında pozitif yönlü 

anlamlı bir ilişki vardır. 

 Doğru bilgi paylaşımı ile kamuoyu yönlendirme (0,667), siyasi amaç (0,473), 

algı yönetimi (0,493), iletişim ve haber alma (0,418) arasında pozitif yönlü 

anlamlı bir ilişki vardır. 

 Algı yönetimi ile kamuoyu yönlendirme (0,325), siyasi amaç (0,244), doğru 

bilgi paylaşımı (0,493), iletişim ve haber alma (0,222) arasında pozitif yönlü 

anlamlı bir ilişki vardır. 

 İletişim ve haber alma ile kamuoyu yönlendirme (0,338), siyasi amaç (0,412), 

doğru bilgi paylaşımı (0,418), algı yönetimi (0,222) arasında pozitif yönlü 

anlamlı bir ilişki vardır. 

Söz konusu ilişkiler genel olarak değerlendirildiğinde kişinin sosyal medya ve 

kamuoyu yönlendirme ilişkisine ilişkin görüşleri siyasi amaçla sosyal medya 

kullanımı, sosyal medyada doğru bilgi paylaşımı, sosyal medyada algı yönetimi ve 

iletişim-haber alma konularına katılma/uygulama düzeyi ile ilişkilidir. Söz konusu 

konulara katılım düzeyi arttıkça sosyal medyanın kamuoyunu yönlendirmesi 

konusuna ilişkin katılım düzeyi de artmaktadır. Söz konusu ilişkiler iki yönlü olarak 

geçerlidir. Sonuçlar H1 hipotezini desteklemektedir. 
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Tablo 28.Cinsiyet İle Sosyal Medya Algısı Ölçeğine İlişkin T Testi Tablosu 

 N Ort. SS t p 

 

Kamuoyu yönlendirme 

Kadın 48 3,6784 ,58431 
,412 ,681 

Erkek 52 3,6274 ,64680 

 

Siyasi amaç 

Kadın 48 2,4722 ,48358 
-1,748 ,084 

Erkek 52 2,6987 ,78732 

 

Doğru bilgi 

Kadın 48 3,4077 ,34365 
-,835 ,406 

Erkek 52 3,4725 ,42391 

 

Algı yönetimi 

Kadın 48 3,5648 ,47075 
-2,117 ,037 

Erkek 52 3,7500 ,40325 

 

İletişim ve haber alma 

Kadın 48 3,4861 ,68785 
-,110 ,912 

Erkek 52 3,5000 ,56890 

 

Yapılan bağımsız örneklem t testi sonucunda kadın ve erkek katılımcılar 

arasında sosyal medyada kamuoyu yönlendirme, siyasi amaçlı kullanım, doğru bilgi 

paylaşımı ve iletişim-haber alma yargılarına katılım düzeyleri bakımından anlamlı 

bir fark olmadığı belirlenmiştir. (p> 0,05). Yani örneklemdeki katılımcıların 

cinsiyete göre değişen, sosyal medya aracılığında kamuoyu ve siyaset 

yönlendirilirken algı yönetimi faktörü hariç diğer faktörler bağlamında bir düşünce 

kayması yoktur.  

Bunun yanında sosyal medyada algı yönetimi yargılarına katılım düzeyleri 

cinsiyete göre farklılık göstermiştir. (p< 0,05). Burada ki nedenin,erkek katılımcıların  

kadınlara göre sosyal medyada daha çok algı içerikli paylaşımlar yapmakta oldukları 

ve bu paylaşımların kamuoyunda ve siyaset gibi kamuoyu unsurlarından olan 

kurumlarda önemli ölçüde yönlendirici rol üslendikleri gerçeğinin olabileceği 

değerlendirilmektedir. Bundan dolayıdır ki erkek katılımcıların sosyal medyada algı 

yöneyimi yargılarına ilişkin görüşleri kadınlara göre daha olumludur. Algı yönetimi 

uygulamalarının daha sık kullanıldığı görüşüne sahiptirler. Sonuçlar H2d hipotezini 

desteklemektedir. H2a, H2b, H2c, H2e hipotezleri desteklenmemiştir. 
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 Cinsiyete ilişkin sosyal medya algısı düzeylerinin karşılaştırmasının ardından 

sosyal medya algısının yaşa göre farklılık gösterip göstermediği tek yönlü varyans 

analizi ve LSD testi ile incelenmiş ve elde edilen analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.  

 

Tablo 29. Yaş İle Sosyal Medya Algısı Ölçeğine İlişkin Tek Yönlü Varyans 

Analizi Tablosu 

                                                      N Ort. SS F p Fark (LSD) 

 

Kamuoyu 

yönlendirme 

 

20-29 61 3,7459 ,59082 

1,364 ,258 

 

 

- 

30-39 29 3,4871 ,64745 

40-49 8 3,6094 ,66961 

50 ve üzeri 2 3,3438 ,30936 

Total 100 3,6519 ,61502 

 

 Siyasi amaç 

20-29 61 2,7008 ,67295 

1,497 ,220 

 

 

- 

30-39 29 2,3994 ,59569 

40-49 8 2,4792 ,81862 

50 ve üzeri 2 2,4167 ,35355 

Total 100 2,5900 ,66579 

 

Doğru bilgi 

 

20-29 61 3,5222 ,33593 

2,438 ,069 

 

 

- 30-39 29 3,3103 ,40056 

40-49 8 3,3036 ,51472 

50 ve üzeri 2 3,4286 ,80812 

Total 100 3,4414 ,38691 

 

Algı yönetimi 

20-29 61 3,7359 ,44452 

2,015 ,117 

 

 

- 30-39 29 3,5670 ,36411 

40-49 8 3,4028 ,56324 

50 ve üzeri 2 3,7778 ,78567 

Total 100 3,6611 ,44455 

 

İletişim 

haber alma 

 

20-29 61 3,6066 ,62314 

2,785 ,045 

 

 

1-3 30-39 29 3,4023 ,56998 

40-49 8 2,9861 ,45788 

50 ve üzeri 2 3,3889 1,33565 

Total 100 3,4933 ,62562 
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Tek yönlü ANOVA testi sonucunda farklı yaş gruplarındaki katılımcılar 

arasında sosyal medyada iletişim ve haber alma yargılarına katılım düzeyleri 

bakımından anlamlı bir fark vardır. (p < 0,05). Burada iletişim ve haber alma faktörü 

hariç diğer faktörler bağlamında bir fark olmamasının nedeni, evreni temsil eden 

örnekleme katılan bireyler arasında,kendisine yöneltilen veriler ,maddeler 

bağlamında sosyal medyayı yaş aralığına göre en çok iletişim boyutuyla kullanıp, 

kamuoyundaki tüm katılımcıları yani unsurları bu yapıtaşının üzerinden 

kurguladıkları düşünce yapısına göre yönlendirdikleri düşünülmektedir. Özellikle de 

yapılan LSD testi sonuçlarına göre 20-29 yaş aralığındaki katılımcıların sosyal 

medyada iletişim ve haber alma yargılarına katılım düzeylerinin, 40-49 yaş 

aralığındaki katılımcılara göre daha olması sosyal medyada aktif olarak var olan yaş 

aralığı konusunda ve siyasi katılıma ve buradan hareketle kamuoyuna yön veren 

grubun durumu,dinamikliği konusunda bize bilgi vermektedir.Sonuçlar H3e 

hipotezini desteklemektedir. H3a, H3b, H3c, H3d hipotezleri desteklenmemiştir. 

Bunun yanında kamuoyu yönlendirme, siyasi amaç, algı yönetimi ve doğru 

bilgi paylaşımı toplam puanları yaşa göre farklılık göstermemiştir. (p> 0,05) 

  

Tablo 30.Medeni Durum  İle Sosyal Medya Algısı Ölçeğine İlişkin T Testi 

Tablosu 

 N Ort. SS t p 

Kamuoyu yönlendirme Evli 56 3,5134 ,63935 
-2,668 ,009 

Bekar 44 3,8281 ,53969 

Siyasi amaç Evli 56 2,4911 ,64875 
-1,692 ,094 

Bekar 44 2,7159 ,67325 

 

 Doğru bilgi 
Evli 56 3,3852 ,41576 

-1,695 ,093 
Bekar 44 3,5130 ,33795 

  

Algı yönetimi 
Evli 56 3,6607 ,38863 

-,010 ,992 
Bekar 44 3,6616 ,51168 

İletişim ve haber alma Evli 56 3,4206 ,60589 
-1,316 ,191 

Bekar 44 3,5859 ,64494 

 

Bağımsız örneklem t testi tablosunda görüldüğü gibi evli ve bekar katılımcılar 

arasında sosyal medyada siyasi amaçlı kullanım, doğru bilgi paylaşımı ve iletişim-
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haber alma yargılarına katılım düzeyleri bakımından anlamlı bir fark olmadığı 

belirlenmiştir. (p> 0,05)   

Sosyal medyada kamuoyu yönlendirme yargılarına katılım düzeyleri ise 

medeni duruma göre farklılık göstermiştir. (p< 0,05) 

Bekar katılımcıların sosyal medyada kamuoyu yönlendirme yargılarına ilişkin 

görüşleri evli katılımcılara göre daha yüksek ve olumludur. Buna sebep olarak, bekar 

katılımcıların sosyal medyada içerik paylaşımı,hızlı ve anlık iletişim ve bunun 

sonucunda yüksek düzeyde etkileşim kurarak kamuoyunda farklı bir ses ve anlayışla 

hareket ederek,örgütsel yapılarını kuvvetlendirerek kamuoyunu istedikleri mecralara 

yönlendirdikleri gösterilebilir.   

Medeni duruma ilişkin sosyal medya algısı düzeylerinin karşılaştırmasının 

ardından sosyal medya algısının eğitim düzeyine göre farklılık gösterip göstermediği 

tek yönlü varyans analizi ve LSD testi ile incelenmiş ve elde edilen analiz sonuçları 

aşağıda verilmiştir. Sonuçlar H4a hipotezini desteklemektedir. H4b, H4c, H4d, H4e 

hipotezleri desteklenmemiştir. 

 

Tablo 31.Eğitim Düzeyi İle Sosyal Medya Algısı Ölçeğine İlişkin Tek Yönlü 

Varyans Analizi Tablosu 

                                                      N Ort. SS F p Fark (LSD) 

 

Kamuoyu 

yönlendirme 

 

Lise 5 3,8625 ,35740 

,439 ,726 

 

 

- 

Üniversite 70 3,6205 ,62557 

Yüksek lisans 22 3,6676 ,66770 

Doktora 3 3,9167 ,18042 

Total 100 3,6519 ,61502 

  

Siyasi amaç 

Lise 5 2,5667 ,61914 

1,540 ,209 

 

 

- 

Üniversite 70 2,5583 ,68415 

Yüksek lisans 22 2,7803 ,61804 

Doktora 3 1,9722 ,09623 

Total 100 2,5900 ,66579 

 

Doğru bilgi 

 

Lise 5 3,5143 ,41157 

,210 ,889 

 

 

- 

Üniversite 70 3,4265 ,37874 

Yüksek lisans 22 3,4545 ,44446 

Doktora 3 3,5714 ,00000 

Total 100 3,4414 ,38691 
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Algı yönetimi 

Lise 5 3,6667 ,73283 

1,034 ,381 

 

 

- 

Üniversite 70 3,7063 ,41012 

Yüksek lisans 22 3,5152 ,49755 

Doktora 3 3,6667 ,00000 

Total 100 3,6611 ,44455 

 

İletişim haber 

alma 

 

Lise 5 3,1778 ,69655 

1,174 ,324 

 

 

- 

Üniversite 70 3,4651 ,63767 

Yüksek lisans 22 3,6768 ,54315 

Doktora 3 3,3333 ,76980 

Total 100 3,4933 ,62562 

 

 

Tek yönlü ANOVA testi tablosunda görüldüğü gibi kamuoyu yönlendirme, 

siyasi amaç, algı yönetimi, doğru bilgi paylaşımı ve iletişim haber alma konusuna 

ilişkin görüşler eğitim düzeyine göre farklılık göstermemiştir. (p> 0,05). Buradaki 

nedenin örneklemde yer alan katılımcıların eğitim düzeyi ne olursa olsun bu faktörler 

konusunda çok farklı bir fikir yapısında bulunmadıkları, ortama olarak aynı görüş 

içinde oldukları ve çoğunluğun üniversite mezunu olması düşünüldüğünde analiz 

sonucuna bu bireylerin düşüncesinin hakim olduğu düşünülmektedir. Bu sonuçlar 

ışığında;H5a ,H5b, H5c, H5d, H5e hipotezleri desteklenmemiştir. 

 

Tablo 32.Çalışma Süresi İle Sosyal Medya Algısı Ölçeğine İlişkin Tek Yönlü 

Varyans Analizi Tablosu 

                                                      N Ort. SS F p Fark (LSD) 

 

Kamuoyu 

yönlendirme 

 

0-5 yıl 57 3,6875 ,58785 

1,530 ,212 

 

 

- 

6-10 yıl 19 3,7829 ,69733 

11-15 yıl 10 3,3000 ,62138 

16 yıl ve üzeri 14 3,5804 ,56566 

Total 100 3,6519 ,61502 

 

Siyasi amaç 

0-5 yıl 57 2,7149 ,65332 

1,694 ,173 

 

 

- 

6-10 yıl 19 2,4781 ,57322 

11-15 yıl 10 2,3333 ,81460 

16 yıl ve üzeri 14 2,4167 ,67305 

Total 100 2,5900 ,66579 

 0-5 yıl 57 3,4737 ,33845 
2,129 ,102 

 

6-10 yıl 19 3,4962 ,45268 
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Doğru bilgi 

 

11-15 yıl 10 3,1571 ,49235  

- 16 yıl ve üzeri 14 3,4388 ,35200 

Total 100 3,4414 ,38691 

 

Algı yönetimi 

0-5 yıl 57 3,6550 ,47730 

,266 ,850 

 

 

- 

6-10 yıl 19 3,7368 ,31906 

11-15 yıl 10 3,6222 ,48347 

16 yıl ve üzeri 14 3,6111 ,45657 

Total 100 3,6611 ,44455 

 

İletişim haber 

alma 

 

0-5 yıl 57 3,5302 ,63378 

,176 ,912 

 

 

- 

6-10 yıl 19 3,4737 ,68678 

11-15 yıl 10 3,4333 ,61184 

16 yıl ve üzeri 14 3,4127 ,56728 

Total 100 3,4933 ,62562 

 

 

 

Tek yönlü ANOVA testi tablosunda görüldüğü gibi eğitim düzeyine göre 

yapılan karşılaştırmaya benzer şekilde, kamuoyu yönlendirme, siyasi amaç, algı 

yönetimi, doğru bilgi paylaşımı ve iletişim haber alma konusuna ilişkin görüşler 

çalışma süresine göre farklılık göstermemiştir. (p> 0,05).Yani bireylerin çalışma 

süresi değiştikçe sosyal medyanın siyaset ve kamuoyunu yönlendirme konusunda 

fikir yapısında birbirlerine yakın oldukları görüşünün hakim olduğu 

düşünülmektedir. Burada ki diğer bir konu ise katılımcıların yarısından çoğunun 

daha az çalışma süresine sahip oldukları ve bu bireylerin siyasi katılım ve sosyal 

medyanın yönlendirici etkisine daha çok inandıkları görüşü ağır basmaktadır.  

Buradan hareketle H6a ,H6b, H6c, H6d, H6e hipotezleri desteklenmemiştir. 

Tüm sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde katılımcıların sosyal medyada 

kamuoyu yönlendirme, doğru bilgi paylaşımı, sosyal medyada algı yönetimi ve 

iletişim/haber alma amaçlı sosyal medya kullanımı konularında olumlu görüşe sahip 

oldukları görülürken siyasi amaçlı sosyal medya kullanımı konusunda yanıt 

ortalaması diğer boyutlara göre daha düşük olarak elde edilmiştir. 

Buradan çıkarılacak sonuç, katılımcıların bireysel olarak siyasi amaçlı 

paylaşımlarda bulunmadıklarını belirtmelerine rağmen sosyal medyada sosyal 

medyada kamuoyu yönlendirme, doğru bilgi paylaşımı, sosyal medyada algı 
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yönetimi ve iletişim/haber alma amaçlı sosyal medya kullanımının yaygın olduğu 

görüşünde birleşmeleridir. 

Sosyal medyada kamuoyu yönlendirme, siyasi amacı kullanım, doğru bilgi 

paylaşımı, sosyal medyada algı yönetimi ve iletişim/haber alma amaçlı sosyal medya 

kullanımı konularının tümü arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler elde edilmiştir. 

Bir konuya ilişkin katılım düzeyi arttıkça diğer konulara katılım düzeyleri de buna 

bağlı olarak artış göstermektedir. 

Sosyal medya algısı demografik özelliklere göre incelendiğinde ise sosyal 

medya algısının kişinin eğitim düzeyine ve çalışma süresine göre farklılık 

göstermediği, bunun yanında kişinin cinsiyeti, medeni durumu ve yaşına göre sosyal 

medya algısının farklılaştığı gözlenmiştir. 
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SONUÇ 

İletişimin en son hali olan internetin tüm dünyada olağanüstü bir şekilde  

yaygınlaşması ve bunun beraberinde sosyal medya platformlarının geniş kitleler 

tarafından hayatın her anında ve alanında  kullanılmaya başlaması, bireyden topluma 

dikey biçimde yayılan   etkileşimli iletişimin önünü açmış, her kurum ve unsuru 

yapısal dönüşümler yapacak şekilde etkilemiştir. Bu kurumların başında bireyin 

bütün  değişim ve dönüşüm sürecini yaşadığı,her alanında katkısının olduğu 

kamuoyu ve  kamuoyunu oluşturan, yönlendiren, onu kendi düşüncesi bağlamında 

sürekli etkileyen siyaset kurumu yer almaktadır.  

Sosyal medya, kendi platformlarında olgunlaştırmış olduğu 

düşünceyi,kamuoyunun içinde var olan etkili grupların eliyle bu alana hakim olan 

kanaatlere ve yönlendirme sürecinde  kamuoyuna hakim olan tutumların bileşkesine 

kanalize etme gayreti ve amacı içendedir. Çünkü sosyal medya ve bu alanın aktörleri 

ilk aşamada yönlendirmek istedikleri siyaset ve kamuoyu gibi alanlarda hakim 

kanaatin oluşabilmesi için güçlü bir iletişime ve yapılanmaya ihtiyaç duyarlar. Bu 

yapılanma da,özellikle sosyal medya araçlarını aktif kullanılarak , farklı   grupların 

hızlı bir şekilde örgütlenmesine ve  üyelerinin karşılıklı anlık etkileşim kurmasına ve 

her platformda  ortak akıl ve fikir birliği içerisinde bulunmasına  bağlıdır. Bu 

anlamda sosyal medya bir yönetme ve yönlendirme mekanizmasına dönüşebilir. Bu 

alanın avantajını  fırsata dönüştüren  bireyler kamuoyunu yönetmek ve yönlendirmek 

için kamuoyunda hakim olan düşünceyi sentezleyerek, kendi amaçları bağlamında bu 

alana yön verirler.  

Sosyal medya,kamuoyunu  ve siyaseti yönlendirerek  dizayn etme yolun da reel 

dünyada bir araya gelmesi mümkün olmayan nitelik ve nicelikte her kesimden 

milyonlarca insanı bir fikir çatısı altında birleştirmekte  ve bu anlamda tüm 

kurumlara kendilerini ve amaçlarını anlatma, gönüllü bulma ve toplumu organize 

etme, ve çalışmalarını ulusal ve uluslar arası platformlarda duyurma şansı 

sunmaktadır. 

Sosyal medyanın her alana bağlantı ve erişimi; maliyet,kontrol ve kısıtlama 

olmadan sağlaması, bireyin basit ve şeffaf bir şekilde aynı zamanda hızlı ve kimlik 

belirginliği olmayan bir şekilde etkileşime geçmesi, bu iletişim biçimini kısa sürede 

geleneksel medyanın yerine geçirmiştir. Çünkü sosyal ağlar ve geleneksel medya ile 
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karşılaştırıldığında konuyu ya da olayı değil bireyi merkeze yerleştiriyor. Sosyal 

ağlar bu bağlamda her kesimin dikkatini üzerinde toplamıştır ve bunların başında 

siyasal  katılım sürecinin baş mimarı olan siyaset kurumunun temsilcileri 

gelmektedir.  Çünkü sosyal medya siyasal katılımın  tabanında yer alan ve sürecin 

geleceği adına siyasi aktörler için vazgeçilmez olan  bireyi  etkileşimli iletişim  en 

önemli sağlayıcı konumuna getirmiştir. 

Sosyal  medyanın; geniş kitleler tarafından kullanılması ile; Ulasal ve küresel 

boyut da toplumlar ve bireyler tutum değişikliği yaşamakta, siyaset kurumunun 

icraatlarına bu araçlar vasıtasıyla katılmakta, sosyal medya platformlarının 

yönlendirme olgusunu,kamuoyunda sosyal ağlar üzerinden örgütlenerek 

göstermektedirler. Bu durum, sosyal medyanın  güçlü,soylu  elitlerini değil bireyi 

merkeze koyarak bilgiyi hızlı bir şekilde  paylaşarak konunun daha fazla kamuoyu 

gündeminde kalmasını sağlamayı,daha kolay  şekilde organize olmayı ve eylemlerini 

uygulamaya koyma imkanı sağlamasından kaynaklanmaktadır.  

Kamuoyunun yönlendirilmesinde  etkin rol oynayan sosyal medya bu anlamda 

tüm kurumlara, kendilerini ve amaçlarını anlatma, gönüllü bulma ve toplumu 

organize etme, ve her  platformlarda sesini duyurma şansı sunmaktadır. Sosyal 

medyanın katkısıyla, birey çevresinde ve toplumdaki her olay hakkında fikir sahibi 

olup kendi fikirlerini her düzlemde açıklayabilmekte ve düşünceleri hakkında diğer 

bireylerin neler düşündüğünü öğrenebilme fonksiyonuyla siyasal katılım kültürünü 

de canlı tutmaktadır. 

Sosyal medyanın diğer ve önemli yönlerinden biride  toplumsal olan bütün 

hareketlerde bireyi ve bireysel düşünceyi ön plana çıkararak toplumsal olaylarının 

sebeplerini oluşturup,hızlı ve kontrollü bir örgütlenme biçimi sunmaktadır. 

Toplumsal olayların oluşmasına katkı veren siyasi, sosyal, ekonomik ve 

kültürel sebepler,  bu platformlarda son sözü söyleyen  aktörler, tarafından iyi analiz 

edilerek, planlı bir şekilde bu  konuların sosyal medyada istismar edilmesiyle oluşan 

algıyı yönetip, kitlelerin sokağa çekilmesi hedeflenmekte ve özellikle sosyal 

medyanın bu alandaki etkinliği kullanılmakta ve sonuçta toplumu çıkarları 

çevresinde dizayn etme düşüncesi genelde gerçekleşmektedir. Böylelikle sosyal 

medyanın siyaset ve kamuoyunu algı boyutuyla yönlendirmesi planlı ve  disiplinli  

olarak uygulanmış olur. 
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Sosyal medya; gündem belirleme, bilgilendirme,dezenformasyon ve 

özelliklede algı yönetimi rolünü kendi istediği boyut da ve aşamada topluma sunarak, 

siyaset ve kamuoyunu, kendi yaşam döngüsü içinde yönlendirmekte, bu 

alanları,özellikle siyasal katılım süreçleri ve toplumsal örgütlenme biçimleriyle 

yapısal değişikliğe uğratarak yeniden inşa etmektedir. 

Son olarak; sosyal medyanın siyaset ve kamuoyunu yönlendirmedeki 

rolü,‘’Siyaset ve kamuoyunu dönüştüren unsurlar, etkili ve geniş bir yer tutmaktadır, 

bunların başında; hızı, iletişimi ve etkisi bakımından sosyal medya 

gelmektedir.Sosyal medya üzerinden kurgulanan her türlü algı, toplum nezdinde hızlı 

bir şekilde zemin bulup, kamuoyunu yönlendirme aracına dönüşmektedir.Siyasi ve 

kamusal kurumlar toplumu yönlendirmede, sosyal medya aracılığı ile işlevsel bir 

mekanizmaya dönüştürülmektedir.Günümüzde sosyal medya, geleneksel medyanın 

tekelciliği kırarak, kendi gücünü ispatlamaktadır.Siyasal ve kamusal güç odakları, 

kendi iktidarlarını pekiştirmek için sosyal medyayı,etkili bir silah olarak 

kullanmaktadır.’’varsayımlarına dayanılarak çalışmanın tüm aşamalarında her 

boyutuyla incelenmiş ve bu varsayımlar, kamuoyu yönlendirme,siyasi amaç ,doğru 

bilgi paylaşımı,algı yönetimi,iletişim ve haber alma faktörleri kriter alınarak bu 

doğrultuda hipotezler ile sınanmış ve analiz bölümünde çeşitli tekniklerle test 

edilmiş,böylelikle çalışmanın tamamını kapsayacak şekilde çıkarılan  varsayımların 

doğruluğu kanıtlanmaya çalışılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

KAYNAKÇA 

 

Akar,E.(2010).Sosyal Medya Pazarlaması, ,Efil Yayınevi, Ankara 

Akdağ,M.(2009).İnternetin Siyasal İletişimdeki Yeri ve Önemi,Abdullah 

Özkan(Ed),Siyasetin İletişimi,Tasarım Yayınları 

Akgün,B.(2007).Türkiyede Seçmen Davranışı,Partiler Sistemi ve Siyasal 

Güven,Nobel Yayın Dağtım,Ankara 

Aktaş,C.(2011)."Yeni Medyanın Geleneksel Medya ile Karşılaştırılması", 

Medya Üzerine Çalışmalar, (drl.),Gülbuğ Erol, Beta Yayınları, İstanbul 

Arabacı,C.(2004).Basın ve Siyaset Üzerine, Medyada Yeni Yaklaşımlar, (Editör: 

Metin Işık), Konya, Eğitim Yayınları, den akt, Mustafa Akdağ, ‘’Medya ve 

Siyaset 

Üzerine’’,http://mediaware.erciyes.edu.tr/tr/medya_ve_siyaset_uzerine.pdf,ss,9

(Erişim Tarihi:11.10.2014) 

Arıcı,A.(2013).Siyasi  Partiler ve Siyasi Liderler Çerçevesinde Türk Siyasetinde 

Sosyal Medya (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir 

Arklan,Ü.Karakoç,E.(2013).Medyanın Genel ve Siyasal Gündeme    ilişkin Bilgi 

Edinme Aracı Olarak Kullanımı: Görgül Bir Araştırma, Türkiyat 

Araştırmaları Dergisi,s.33 

Aytekin,Ç.Değerli,A.(2013).Etki Bağlamında Sosyal Medyada Ölçümleme 

Çalışmalarına Bakış:Türkiye’deki Ajanslar Üzerine Bir Araştırma, Marmara 

Üniversitesi,İstanbul 

Aziz,A.(2003).siyasal iletişim , Nobel yayın dağıtım, Ankara  

Baban, E.(2012).“Mc Luhan ve Baudrillard’ın Penceresinden Sosyal Medyanın 

Etkisi: İfadenin Esareti, Gözetlenen Toplum ve Kayıp Kimlik Sendromu” 

Sosyal Medya /Akademi, ” (Editör: Tolga KARA , Ebru ÖZGEN), 

www.betayayincilik.com, (Erişim Tarihi :10.10.2014) 

http://mediaware.erciyes.edu.tr/tr/medya_ve_siyaset_uzerine.pdf


108 

 

Başıbüyük,O.(2014).‘’Algı Yönetimi Ve Bilgi Savaşlarında Sosyal Medyanın 

Rolü’’,Algı Yönetimi,(Ed.Bilal Karabulut),Alfa Yayınları,İstanbul 

Bauer,W.(1948).“Public Opinion”, The İnternational Encyclopaedia of Social 

Sciences. New York: MaçMillan, Vol.12, s.669, den akt, Abdullah Özkan " 

Küreselleşme Sürecinde Medya ve Siyaset: Medya Gücü mü, Gücün Medyası 

mı? ", www.siyasaliletisim.org, (Erişim Tarihi :15.11.2014) 

Bayraktutan,G.Binark,M.Çomu,T.Doğu,B.İslamoğlu,G.Aydemir,A.T.(2011).Siy

asal iletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye'de 2011 Genel 

Seçimlerinde Twitter Kullanımı,s.64 

Bektaş ,A.(1996).Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi, Bağlam Yayınları ,istanbul 

Bektaş, A.(1996). Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi,istanbul, Bağlam Yayınları 

Bilişim Dergisi.(2010).Siyasiler Sosyal Medya Rüzgarının Farkında,Türkiye 

bilişim derneği yayınları,s.38 

Bostancı,.N.(2010).Siyaset ve Medya,Alacakaranlığın İki Atlısı, Özgür yayınları, 

İstanbul 

Bostancı, N.(1998).Siyaset, Medya ve Ötesi, Vadi Yayınları ,Ankara 

Bölükbaşı, D. M ;(2013), Devrim Taksim’de Göz Kırptı, Kaldıraç Yayınları, 

İstanbul  

Braun,L.(2012).‘’Social Media and Public Opinion’’, 

katalog.hacettepe.edu.tr/client/search/asset/106444   (Erişim Tarihi:20.03.2014) 

Büyükaslan,A; Kırık, A.M.(2013).Sosyal Medya Araştırmaları 1,Çizgi Kitabevi, 

Konya 

 

 



109 

 

Charon, J.M.(1993).İletişim Araçlarında Devlet Müdahalesi, Medya Dünyası, 

(Editör: Jean-Marie Charon), (Çev.Oya Tatlıpınar), İstanbul, İletişim Yayınları, 

den akt, Mustafa Akdağ, ‘’Medya ve Siyaset Üzerine’’, 

http://mediaware.erciyes.edu.tr/tr/medya_ve_siyaset_uzerine.pdf,(Erişim 

Tarihi:09.10.2014) 

Childs,H.(1940).An Introduction to Public Opinion. New York: Wiley And Sons, 

s.44 den akt, Abdullah Özkan , " Küreselleşme Sürecinde Medya ve Siyaset: 

Medya Gücü mü, Gücün Medyası mı? ", www.siyasaliletisim.org, (Erişim 

Tarihi :15.11.2014) 

Curran,J.(1997).“Medya ve Demokrasi: Yeniden Değer Biçme”, içinde Süleyman 

İrvan (der.) Medya, Kültür, Siyaset, Ark Yayınevi ,Ankara 

Çildan,Ç.Mustafa,E.Tumuçin,H.K.Küçük,E.Albayrak,D.(2012).‘’Sosyal Medyanın 

Politik Katılım ve Hareketlerdeki Rolü", Akademik Bilişim Konferansı, 

Uşak 

Damlapınar,Z.(2007).Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen El Kitabı, Ankara: 

RTÜK Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı, den akt, Mustafa Akdağ, 

‘’Medya ve 

SiyasetÜzerine’’,http://mediaware.erciyes.edu.tr/tr/medya_ve_siyaset_uzerine.

pdf,ss,2, 

Damlapınar,Z.(2008).‘’Medya ve Siyasete Güvenilirlik: Medya Siyaseti'nin 

Toplumsal Algılanmasına Bağlı Faktörler’’, Medya ve Siyaset (Editör: 

Zülfikar Damlapınar), Konya: Eğitim Yayınları, den akt. Mustafa Akdağ, 

‘’Medya ve Siyaset Üzerine’’, 

http://mediaware.erciyes.edu.tr/tr/medya_ve_siyaset_uzerine.pdf,ss,2,(Erişim 

Tarihi:11.10.2014) 

Devran,Y.(2004).Siyasal Kampanya Yönetimi-Mesaj, Strateji ve Taktikler,Odak 

İletişim Yayınları , İstanbul 

http://mediaware.erciyes.edu.tr/tr/medya_ve_siyaset_uzerine.pdf
http://mediaware.erciyes.edu.tr/tr/medya_ve_siyaset_uzerine.pdf
http://mediaware.erciyes.edu.tr/tr/medya_ve_siyaset_uzerine.pdf
http://mediaware.erciyes.edu.tr/tr/medya_ve_siyaset_uzerine.pdf


110 

 

Devran,Y.(2011).Seçim Kampanyalarında Geleneksel Medya, İnternet ve Sosyal 

Medyanın Kullanımı, Başlık Yayın Grubu, İstanbul 

Douglas,K.(2011).Barack Obama ve Ünlü Gösterisi, Çev. Leyla Keskiner, Seçim 

Kampanyalarında Geleneksel Medya, İnternet ve Sosyal Medyanın Kullanımı, 

Başlık Yayın Grubu, İstanbul 

Durmuş,R.(2014).‘’siyaset ve sosyal medya iliksisi’’, 

http://www.tuicakademi.org/index.php/yazarlar1/101.remzi durmus.tum 

yazilari, (Erişim Tarihi:18.03.2015) 

Dursun,D.(2013).Siyaset ve Birey:Siyasal Katılma .Davut Dursun ve Mustafa 

Altunoğlu (Eds), Siyaset Bilimi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim 

Yayınları,Eskişehir 

Easton, D.(1965). A Systems Analysis of Political Life. New York: John Wiley,  ed. 

İlter       Turan, Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış,İstanbul,İstanbul 

Üniversitesi İktisat Fakültesi    Yayınları, (1997), den akt, Abdullah Özkan , " 

Küreselleşme Sürecinde Medya ve Siyaset: Medya Gücü mü, Gücün Medyası 

mı? ",www.siyasaliletisim.org, (Erişim Tarihi :17.10.2014) 

Encabo,M.(1997).“Gazetecilik Etiği ve Demokrasi”,içinde Süleyman İrvan 

(der.),Medya, Kültür, Siyaset. Ankara, Ark Yayınevi  

Eren,V,Aydın,A.(2014). KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi ,sayı.16 

(Özel Sayı I),ss.197-205(Erişim Tarihi :30.12.2014) 

Ergenç,A.(2011).Web 2.0 ve Sanal Sosyalleşme: Facebook 

Örneği,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi ,İstanbul 

Ertürk,A,E.(2013).Güneşin Evlatları(Bir Direniş Efsanesi),Tanyeri 

Kitap,Ankara, s.83 den akt, Mevlüde Batur, Gezi Parkı Olaylarının Sosyal 

Medyaya Yansıma Biçiminin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında 

Değerlendirilmesi: Facebook Örneği,(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 

Atatürk Üniversitesi  

http://www.tuicakademi.org/index.php/yazarlar1/101.remzi%20durmus.tum
http://www.idefix.com/kitap/tanyeri-kitap/firma_urun.asp?fid=9323
http://www.idefix.com/kitap/tanyeri-kitap/firma_urun.asp?fid=9323


111 

 

Fagen,R.(1966).Communicatıon and Politics, Boston,Little, Brown and Co, s.42 

den akt, Abdullah Özkan , " Küreselleşme Sürecinde Medya ve Siyaset: Medya 

Gücü mü, Gücün Medyası mı?",www.siyasaliletisim.org, (Erişim Tarihi 

:17.10.2014) 

Fenster,M.(2012)."Disclosure’s Effects: WikiLeaks and Transparency", 

University of Florida Levin Colleqe of Law, 

http://works.bepress.com/mark_fenster/10/,s.758, (Erişim Tarihi:11.10.2014) 

Göçoğlu,V.(2014).‘’Kamu Politikası Ve Sosyal Medya İlişkisi’’, (Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi) Hacettepe Üniversitesi  

Gökçe,O.(2012). ‘’Yeni Medya Kamuoyu Demokrasi’’ Hepimiz Globaliz Hepimiz 

Yereliz, Gutenberg Galaksi’den Zuckerberg Galaksi’ye.(Editör: Edibe 

SÖZEN), Alfa Yayınları ,İstanbul  

Göker,G.Doğan,A.(2011).2010 Referandumunda Türk Basınının Siyasal 

Gündemi. Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 

Eylül, Sayı: 2 

Gsb.(2013).Gençlik ve Sosyal Medya Araştırma Raporu. T.C Gençlik ve Spor 

Bakanlığı, Ankara ,(Erişim Tarihi: 19.01.2014) 

 Gürbüz E,İnal M.E.(2004).Siyasal Pazarlama-Stratejik Bir Yaklaşım,Nobel 

Yayın Dağıtım,Ankara 

Güz,N.(2005).Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmaları, Nobel Yayın 

Dağıtım 

Habermas,J.(2014).Kamusallağin Yapisal Dönüşümü, Strukturwandel der 

Öffentlichkeit,(Çev.Tanil Bora,Mithat Sancar), İletişim Yayınları,İstanbul 

Hannah,A.(2006).İnsanlık Durumu, Çev.Bahadır Sina Şener, İstanbul: İletişim 

Yayınları 

Hazar,Ç.M.(2008).’’Medya ve Siyasal Sistemin Kaos Yorumu’’,Medya ve 

Siyaset (Editör: Zülfikar Damlapınar), Konya: Eğitim Yayınları, ss,245-259. 

http://works.bepress.com/mark_fenster/10/,s.758


112 

 

http://blogs.position2.com/wikileaks-impact-on-social-media-and-global, 

(ErişimTarihi: 02.04.2014)  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Arap Baharı, (Erişim Tarihi: 02.12.2014) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya, (Erişim Tarihi :01.11..2014) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya, (Erişim Tarihi: 30.03.2014) 

http://webrazzi.com/2015/01/21/we-are-social-2015-trendleri-raporu-turkiye/ 

http://www.bbc.co.uk/turkce/ozeldosyalar/2010/03/100306_superguc_kevinrobins.s 

html (Erişim Tarihi:14.01.2015 

http://www.bbc.co.uk/turkce/ozeldosyalar/2010/03/100306_superguc_kevinrobins.s 

html (Erişim Tarihi:14.01.2015) 

http://www.bilisimdergisi.org,s.156,( Erişim Tarihi:19.02.2014) 

http://www.elfintataroglu.blogspot.com (Erişim Tarihi: 20.05.2015) 

http://www.farklibirbakis.com/su-sosyal-turkler/,(Erişim Tarihi:16.08.2014) 

http://www.webrazzi.com, Twitter’da dünya liderlerinin takipçi sayıları ve etkilerini 

inceleyen Twiplomacy 2014 Raporu,(Erişim Tarihi :25.06.2014) 

http://www.webrazzi.com/twitterin-internet-kullanicilari-arasinda-en-yaygin-oldugu-

ulke-turkiye/.(Erişim Tarihi:26.08.2014) 

http://www.webrazzi.com/twitterin-internet-kullanicilari-arasinda-en-yaygin-oldugu-

ulke-turkiye/, (Erişim Tarihi:26.08.2014) 

Irak,D ve Yazıcıoğlu,O.(2012).Türkiye ve Sosyal Medya, Okuyanus Yayınları 

İstanbul  

 

 

http://blogs.position2.com/wikileaks-impact-on-social-media-and-global,(Erişim
http://blogs.position2.com/wikileaks-impact-on-social-media-and-global,(Erişim
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya
http://webrazzi.com/2015/01/21/we-are-social-2015-trendleri-raporu-turkiye/
http://www.farklibirbakis.com/su-sosyal-turkler/
http://www.webrazzi.com/twitterin-internet-kullanicilari-arasinda-en-yaygin-oldugu-ulke-turkiye/
http://www.webrazzi.com/twitterin-internet-kullanicilari-arasinda-en-yaygin-oldugu-ulke-turkiye/
http://www.webrazzi.com/twitterin-internet-kullanicilari-arasinda-en-yaygin-oldugu-ulke-turkiye/
http://www.webrazzi.com/twitterin-internet-kullanicilari-arasinda-en-yaygin-oldugu-ulke-turkiye/


113 

 

İnal,K.(2013).Gezi, İsyan, Özgürlük: Sokağın Şenlikli Muhalefeti, Ayrıntı 

Yayınları, İstanbul,ss.34-35’ den akt, Mevlüde Batur, Gezi Parkı Olaylarının 

Sosyal Medyaya Yansıma Biçiminin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında 

Değerlendirilmesi: Facebook Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 

Atatürk Üniversitesi 

Jarvis,J.(2012). E-Sosyal Toplum Dijital Çağda Sosyal Medyanın İş ve Gündelik 

Hayata Etkisi,( çev.Ç. Kök), MediaCat Kitapları, İstanbul 

Joseph,S.(2012).“Social Media, Political Change, and HumanRights", Boston 

College İnternational and Comparative Law Review, Cilt:35 

Kaid,L.(2002).Political Advertising And Information Seeking,Comparing 

Exposure Via Traditional And İnternet Channels,Journal Of Advertising 

Kalaycıoğlu,E.(1983).Karşılaştırmalı siyasal katılma siyasal eylemin kökenleri 

üzerine bir inceleme,İstanbul üniversitesi yayınları,İstanbul,s.378 den Akt, 

Şükrü Balcı,Ahmet Tarhan,Enes Bal,(2013),Medya ve Siyasal 

Katılım,Literatürk Akademi,Konya 

Kapani,M.(1998).Politika Bilimine Giriş Ankara, Bilgi Kitap Evi, den akt, 

Abdullah Özkan , " Küreselleşme Sürecinde Medya ve Siyaset: Medya Gücü 

mü, Gücün Medyası mı? ",www.siyasaliletisim.org,(Erişim Tarihi :17.10.2014) 

Kapani,M.(2005).Politika bilimine giriş,Bilgi Yayıevi ,Ankara ‘dan akt,Şükrü 

Balcı,Ahmet Tarhan,Enes Bal,(2013),Medya ve Siyasal Katılım,Literatürk 

Akademi,Konya  

Kaya,R. (1985). Kitle İletişim Sistemleri, Teori Yayınları,Ankara  

Kellner, D.(2011).Medya Gösterisi, (Çev: Zeynep Paşalı), Açılım Kitap, İstanbul 

Keskin.K.Akgün,A.E,Kalkan.V.D.(2014).‘’Siyasal İletişim ve İnternet:İlk 

Tartışmalar’’,Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,Kocaeli 

Kışlakçı,T.(2012). Arap Baharı , Mana Yayınları ,İstanbul  

http://www.eren.com.tr/mediacat-kitaplari-pb11353.html


114 

 

Kongar,E ve Küçükkaya,A. (2013).Gezi Direnişi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul  

Köseoğlu,Y.Al,H.(2013).Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic 

Inquiries) Cilt: 8, Sayı: 3 

Laughey,D.(2010).Medya Çalışmaları Teoriler ve Yaklaşımlar, (Çev. Ali 

Toprak), İstanbul, Kalkedon Yayıncılık, den akt, Mustafa Akdağ, ‘’Medya ve 

Siyaset 

Üzerine’’,http://mediaware.erciyes.edu.tr/tr/medya_ve_siyaset_uzerine.pdf,ss,1

4, (Erişim Tarihi:13.10.2014) 

Leavey,J.(2013).‘’ Social Media and Public Policy: What Is The Evidence. 

Alliance for Useful Evidence’’, www.alliance4usefulevidence.org/.../Social-

Media-and-Public-Policy.pdf, (Erişim Tarihi:26.08.2014)  

Lee, D.Ojo, A and Waqar,M.(2013). " Utilising Linked Social Media Data for 

Tracking Public Policy and Services’’, 

www.w3.org/2013/04/odw/odw13_submission_39.pdf,(Erişim 

Tarihi:15.12.2014) 

Martin, L. J.(1989).Developments in Political Communication Theory on Mass 

Media Potential. Agee, Warren K. etc. (Ed.), Maincurrents in Mass 

Communications, New York: Harperow Publisher, 52 den akt, Ahmet Güneş, 

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC 

April 2014 Volume 4 Issue 2 

Mayfield, A."What is Social Media",www.antonymayfield.com,(Erişim Tarihi 

:14.10.2014) 

Mccombs, M. and Shaw, D.(1972).The Agenda Setting Function of Mass Media. 

Public Opinion Quarterly 

McNutt,K.(2012).‘’Social Media & Government 2.0’’, 

www.schoolofpublicpolicy.sk.ca  (Erişim Tarihi:11.08.2014) 

http://mediaware.erciyes.edu.tr/tr/medya_ve_siyaset_uzerine.pdf
http://www.alliance4usefulevidence.org/.../Social-Media-and-Public-Policy.pdf
http://www.alliance4usefulevidence.org/.../Social-Media-and-Public-Policy.pdf
http://www.w3.org/2013/04/odw/odw13_submission_39.pdf
http://www.schoolofpublicpolicy.sk.ca/


115 

 

Meyer,T.(2002).Medya Demokrasisi: Medya Siyaseti Nasıl Sömürgeleştirir, 

(Çev. Ahmet Fethi),  İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, den akt, 

Mevlüde Batur, Gezi Parkı Olaylarının Sosyal Medyaya Yansıma Biçiminin 

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Değerlendirilmesi: Facebook Örneği, 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),Atatürk Üniversitesi 

Milburn, Michael A.(1998). Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset, (Çev. 

Ali Dönmez-Veli Duyan), Ankara, İmge Yayınları, den akt, Mustafa Akdağ, 

‘’Medya ve Siyaset Üzerine’’, 

http://mediaware.erciyes.edu.tr/tr/medya_ve_siyaset_uzerine.pdf,ss,11,(Erişim 

Tarihi:12.10.2014) 

Mortensen, P. B. (2010). "Political Attention and Public Policy: A Study of How 

Agenda Setting Matters", Scandinavian Political Studies 

Neumann,E. Noelle Neumann.(1992). The Contribution of Spiral of Silence 

Theory to an Understending of Mass Media, New York, Paragon House,  

s.75,(çev.Süleyman İrvan), (1997), Medya, Kültür, Siyaset, Ark Yayınları, 

Ankara  

Timisi,N.(2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Dost Kitap Evi,Ankara 

Norman,N.H ve Sidney, V.(1989).Siyasal Katılma , (Çev.İlter Turan),Ankara 

,Siyasi İlimler Türk Derneği Yayınları’den Akt, Şükrü Balcı,Ahmet 

Tarhan,Enes Bal,(2013),Medya ve Siyasal Katılım,Literatürk Akademi,Konya 

Öksüz, H.(2013).Küresel Güçlerin Yeni İllüzyonu: Algı Yönetimi, İdarecinin Sesi 

Dergisi,Sayı,156 

Özkan,A.(2006).Küreselleşme Sürecinin Medya ve Kültür Üzerindeki Etkileri. 

İstanbul: Tasam Yayınları 

Özkan,A.‘’sosyal medya komut ve komuta siyasetini sona erdirdi’’, 

http://www.siyasaliletisim.org/index.php/dr,(Erişim Tarihi :10.12.2014) 

http://mediaware.erciyes.edu.tr/tr/medya_ve_siyaset_uzerine.pdf


116 

 

Özkan,A.(2004).Siyasal İletişim: Partiler, Seçimler, Stratejiler, Nesil Yayınları, 

İstanbul 

Özkan,A.(2010)."Sosyal Medya Komut ve Komuta Siyasetini Sona Erdirdi", 

Türkiye Bilişim Derneği Dergisi, Sayı  127,(Erişim Tarihi: 13.03.2014) 

Özsoy,O.(2009). Seçim Kazandıran Siyasal İletişim, Pozitif Yayınları,İstanbul 

Öztürk,M ve Nihat, A.(2012). “Sivil Toplum ve Sosyal Medya Perspektifinde “Arap 

Baharı” ve “Wall Strett'i İşgal Et” Eylemleri’den akt, Volkan 

GÖÇOĞLU,(2014),‘’Kamu Politikası Ve Sosyal Medya İlişkisi’’, 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi 

Pelenk,A.(2011).“Sosyal Medya ve Güven: Hükümet, Sivil Toplum Örgütleri ve 

Ticari Kuruluşlara Yönelik Ampirik Bir Araştırma”, AcademicJournal of 

Information Technology 

Peltekoğlu,F.(2004).Halkla İlişkiler Nedir, Beta Basım, İstanbul, , s. 307.den akt, 

Mete KAZAZ, Elif TÜMEN,Tanıtım Amaçlı Sosyal Medya Kullanımı: 

Gençlik Ve Spor Bakanlığı Örneği, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi 

Poyntner,R.(2012).İnternet ve Sosyal Medya Araştırmaları El Kitabı, Pazar 

Araştırmaları İçin Araçlar Ve Teknikler (çev: Ü. Şensoy) Optimist 

Yayınları,İstanbul’ den akt, Mevlüde Batur, Gezi Parkı Olaylarının Sosyal 

Medyaya Yansıma Biçiminin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında 

Değerlendirilmesi: Facebook Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi),Atatürk Üniversitesi 

 Sarıgöl,A.(2012).Arap Baharı’nın Son Darbesi, Suriye’de Muhtemel Bir Kürt 

Oluşumunun Türkiye’ye ve Ortadoğu’ya Etkileri,(Editor:B. Adıbelli) 

Emperyalizm Oyununda İkinci Perde Arap Baharı ve Suriye içinde, IQ Kültür 

Sanat Yayıncılık, İstanbul,,ss. 205-206’ den akt, Mevlüde Batur, Gezi Parkı 

Olaylarının Sosyal Medyaya Yansıma Biçiminin Toplumsal Cinsiyet 

Bağlamında Değerlendirilmesi: Facebook Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi ),Atatürk Üniversitesi 



117 

 

Sevim,F.(2013).‘’Medya Okuryazarlığı, Toplumsal Cinsiyet ve Kadının 

Medyada Temsili’’, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Ticaret 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

Seyhanlıoğlu,H.(2014).Siyasi Partiler ve Liderler:Dünyadan ve Türkiye’den 

Algı ve İmaj Yönetim Örnekleri, Algı Yönetimi,(Ed.Bilal Karabulut),Alfa 

Yayınları,İstanbul 

Shirky,C.(2010).Herkes Örgüt ,İnternet Gruplarının Gücü,(Çev;Pınar Şiraz), 

Optimist Yayınları, Istanbul 

Soroka, S.(2002)."Issue Attributes and Aqenda-Settinq by Media, The Public, 

and Policymakers in Canada", International Journal of Public Opinion 

Research, ss. 264-285’den akt, Volkan GÖÇOĞLU,(2014),‘’Kamu 

Politikası Ve Sosyal Medya İlişkisi’’, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi),Hacettepe Üniversitesi  

Şener,G.(2006).Küresel Kapitalizmin Yeni Kamusal Alanı Olarak İnternet: 

Yeni Toplumsal Hareketlerin İnterneti Kullanımı,Yayınlanmamış Doktora 

Tezi,Marmara Üniversitesi,İstanbul 

Tan,A.(2002).ilke ve Uygulamalarıyla Politik Pazarlama,Papatya 

Yayınları,İstanbul,s.70’den Akt, Şükrü Balcı,Ahmet Tarhan,Enes 

Bal,(2013),Medya ve Siyasal Katılım,Literatürk Akademi,Konya  

Taşdelen, H. Musa.(1997). Siyaset Sosyolojisi, İstanbul, Kocav Yayıncılık 

Tekek,M.(2014).Sosyal Medya ve Arap    

Baharı, http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=2964, (Erişim Tarihi: 

02.10.2014) 

Terkan, B.(2005). Gündem Belirleme Medya ve Siyasal Gündem Üzerine Bir 

Çalışma, Tablet Yayınları ,Konya 

 

 

http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=2964


118 

 

Tokgöz,O. (2010).Siyasal Haberleşme ve Karar Verme ,Oya Tokgöz (Der) İmge 

Kitap Evi Ankara, Seçimler Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim.  

ss.85-112, den Akt, Şükrü Balcı,Ahmet Tarhan,Enes Bal,(2013),Medya ve 

Siyasal Katılım,Literatürk Akademi,Konya 

Tokgöz,O.(1979). Siyasi Haberleşme ve Kadın, Ankara Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi Yayını,  No:429, Ankara 

Tuğal,C.(2013).Gezi’nin Yükselişi, Liberalizmin Düşüşü, Agora Kitaplığı, 

İstanbul  

TÜİK.(2014).“2014 Yılı hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması” 

(No:180).TUİK,Ankara,http//tuik.gov.tr/prelstatistik.tablo.(Erişim 

Tarihi:22.08.2014) 

Türkmenoğlu A.T.(2011).Kamuoyu Araştırmalarının Siyasal Davranış 

Üzerindeki Etkisi: Konya Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Selçuk Üniversitesi,Konya 

Uçkan,Ö.(2009).‘Dünyaya ne oluyor? Hepsi Hikaye’ sunumu http://inet-

tr.org.tr/inetconf14/sunum/siyaset-digitalaktivizim-uckan.pdf(Erişim tarihi: 

22.03.2015) 

Uçkan, Ö. (2011). "Bilgi Edinme Hakkı, Yeni Medya Düzeni ve Wikileaks", Cesur 

Yeni Medya, e-kitap, der. Mutlu Binark, Işık B. Fidaner, Alternatif Bilişim 

Derneği Yayınları, Ankara 

USAK.(2011). ‘’Wikileaks Belgelerinde Türkiye ve Yakın Çevresi’’. Uluslararası 

Stratejik Araştırmalar Kurumu, USAK raporları,s.28 ,www.usak.org.tr, (Erişim 

tarihi:08.12.2014) 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finet-tr.org.tr%2Finetconf14%2Fsunum%2Fsiyaset-digitalaktivizim-uckan.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGlzrM5s-K16PdpU5OoYhrP4y9YIQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finet-tr.org.tr%2Finetconf14%2Fsunum%2Fsiyaset-digitalaktivizim-uckan.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGlzrM5s-K16PdpU5OoYhrP4y9YIQ


119 

 

Vitak, J. Zube, P. Smock A. Carr, Caleb T.C, Ellison N, Lampe, C. (2011). “It’s 

complicated: Facebook Users’ Political Participation in the 2008 Election.” 

Cyberpsychology Behavior and Social Networking, den akt, Cihan Çildan, 

Mustafa Ertemiz, H. Kaan Tumuçin,  Evren Küçük, Duygu Albayrak, 

Sosyal Medyanın Politik Katılım ve Hareketlerdeki Rolü,(Erişim Tarihi 

:28.10.2014 

Wring, D, Ward, S.(2010). İngiltere’de Medya ve 2010 Kampanyası, ss.114-

115’den akt, Süleyman Akman, Siyaset-Sosyal Medya İlişkisi, Türkiye Ve 

Dünya Örnekleri Üzerine Bir İnceleme (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi ), 

Kocaeli Üniversitesi,www.cilginpikseller.com. (Erişim Tarihi:03.03.2015) 

Yaşın, C.(2013). "(2013),"Medya ve Siyaset", (Editör: Başaran, F., Oğuz, T. ve 

Oğuz, G. Y.) Medya Siyaset Kültür. Anadolu Üniversitesi Web Ofset, 

Eskişehir, , http://eogrenme.anadolu.edu.tr/eKitap/mei206u.pdf, (Erişim Tarihi: 

18.09.2014) 

Yılmaz,Y.(2014).‘’Psikolojik Savaş Anlayışı Ve İstihbarat Savaşları’’,Algı 

Yönetimi,(Ed.Bilal Karabulut),Alfa Yayınları,İstanbul 

Yüksel,E.(2000).Basın ve Siyaset Gündeminde Özelleştirme,Anadolu Üniversitesi 

Yayınları,Eskişehir  

Yüksel,E.(2001).Medyanın Gündem Belirleme Gücü, Çizgi Kitabevi 

Yayınları,Konya 

Yüksel,E.(2007).'Kamuoyu Oluşturma' ve 'Gündem Belirleme' Kavramları 

Nerede Kesişmekte, Nerede Ayrılmaktadır?", Anadolu Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi 

Yükselbaba Ü, Koç C, Zarifoğlu A.E, Çaldıran E, Kaya M.E.(2014). Gezi Parkı 

Eylemleri: Kamusal Alanın İnşası, Eğitim Bilim Toplum Dergisi , Cilt: 12 

Sayı:48 

 

 

http://eogrenme.anadolu.edu.tr/eKitap/mei206u.pdf


120 

 

EK-1:ANKET FORMU 

 

1. Yaşınız: 

 a) 20-29 b) 30-39  c) 40-49 d) 50 üstü  

2. Cinsiyetiniz: 

 a) Bayan b) Bay  

3. Medeni durumunuz: 

 a) Evli           b) Bekâr 

4. Eğitim durumunuz: 

 a) Lise  b) Üniversite   c) Yüksek Lisans d) Doktora 

5.Görev Süreniz: 

 a) 0-5  b) 6-10    c) 11-15  d) 16 üstü 
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1.Sosyal medya araçlarından birini kesin 

(twitter,facebook,youtube ) kullanırım. 

     

2.Sosyal medyayı bir iletişim aracı olarak 

kullanırım. 

     

3.Sosyal medya platformlarından olan 

twitter,facebook,youtube gibi araçları günlük 

kullanırım. 

     

4.Sosyal medyanın sağlamış olduğu 

haberlerin    doğruluğuna güvenirim 

     

5.Sosyal medya platformlarında etkinlik 

oluştururum. 

     

6.Sosyal medyada her habere daha kolay ve 

hızlı ulaşırım. 
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7.Siyasetin sosyal medya vasıtasıyla 

yönlendirildiğini düşünüyorum. 

     

8.Sosyal medyada siyasi konularda fikir 

beyan ederim. 

     

9.Sosyal medya araçlarında 

(twitter,facebook,youtube) siyasi  mesajlar 

paylaşırım. 

     

10.Sosyal medya da kendimi siyasi olarak 

özgür hissediyorum. 

     

11.Siyasetçileri sosyal medyadan takip 

ederim. 

     

12.Sosyal medyada siyasi içerikli tartışmalar 

yaparım. 

     

13.Sosyal medyayı siyasi haberler yönünden 

daha tarafsız buluyorum. 

     

14.Sosyal medyanın siyasi bir baskı unsuru 

olduğunu düşünmüyorum. 

     

15.Siyasal yaşamda sosyal medya en önemli 

iletişim aracıdır. 

     

16.Çalıştığım kurumda sosyal medyayı siyasi 

içerikli haberlere ulaşmak için kullanırım. 

     

17.Sosyal  medya araçlarının, radyo, 

televizyon ve gazete gibi geleneksel medya 

araçlarından daha etkili olduğunu 

düşünüyorum. 

     

18.Sosyal medya araçlarını geleneksel 

medya araçlarına oranla daha çok kullanırım. 

     

19.Sosyal medya araçları 

(twitter,facebook,youtube) geleneksel medya 

araçlarına göre daha hızlı iletişim 

sağlamaktadır. 
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20.Sosyal medya aracılığında siyasetçiler ile  

direkt iletişim kurarak  sorularımı 

kendilerine ilk elden iletirim. 

     

21.Seçim sürecinde sosyal medyayı aktif 

olarak kullanırım. 

     

22.Siyasi aktörlerin sosyal medya aracılığı 

ile kamuoyunu bilgilendirdiğni 

düşünüyorum. 

     

23.Geleneksel miting yerine sosyal medya 

mitigklerini tercih ederim. 

     

24.Siyasi Katılım sürecinde sosyal medyada 

uygulanan anketlere katılırım. 

     

25.Siyasi aktörler sosyal medya üzerinden 

kamuoyuna mesaj vermektedirler. 

     

26.Sosyal medya siyasetçiler tarafından etkin 

olarak kullanılmaktadır. 

     

27.Seçim kampanyalarına sosyal medya 

üzerinden katılırım. 

     

28.Sosyal medya siyasi tercihimi 

belirlememde etkilidir. 

     

29.Siyasi aktörleri sosyal medyadan takip 

eder,paylaşımlarına yorum yaparım. 

     

30.Kamuoyu da sosyal medya aracılığı ile 

gündem belirlendiğini düşünüyorum. 

     

31.Kamuoyunun yararına olan her türlü 

içeriği sosyal medyada paylaşırım. 

     

32.Sosyal medyada algı oluşturmak için  

paylaşımlar yaparım. 

     

33.Siyasiler  sosyal medyayı kendi görüşleri 

doğrultusunda algı oluşturmak için 

kullanıyorlar 
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34.Kamuoyunda sosyal medya bir 

bilgilendirme aracıdır. 

     

35.Sosyal medya daki haberler bende kanaat 

değişiliğine neden olur. 

     

36.Ulusal kamuoyu gündemine sosyal 

medyadan erişirim. 

     

37.Sosyal medyadaki paylaştığım 

düşüncemin kamuoyu gündeminde 

yeralmasını isterim. 

     

38.Sosyal medya kanalarından ulaştığım 

içerikler bana güven verir. 

     

39.Sosyal medyada kamuoyunu yanlış 

yönlendirecek paylaşımlar yapmam. 

     

40.Sosyal medya bilinçsiz kullanıcıların 

elinde bir dezenformasyon unsuru olarak 

kullanılmaktadır. 

     

41.Sosyal medya kamuoyunda ki sesimdir.      

42.Sosyal medyada kamuoyunu 

yönlendirecek algı içerikli paylaşımlar 

yaparım. 

     

43.Sosyal medya vesilesiyle kamuoyu  

kontrol altında tutulmaktadır. 

     

44.Sosyal medya kamuoyundaki değişimin 

farkına varmamı sağlar. 

     

45.Sosyal medya da kamuoyunu ilgilendiren 

her olayın yer almasını isterim 

     

46.Sosyal medyada ülke ve dünya siyasetini 

etkileyen  olayları takip ederim.  

     

47.Sosyal medya toplumsal örgütlenmeler 

için bir araçtır. 
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48.Sosyal medyayı toplumsal olaylarda aktif 

kullanırım. 

     

49.Arap baharı hareketleri sosyal medya 

öncülüğünde gerçekleşmiştir.  

     

50.Sosyal medya, gezi olayalrıyla 

kamuoyunu yönlendirmiştir. 

     

51.Gezi olayları sosyal medyanın bir 

ürünüdür. 

     

52.Dünyada gelişen toplumsal olayları sosyal 

medyadan takip ederim. 

     

53.Türkiyede gelişen ve kamuoyunu 

yönlendiren (gezi parkı ) toplumsal olayları 

sosyal medyadan takip ettim. 
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