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TURİZM İŞLETMELERİNDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI VE SAĞLAYACAĞI 
İLETİŞİM FIRSATLARI

Dr. Derya SEMİZ ÇELİK
Marmara Üniversitesi, SBMYO,

Turizm Seyahat ve Eğlence Hizmetleri Bölümü
ORCID ID: 0000-0001-83976671, deryasemiz@marmara.edu.tr

ÖZ
Endüstri 4.0 uygulamaları, 1800 yıllardan itibaren başta Avrupa olmak üzere tüm dünya ve sektörleri sararak başlayan, 
günümüze gelene kadar 3 kez evrim geçirerek kendini güncellemiş bir uygulamadır. Endüstri 4.0’ı teknoloji temelli 
olmak üzere siber/fiziksel sistemlerin akıllı otomasyonu olarak tanımlamak mümkündür. Endüstri 4.0 ile hızlı ve 
etkin sistemler geliştirilebilmekte olup bu yapıda yüksek verimlilik ve kalite vadetmektedir.
Endüstri 4.0 uygulamalarıyla birlikte dijital dönüşüm başlamış, bilginin yönetimi, üretim ve hizmet alanlarında iş 
yapabilme yöntemleri de bundan payını almıştır. Turizm işletmeleri de yeni nesil teknolojilerin ve akıllı sistemleri 
içeren Endüstri 4.0 gelişimiyle geleneksel yapısından çıkarak e-turizm yapısına geçmeye başlamıştır. Hizmet 
sektöründe faaliyet gösteren turizm işletmelerinin Endüstri 4.0 dönüşümü ile sağlayacağı avantajları belirleyerek 
kullanıcılarına çıkarımda bulunma bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu çalışma için kullanılan veriler 
turizm sektöründeki mevcut yapının literatür taraması yapılarak elde edilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde 
mevcut yapıya Endüstri 4.0 iyileştirilmesinin yapılmasıyla sağlanan faydalar tespit edilmiştir. 
Özellikle de turizm endüstrisindeki yaşanılan iletişim temelli sorunlar göz önünde tutulduğu takdirde Endüstri 4.0 
uygulamalarının sağlayacağı akıllı çözüm (yeni nesil teknoloji, yapay zeka vb.) teknikleriyle akıllı turizm sistemi 
oluşturulacaktır.
Sonuç olarak, doğru iletişim ile turizm işletmelerinin satışlarının hayat bulduğu gerçeği, teknolojinin önemi 
dolayısıyla Endüstri 4.0’ın önemi dikkat çekmektedir. Endüstri 4.0 ile turizm işletmelerinin sağlayacakları iletişim 
üstünlükleri tekrarlayan satış, rekabet avantajı, uzun vadeli karlılık gibi üstünlükleri sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Turizm İşletmeciliği, Turizm Planlaması, Endüstri 4.0
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INDUSTRY 4.0 APPLICATIONS IN TOURISM ENTERPRISES AND ITS COMMUNICATION 
OPPORTUNITIES

Derya SEMIZ CELIK, PhD
Marmara University, SBMYO,

Department of Tourism Travel and Entertainment Services
ORCID ID: 0000-0001-83976671, deryasemiz@marmara.edu.tr

ABSTRACT
Industry 4.0 applications are an application that started by covering the whole world and sectors, especially Europe, 
since the 1800s, and updated itself by evolving 3 times until today. It is possible to define Industry 4.0 as the 
intelligent automation of cyber/physical systems, based on technology. With Industry 4.0, fast and effective systems 
can be developed and this structure promises high efficiency and quality.
With the Industry 4.0 applications, digital transformation has started, and the methods of doing business in the fields 
of information management, production and service have also taken their share from this. Tourism businesses have 
also started to move from their traditional structure to e-tourism structure with the development of industry 4.0, 
which includes new generation technologies and smart systems. The main purpose of this study is to determine the 
advantages that tourism enterprises operating in the service sector will provide with the industry 4.0 transformation 
and to make inferences for their users. The data used for this study were obtained by scanning the literature of the 
existing structure in the tourism sector. As a result of the evaluation, the benefits provided by the improvement of 
industry 4.0 to the existing structure have been determined.
In particular, considering the communication-based problems experienced in the tourism industry, a smart tourism 
system will be created with smart solution techniques (next generation technology, artificial intelligence, etc.) 
provided by industry 4.0 applications.
As a result, the fact that the sales of tourism businesses come to life with the right communication and the importance 
of industry 4.0 due to the importance of technology draws attention. The communication advantages that tourism 
businesses will provide with Industry 4.0 will provide advantages such as repetitive sales, competitive advantage 
and long-term profitability.

Keywords: Tourism Management, Tourism Planning, Industry 4.0
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GİRİŞ

Teknoloji, yaşam tarzımızı kökten değiştiren ve 
değiştirmeye devam edecek olan eşi görülmemiş bir 
hızla gelişmektedir. Yenidünya düzeninde insanlar 
teknolojik gelişmeleri benimsemek zorundadırlar. 
Bunların yanında akıllı turizmde bu gelişimden 
nasibini almıştır. Geleceğin manzarasını şekillendiren 
heyecan verici teknoloji uygulamalarından biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda, uygulayıcıların 
ve akademisyenlerin dikkatini çeken akıllı turizmin 
kayda değer bir büyümesine tanık olmaktadır (Haobin 
vd, 2020: 13).

Bu çalışmada, Endüstri 4.0 ile akıllı turizm oluşumu 
ve sağlayacağı iletişim fırsatlarını konu almıştır.  
Üretim ve imalatta Endüstri 4.0 gelişmelerinin 
ivmesini temel alan turizme özgü Turizm 4.0 konsepti, 
şu anda turizm endüstrisinde yüksek oranda birbirine 
bağlı ve fiziksel sistemlere yönelik benzer teknoloji 
tabanlı dönüşümlerin vizyonlarını beslemektedir. 
Turizm 4.0’ın teknolojik yeniliklerinin turistlerin 
yararına daha iyi çalıştığına dair bir varsayımda 
bulunmaktadır. Turizm 4.0 teknolojisinin benzeri 
görülmemiş gelişme ve uygulama hızı bu ihmali daha 
da artırmaktadır (Stankov, Gretzel, 2020: 477)

1. ENDÜSTRİ 4.0 GELİŞİMİ VE BİLEŞENLERİ

Endüstri 1.0 dönemi, 18-19. yüzyıllarının ortalarında 
su ve buhar makinelerinin kullanımıyla demir 
üretiminde kolaylık, tekstilde verimliliğinin 
artmasıyla başlamıştır. Buhar makinelerinin 
gelişmesiyle Amerika ve Avrupa ülkeleri daha 
fazla üretim yapabilme gücünü elde ederek yeni 
pazar arayışlarına geçmişlerdir. Buhar makinesinin 
gelişimiyle ulaşım daha kolay hale gelmiş ve 
zamanının varlıklıları için ilk tur organizasyonu da 
1841 yılında yapılmıştır. Endüstri 2.0, 20. Yüzyıl 
dönemiyle başlayan demiryolu gelişimiyle uzak 
mesafelere ulaşım kolaylığı sağlamıştır. Ulaşım 
kolaylığı buhar ve kömürün yerine elektrik ve petrolün 
gelmesiyle daha da kolaylaşmış dünyanın birçok 
noktası daha ulaşılabilir bir hal almıştır. Gelişen 
teknoloji ve hammadde vb. ihtiyaçlara ulaşımın 

kolaylığı ile ürün ve hizmet çeşitliliği ve kalitesini 
de olumlu yönde etkilenmiştir. Amerika, Japonya ve 
Almanya başta olmak üzere endüstri 2.0 devrimine 
güçlü birçok devlet etkin kullanmıştır. Gelişen iletişim 
araçları ve üretim sürecine yansımasıyla endüstri 
3.0 devrimi başlamıştır. Artan teknolojik imkânlar 
küreselleşmeyi hızlandırmış bunun yanı sıra 1945 
yılında bilişim teknolojileri ve internetin gelişmesi 
ile birlikte toplu seyahat imkanı doğmuş turizm için 
yeni bir dönem başlamıştır (Okatan, Yıldırım, 2021: 
171-173). Günümüz Endüstri 4.0 uygulamalarını 
da kapsayan dördüncü endüstri devrimi bilgi ve 
elektronik teknolojilerinin optimasyonu ile ürün ve 
hizmet sağlayan üretim süreçlerinde oluşmaktadır. 
Endüstri 4.0 üretim süreci olarak aşağıdaki teknolojik 
bileşenlerden oluşmaktadır.

1. Nesnelerin İnterneti (IoT) 

2. Simülasyon 

3. Siber-Fiziksel Sistemler 

4. Otonom Robotlar 

5. Sistem Entegrasyonu 

6. Katmanlı Üretim/ 3D Yazıcılar 

7. Büyük Veri ve Veri Analitiği 

8. Akıllı Fabrikalar 

9. Artırılmış Gerçeklik/ Sanal Gerçeklik 

10. Siber Güvenlik 

11. Bulut Bilişim Sistemi 

Endüstri 4.0’ın potansiyel faydalarını aşağıdaki gibi 
sıralamak mümkündür (Kagermann vd., 2013: 15- 
16, akt. Ertuğrul, Deniz, 2018: 166):

•	 Bireysel müşteri ihtiyaçlarını karşılama, 

•	 Esneklik sağlama, 

•	 İşyerinde demografik değişime cevap verme,

•	 Yeni hizmetlerle değer fırsatları yaratma, 

•	 Optimize karar alma, 
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•	 Kaynak verimliliği ve etkinlik sağlama,

•	 İş yaşam dengesini elde etme.

2. TURİZM İŞLETMELERİNDE ENDÜSTRİ 4.0 
UYGULAMALARI 

Turizm işletmeleri de tüm işletmeler gibi teknolojik 
gelişmelerin etkisinde gelişmiş ve gerekli değişim 
yaptırımlarına uyum sağlamıştır. Bu uyumu 
sağlayabilen işletmeler ürün ve hizmet çeşitliliğini 
arttırarak müşteri beklentilerini karşılama ve uzun 
vadeli karlılıklarını arttırmayı başarabilmektedirler.

Papathanassis (2017: 212) Turizm 4.0 terimini “Bulut 
bilişim, mobil internet, robotik, yapay zekâ, otonom 
araçlar ve hatta 3D baskı gibi Turizm 4.0 ile ilgili 
teknolojilere” atıfta bulunan turizmde dijital dönüşüm 
ve akıllı otomasyon olarak tanımlamaktadır. Bununla 
birlikte, bu teknolojilerden beceri gereksinimleri ve 
küresel turizm işgücünün bileşimi üzerinde önemli 
bir etkiye sahip olması bağlamında bahsedilmektedir, 
ancak Turizm 4.0 teriminin belirlenmesi bağlamında 
değildir (Korže, 2019: 37).

Manjari (2018), Turizm 4.0’ı turizmin yeni bir 
aşaması olarak görmektedir. E-turizm ve M-turizm 
ile karşılaştırıldığında gelişme, burada (Korže, 2019: 
37):

•	 E-turizm, turizm işletmelerinin dijitalleşmesi 
ve kullanarak ticari ilişki kurmayı 
kapsamaktadır. Turizmle ilgili hizmetler 
sunmak için internet, örn. otel rezervasyonu, 
uçuş veya araba servisi;

•	  M-turizm, mobil cihazlar (örn. GPS, 
elektronik haritalar, ilgi çekici yerler, 
mağazalar hakkında bilgiler, restoranlar vb.).

Dördüncü sanayi devrimi olan Endüstri 4.0 
uygulamaları biyolojik, fiziksel ve dijital dünyaların 
kaynaşmasını teşvik eden ve böylece tüm ekonomileri 
etkileyen yıkıcı teknolojilerle ifade edilmektedir. 
Endüstri 4.0 olarak ifade edilen süreç, üretim ve 
hizmet sektörlerini yeni bir boyuta taşımıştır. Bu 
süreç, yapay zekâ, nesnelerin interneti, 3D yazıcılar, 

robotik, özerk taşıtlar, biyoteknoloji, enerji depolama, 
malzeme bilimi gibi yeni teknolojik atılımların, çok 
çeşitli alanlarda iç içe geçmesiyle şekillenen bir 
süreçtir. Turizm sektörü de dijital dönüşümlere büyük 
ölçüde dahil olmakta ve alanyazında Turizm 4.0 veya 
Akıllı Turizm gibi ifadeler ile nitelendirilmektedir 
(Pencarelli, 2020: 455, akt: Yurtsever, Akgündüz, 
2021: 100)

Akıllı teknolojiler, değer oluşturma, tecrübe arttırma 
ile zenginleştirmeyi amaçlar ve bu amaç çerçevesinde 
zaman ve mekân ayırt etmeden her zaman ve her 
yerde bilgi toplayan ve bu bilgileri analiz eden gerçek 
zamanlı senkronizasyondur (Neuhofer vd., 2015: 
243-254).

3. TURİZM İŞLETMELERİNDE İLETİŞİM

Dijital devrim olgusu, iletişim literatüründe ve ayrıca 
turizm yönetimi çalışmalarında giderek artan bir ilgi 
görmektedir. Dijital aksamaların dijital altyapıyla ilgili 
konularla yakından ilişkili olduğunun ve bu alandaki 
araştırma konularını yapılandırmanın ve tartışmanın 
birkaç yolu olduğunun altı çizilmektedir. Özellikle 
beş yol üzerinde tanımlamalarla karşılaşılmaktadır. 
Bunlar: (1) bireysel, (2) grup/sosyal, (3) kurumsal/
kurumsal, (4) ağ/endüstri ve (5) hükümet/politikalardır. 
Bu çalışmada endüstri katmanını, bireysel ve grup 
düzeyini (dijital gezginler) ve ayrıca bölge, şirketler, 
yerel toplulukları içeren turistik destinasyon katmanın 
iletişimi üzerinde durulmaktadır (Pencarelli, 2020: 
456).

Turizm faaliyetlerinde nihai tüketiciye ürün/ hizmetin 
tanıtımından satışına, kullanımından satış sonrası 
memnuniyetine her aşaması iletişim temeline 
dayanmaktadır. Dolayısıyla iletişim noktalarının 
doğru teması bilgi ve verinin akışı ve kontrolü satış 
ve pazarlama faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. 
Havayolu örneği ile devam etmek gerekirse 
havayolu, GDS, acente ve nihai tüketici arasındaki 
iletişim döngüsü hata kabul etmemektedir. Sürecin 
sıfır hata ile yönetilmenin yanı sıra maliyet baskısı 
da bulunmaktadır. Bu iki temel noktayı teknolojinin 
imkanları ile yönetmek mümkündür. Endüstri 4.0 
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uygulamaları iletişim aksaklıklarının bir çözümü 
olarak da karşımıza çıkmaktadır.

4. TURİZM İŞLETMELERİNDE ENDÜSTRİ 
4.0 UYGULAMALARI VE SAĞLAYACAĞI 
İLETİŞİM FIRSATLARI

Turizm sadece ekonomik fayda sağlayan 
hizmetler değil aynı zamanda ilişkilerle ilgili  bir 
endüstridir. İlişkiyi kurarken ve sürdürürken, insan 
dokunuşu esastır. İnsan dokunuşu, turistlere turizm 
destinasyonlarında sıcak bir karşılama ve gerçek bir 
deneyim sağlamaktadır. Filipinler’deki eski Central 
Visayas Bölge Direktörü Catalino Chan, turizmin, 
ister ilk kez gelenler ister tekrarlayan ziyaretçiler 
olsun, ziyaretçiler için en iyi deneyimi yaratmakla 
ilgili olduğunu belirtmiştir. O yeri gerçekten temsil 
eden yerel halkla ilk elden temasla ilgilidir ve sonuç, 
uzun yıllar süren unutulmaz bağları yaratmaktadır. 
Ayrıca, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, 
turizmin yüksek temaslı bir endüstri olduğunu ve 
teknolojinin işgücü kısıtlamalarının üstesinden 
geldiğini, ancak insanlar arası etkileşimin sıcaklığının 
yerini almadığını belirtmiştir (Yusoff, 2019: 75)

Turizmde Endüstri 4.0’ın kilit teknoloji 
sağlayıcılarının önemi, birkaç ifadeyle vurgulanır, 
örneğin (Korže, 2019,39):

•	 “En yaygın kullanılan” (örn. İnternet),

•	 ‘Önemli bir özellik’ (örn. büyük veri),

•	 Turizmde önemli rol oynayan (örn. sanal 
gerçeklik),

•	 Alıcılar ve alıcılar arasında ağ eşleştirmesi 
yaratan satıcıların (örneğin teknoloji tabanlı iş 
modelleri),

•	 “Yeniliği ve para kazanmayı teşvik eden” 
(mobil teknoloji),

•	 “En popüler alan” (örneğin robotlar ve 
yapay zeka),

•	 “En görünür küre” (ör. sohbet robotları 
vb.).

Turizm işletmelerinde tarafların bir ucunda hizmet 
sağlayıcıları bulunurken diğer tarafta kullanıcılar 
yanı müşteriler bulunmaktadır. Bu iki taraf arasında 
ticari amaçlı rol alan işletmelerin esas rolü sağlıklı 
bir iletişim rolü üstlenerek ürün/hizmeti kullanıcısına 
aktarmasıdır. Turizmde ürünün soyut olması yani 
nihai kullanıcısına elle tutulur bir ürün verilememesi 
iletişimin önemini arttırmaktadır. Örneğin havayolu 
işletmelerinin ürün kalemlerinden koltuk satışını 
düşünürsek, uçuşu satın alacak müşteri acenteyle, 
acente GDS olarak bilinen küresel dağıtım 
kanallarıyla, GDS’lerde havayollarıyla temas 
halindedir.  Dolayısıyla buradaki iletişimdeki herhangi 
bir aksaklık uçuş gün ve saatinde kadar çözüleme 
ya da fark edilmez ise yolucu havalimanında kimi 
zaman geri dönülemez zarar içine girebilmektedir. 
Turizm işletmeleri yani yazılımlar, kontrol noktaları 
vb önlemler alsa da yeni iletişim teknolojilerinin 
sağlayacağı imkanları takip etme ve kullanmak 
zorundadırlar. Bu noktada günümüz teknolojik 
imkanlarından Endüstri 4.0 devrimi çözüm olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Turizm 4.0 çerçevesinde artan teknolojik gelişmeyi 
kucaklayan yükselen Endüstri 4.0 eğilimine hızlı 
bir şekilde uyum sağlamıştır. Turizm 4.0, son derece 
teknoloji tabanlı hizmet üretim paradigması üzerine 
inşa edilmiş ve Endüstri 4.0’ın ortak ilkeleri olan 
birlikte çalışabilirlik, sanallaştırma, yerelleşme, 
gerçek zamanlı veri toplama ve analiz yeteneklerinden 
faydalanmıştır.

Böylece turizm işletmeleri, pazara kısa teslim 
süresi ve daha yüksek kalite ile giderek daha fazla 
bireyselleştirilmiş ürünler ve değer teklifleri üretmenin 
zorluklarıyla başa çıkmaları sağlanmış olmaktadır.

SONUÇ

Genel olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
(BİT) ve özel olarak bulut bilişim teknolojilerinin 
ilerlemesi, turizm destinasyonu hükümetlerini ve 
uygulayıcılarını motive etmektedir.  İş planlamasında 
karar verme süreçlerini optimize etmek ve turist 
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deneyimini geliştirmek için akıllı teknolojilerden 
yararlanmaktadır. Akıllı turizm, turizmin içinde 
bulunduğu gelişen fenomeni ifade etmektedir.  
Destinasyonlar, uygulayıcılar ve turistler, devasa 
verilerin değer önerisine dönüştürülmesini sağlayan 
yeni ortaya çıkan BİT’lere birikimli olarak bağımlıdır. 
Dördüncü Sanayi devrimi tüm disiplinleri, ekonomileri 
ve endüstrileri etkilemiştir. Endüstri 4.0’ın temel 
sağlayıcısı olan teknolojinin turizm üzerinde de 
muazzam bir etkisi vardır. Çalışmamızda, Endüstri 4.0 
kavramının turizm tarafından nasıl benimsendiğini 
ve ne gibi iletişim fırsatları yarattığını araştırmaktır. 
Son birkaç yılda Endüstri 4.0 kavramına artan bir 
ilgi gösterse de, Turizm 4.0 üzerine yapılan bilimsel 
araştırmalar henüz başlangıç   aşamasındadır. 

Dördüncü sanayi devrimi, müşteri iletişimlerini 
etkileyen dijital bir uygulamaya odaklanmıştır. 
Gerçekten de 4.0’daki teknolojinin evrimini, insani 
değerler ve normlarla geleceğe doğru şekillendirmek 
ve yönlendirmek için tüm insanlar sorumludur. Bu 
durumda iletişimin önemini arttırmaktadır.
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SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ 
KAPSAMINDA SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA YER ALAN GÖRSELLERİN 

GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ: GREENPEACE ÖRNEĞİ
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Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Öğrencisi,
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ÖZ
Bu çalışmada toplumsal sorunların çözümü aşamasında büyük bir görev üstlenen ve kuruluş amacı olarak farklı 
alanlarda oluşan sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya hesaplarında paylaştıkları içeriklerin göstergebilimsel 
olarak analizinin yapılması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini uluslararası ve ulusal düzeyde sosyal sorumluluk 
faaliyetleri yürüten tüm sivil toplum kuruluşları oluştururken olasılık dışı örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme 
yöntemine göre seçim yapılmıştır. Uluslararası düzeyde faaliyet gösterirken aynı zamanda Türkiye’de de oldukça 
aktif bir sivil toplum kuruluşu olan Greenpeace’in sosyal medya platformu olan Instagram hesabında yayınladığı 
görseller örnekleme dahil edilmiştir. Çalışmada seçilen içerikler nitel araştırma yöntemi olan göstergebilimsel analiz 
yöntemi ile incelenmiştir. Paylaşılan içerikler Fransız Dil Bilimci Roland Barthes’ ın düzanlam, yananlam ve mit 
kavramları kapsamında göstergebilimsel analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda Greenpeace sivil toplum kuruluşu 
fotograflandırmaların yanı sıra çizimleri ve yazılı metinleri ile ters anlam yaparak ilgili kuruluşlara mecazi anlamda 
göndermelerle çevreye, doğaya, hayvanlara ve hatta yerel halkalara yapılan katliamları dile getirdiği görülmüştür. 
Olumlu gibi görülen durumların olumsuzluklarına, doğa için verilen mücadelelerin yeterli olmadığına vurgu 
yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal sorumluluk, Sivil toplum kuruluşları, Göstergebilim, Sosyal medya, Greenpeace.
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SECONDARY ANALYSIS OF VISUALS IN SOCIAL MEDIA ACCOUNTS WITHIN THE 
SCOPE OF SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES OF NGO’S: GREENPEACE EXAMPLE
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Public Relations and Publicity Master’s Student
ORCID: 0000-0002-5976-6137, ozdenakyil@gmail.com

ABSTRACT
In this study, it is aimed to analyze the content shared in the social media accounts of non-governmental organizations, 
which have a great role in the solution of social problems and formed in different fields as the purpose of establishment, 
semiotically. While the universe of the research consisted of all non-governmental organizations carrying out social 
responsibility activities at the international and national level, a selection was made according to the purposive 
sampling method, one of the non-probability sampling methods. The images published by Greenpeace, which is a 
very active non-governmental organization in Turkey while operating at the international level, on its social media 
platform Instagram account, were included in the sample. The selected contents in the study were examined with the 
semiotic analysis method, which is a qualitative research method. The shared contents were analyzed semiotically 
within the scope of French Linguist Roland Barthes’s concepts of denotation, connotation and myth. As a result of 
the analysis, it was seen that the Greenpeace non-governmental organization expressed the massacres against the 
environment, nature, animals and even local people by making the opposite meaning with their drawings and written 
texts, as well as the photographs, with figurative references to the relevant organizations. It has been emphasized that 
the negativities of the situations that are seen as positive and the struggles for nature are not enough.

Keywords: Social responsibility, Non-governmental organizations, Semiotics, Social media, Greenpeace.
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GİRİŞ

Sosyal sorumluluk, insanların, hayvanların, doğanın 
ve tüm sosyal paydaşların yararına olacak durumları 
teşvik ederek korumak, geliştirmek için oluşan 
sorumluluk ve yükümlülük içeren bir kavramdır (Tai 
ve chaung, 2014, s. 118). Sorumluluk ve tepkisellik 
ilerlemecilikten ortaya çıkarken sınırsız kişisel fırsat 
arayışı sonucu kamu yararı için hareket etmek tipik 
olarak sosyal refahın iyileştirilmesine yönelik etkiden 
daha güvenilir bir yoldur (Windsor, 2001, s. 229).  

Toplumdaki rollerini sosyal ve etik standartlarına 
uygun bir şekilde tanımlayan kuruluşlar, teorik ve 
yönetsel anlamda ‘sadece iyiyi ve doğru olanı yapmak 
değil, aynı zamanda daha iyisini ve daha doğrusunu 
yapmak’ görüşünün gerekli olduğunu düşünmektedir 
(Lindgreen ve Swaen, 2010, s. 1). 

Günümüzde iletişim olanaklarının artması bireylerin, 
toplulukların, kuruluşların birbirleriyle etkileşime 
geçmesinin önünü açmaktadır. Sosyal medya bu 
etkileşimin en önemli parçası olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Sosyal medya ile birey ya da topluluklar 
dünya çapında çok rahatlıkla büyük kitlelere 
ulaşabilmekte ve bilgi alışverişinde bulunabilmektedir. 
Dolayısıyla sivil toplum kuruluşları da artık sadece 
geleneksel yöntemlerle değil sosyal medya üzerinde 
de seslerini duyurmaya çalışmakta, sosyal medya 
üzerinden insanlarla iletişime geçerek destekçi 
bulmaktadır. Etkinliklerini sosyal medya üzerinden 
duyurarak yaptığı faaliyetlere katılımı sağlamak için 
iletişime geçmektedir.  

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1.1. Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal 
Sorumluluk Algısı

Sosyal sorumluluk ekonomik, sosyal ve çevresel 
konuları ele alan insanlara ve topluma fayda 
sağlamayı amaçlayan faaliyetler topluluğu olarak 
tanımlanabilmektedir (Leonard ve McAdam, 2003, 
s. 27). Sosyal sorumluluk kavramı 1980’li yıllarda 
gelişim göstermeye başlamıştır. Türkiye’de ise 

gelişimi ve sosyal sorumluluk farkındalığı 2000’li 
yıllarla beraber artış göstermiştir (www.iienstitu.com, 
2021). Sosyal sorumluluk çerçevesinde ihtiyaç sahibi 
olan her canlının maddi ve manevi gereksinimlerinin 
giderilmesinin sağlanması, kişilerin sorumluluk 
duygusu kazanması, hassas ve duyarlı bireylerin 
yetişmesinin sağlanması toplumsal yaşamda meydana 
gelen aksaklıkların giderilmesi ve toplumsal yaşamın 
sürdürülebilirliğinin sağlanması çeşitli sivil toplum 
kuruluşları, kamu ve özel sektörün ortak bir amaç 
doğrultusunda hareket etmesi ile gerçekleşmektedir. 
Sosyal sorumluluk tanımından da anlaşılacağı üzere 
kişisel çıkarların ve kar amacının dışında toplumsal 
faydayı gözeterek hareket etmektir. İşletmeler sadece 
kar amacı güden araçlar değil toplumdan sorumlu 
vatandaşlar olmalıdır (Tai ve Chuang, 2014, s. 117). 
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı bağlamında 
daha görünür olmasından dolayı büyük kuruluşlara 
odaklanma ve onların desteğini alma eğiliminde 
olmakla birlikte tüm büyüklükteki kuruluşlardan 
destek sağlayabilmektedir (Visser vd. 2010, s. 106). 
Günümüzde kurumlar sürdürülebilir olmaya çalışan 
modern organizasyonlara yerleştirilen rekabetçi, 
dinamik, küresel pazarda etik ve hayırseverlik gibi 
sosyal beklenti olarak sorumlulukları tamamlamaya 
yardımcı olmaktadır (Carroll, 2015, s. 87).   Kurumsal 
sosyal sorumluluk sadece akademik dünyada ya 
da iş dünyasında değil artık günlük hayatta da kötü 
tutumlar, çalışanlara adaletsiz davranma, çevreyi ve 
örgütsel eylemi görmezden gelme, iklim değişikliği, 
sera gazlarının etkisi, karbon emisyonu gibi çevresel 
konularda aynı zamanda hayvanlara kötü muamale, 
insanların sömürülmesi ve çocuk işçiliği gibi 
konularda da gündemini korumaktadır (Crowther 
ve Aras, 2008, s. 10). Hükümetler insan hakları, 
yoksulluk, doğal olmayan yollardan yapılan çevresel 
bozulmalar ve çevre sorunları gibi sosyal sorunları 
ele almada yetersiz kaldıklarında arkalarında 
çeşitli yöntemlerle ve özellikle büyük işletmelerin 
sponsorluğunda sivil toplum kuruluşları devreye 
girerek kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini 
gerçekleştirmektedir (McWilliams, 2015, s. 2-3).  

http://www.iienstitu.com
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Caroll (1999, s. 269), kurumsal sosyal sorumluluğu 
tanımlarken işletmelerin organizasyonlarında 
ekonomik faaliyetlerin farklı gönüllü olarak daha 
iyi bir toplum ve daha temiz bir çevreye katkıda 
bulunduklarının altını çizmektedir. Toplumsal 
sorunların çözümünde aktif bir rol oynayan Sivil 
Toplum Kuruluşları (STK) çeşitli sosyal sorumluluk 
projeleri ile devletin üstlendiği birtakım işleri yaparlar 
(Keleş ve Özkan, 2018, s. 127).

Sivil toplumun düşünce tarihindeki 300 yıllık 
geçmişine kısaca baktığımızda, bir uygarlık aşaması 
olarak görülen sivil toplum, toplumsal sözleşmeci 
düşünürler tarafından önceleri siyasi toplumla özdeş 
kılınmıştır. Özellikle 17. yüzyıl boyunca kapitalist 
uygulamalar ve mülk sahipleri arasındaki ilişkilerin 
gelişmesi, toprak, emek ve sermayenin ticarileşmesi, 
pazar ekonomisindeki genişleme, yeni keşifler, 
İngiliz, Amerikan ve Fransız devrimleri sonucunda 
mevcut siyasal düzen ve otorite sorgulanır hale 
gelmiştir (Çaha, 1996, s. 188). Son yıllarda kalkınma 
alanında çalışan sivil toplum kuruluşları yerel, ulusal 
ve uluslararası düzeyde faaliyetlerini, ihtiyacı olan 
insanlara temel hizmetlerin sağlanması veya politika 
savunuculuğu ve değişim için kamu kampanyaları 
organize edilmesi gibi geniş alanda göstermenin 
yanı sıra acil durum müdahalesi, demokrasi 
inşası, çatışma çözümü, insan hakları çalışmaları, 
kültürel koruma, çevresel aktivizm, politika analizi, 
araştırma ve bilgi sağlama gibi daha özel rollerde 
de gerçekleştirmektedir (Lewis, Kanji ve Themudo, 
2009, s. 3). Sivil toplum kuruluşları da uluslararası 
belirli konularda etkililiğini göstermek amacıyla tıpkı 
devletler gibi rejim temelli olabilmektedir (Clark, 
1995, s. 511). Hatta devlet kurumlarından daha etkili 
ve verimli hizmetler sunması ve dolayısıyla sosyal 
sorumluluğun simgesi olarak yetkilendirilmesiyle 
ahlaki boyutta da ideolojik bir ikna biçimini temsil 
eder (Bevir, 2011, s. 331). Gelişmekte olan dünyada, 
kar amacı gütmeden ayırt edici özellikleri kamu refahı 
hedefleri ile ilgili yasal karakteri olan özel profesyonel 
kuruluşlardır (Clark, 2002, s. 37). Sivil toplum 
kuruluşlarının kökleri coğrafi ve tarihsel bağlama göre 

farklılaşır ki bu ise farklı alanlarda farklı rollerde yer 
almasını sağlar (Lekorwe ve Mpabanga, 2007, s. 3). 
Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde sivil toplum 
kuruluşlarının büyümesi doğrudan yoksullaşma ile 
bağdaştırılabilir (Arellano-López ve Petras, 1994, s. 
558). Sivil özgürlükler, siyasi özgürlükler ve insan 
hakları konusunda derecelendirilen ya da geniş tabanlı 
yolsuzluk ve yoksulluğun azaltılması için uğraşılan 
ülkelere sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yardım 
ulaştırmak konusunda uluslararası toplum insani 
yardımda önemli bir rol oynayabilir (Koch, vd., 2009, 
s. 903). Sonuç olarak sivil toplum kuruluşları sosyal 
sorumluluklarıyla toplumdaki olguları düzenleyen, 
hayatta kalma dönüşüm ve rollerini yeniden 
tanımlayan fonksiyonları ile kimliği olan bir olgudur 
(Landim, 1987, s. 30).

1.2. Sosyal Medyanın Etkililiği

Medya günlük hayatımızda oldukça önemli bir yere 
sahiptir. Medyanın önemiyle birlikte son yıllarda 
sosyal medya kullanıcı sayısında muazzam bir artış 
görülmektedir. Sosyal medya, geniş bir internet 
tabanlı ve mobil kullanıcıların çevrimiçi değişimlere 
katılmalarına izin veren, kullanıcı tarafından 
oluşturulan içerik sağlamada katkıda bulunulan 
iletişim ve etkileşim birimidir. Sosyal medyanın 
yaygınlaşması ve kullanımı, sosyal ilişkileri paylaşmak 
ve sürdürmek açısından insanların her türlü bilgiyi 
aktarmalarını kolaylaştırmaktadır (Schmidt, 2018, 
s. 7). Televizyon, radyo ve dergiler gibi geleneksel 
medya teknolojileri tek yönlü statik gösteridir ancak 
sosyal medya, herkesin kolaylıkla ulaşabildiği ve 
en önemlisi kendi içeriğini yaratabildiği yeni web 
teknolojisi ile sağlanmaktadır (Saravanakumar ve 
SuganthaLakshmi, 2012, s. 4445). Son dönemlerde 
siyaset, ticaret, eğitim, bilim, araştırma gibi her 
alanda sosyal medya kullanımı etkililiğini artırmış 
ve pek çok araştırmada sosyal veri elde etme 
açısından kullanıcıların mevcut bilgileri yapılan 
çalışmalara katkı sağlamaktadır (Stieglitz, vd., 2014, 
s. 102). Sosyal medya, ayrıntıları bir araya getirmek 
için işbirlikçi bir şekilde ‘kalabalıkların bilgeliğini’ 
kullanır, internet forumları, web günlükleri, wikiler, 
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podcastler, resimler, video klipler gibi sosyal medya 
topluluk sosyal ağları temel olarak iletişim tarafından 
üretilen ve sürdürülen bir sistemdir (Sajid, 2016, s. 
1-2).

2. ÇALIŞMANIN METODOLOJİSİ

2.1. Çalışmanın Amacı, Önemi ve Örneklemi

Çalışmada, sivil toplum kuruluşlarının sosyal 
sorumluluk faaliyetleri kapsamında paylaştıkları 
içeriklerin görsellerinin ve içeriklerde yer alan yazılı 
metinlerin çalışma alanları bakımından yeterliliği ve 
etkililiğinin göstergebilimsel çözüm yöntemi ile analiz 
edilmesi amaçlanmaktadır. Paylaşılan içeriklerin sivil 
toplum örgütünün amacına uygunluğu, içeriklerde 
duygu kullanımının etkililiği incelenmektedir. Görsel 
ve yazılı içeriklerde sosyal medyanın etkililiği, 
yapılan paylaşımların sivil toplum örgütünün faaliyet 
alanındaki çalışmalara katkısı olması açısından 
önemlidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok fazla 
sivil toplum örgütü bulunmakla birlikte tabakalı 
amaçsal örnekleme yöntemine göre faaliyetleri 
boyutunda en etkililerinden biri olan Greenpeace sivil 
toplum kuruluşunun sosyal medya platformu olan 
Instagram üzerinde paylaşımları incelenmektedir. 
Greenpeace hem ulusal hem de uluslararası düzeyde 
gerek çalışmaları gerekse paylaşımları açısından 
oldukça faal bir kuruluş olmasından dolayı da evreni 
önemli ölçüde temsil edeceği düşünülmüştür.

2.2. Çalışmanın Yöntemi

Çalışmada çeşitli incelemeler, karşılaştırmalar ve 
analizler sonucunda amaçsal tesadüfi örnekleme 
yöntemine göre seçilen Greenpeace sivil toplum 
kuruluşunun sosyal medya içerikleri göstergebilimsel 
çözümleme yöntemi kullanılarak analiz edilecektir. 
Göstergebilimsel yöntemde Roland Barthes’ın 
uygulama modeli kullanılmıştır. Göstergelerin bilimi 
olarak tanımlanan göstergebilim, Türkçe karşılığı 
işaretler olan Yunanca ‘semeion’ kavramından yola 
çıkarak toplumdaki işaretlerin verdiği mesajları 
inceleyen sosyal psikolojinin bir parçası olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Berger, 2013, s. 22-

23). İlk olarak İsviçreli dil bilimci Ferdinand de 
Saussure tarafından işaret bilimi olarak ortaya çıkan 
göstergebilime Roland Barthes ‘özü ve sınırları ne 
olursa olsun görüntüler, jestler, müzikal sesler ve 
nesnelerin oluşturduğu işaretler sistemi bir anlam 
oluşturur’ şeklinde bir açıklama getirmiştir (Bouzida, 
2014, s. 1002).  Saussure, dilin iletişim sürecindeki 
rolünü açıklayarak dilin kodlanış biçimlerini ve 
toplumsal işlevini incelemiştir bunun yanı sıra 
ilerleyen süreçte de sadece dilin değil, her türlü 
göstergenin iletişimin bir öğesi olduğu görüşünü de 
vurgulamıştır (Çakı, 2018, s. 75). Çalışma kapsamında 
Fransız dil bilimci Barthes’ın yananlam ve düzanlam 
kavramları bağlamında göstergebilimsel çözümleme 
uygulanacaktır.
Şekil 1: Barthes’ ın iki anlamlandırma düzeyi (Fiske, 1996, s. 
120). 

Göstergebilimdeki kavramlardan gösteren, 
göstergelerin herkes tarafından aynı algılanan 
evrensel anlamını ifade ederken; gösterilen, mesajda 
anlatılmak istenilen düşünceyi kültürden kültüre 
farklılaşabilen anlamlarla ifade etmektedir. (Sığırcı, 
2016, s. 52).  

Göstergebilimde görseller analiz edilirken sadece 
kültürel normlar değil algısal nitelikleri de hesaba 
katmak gerekmektedir. Görsel metinler kültürel 
kodların yanı sıra kültürel olarak özgül anlamlar 
da taşımasıyla sözlü metinlerden farklılaşmaktadır 
(Aiello, 2006, s. 89-90).

2.3. Bulgular ve Yorumlar

Greenpeace isimli sivil toplum kuruluşunun sosyal 
medya hesapları incelenmiş olup web sitesi de dahil 
olmak üzere Facebook, Twitter ve Instagram gibi tüm 
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sosyal medya hesaplarında oldukça aktif olduğu kanısına varılmıştır. Greenpeace dünyanın pek çok yerinde 
katılımcıları ve destekçileri olan bir sivil toplum kuruluşu olmasından dolayı kuruluşu olan her ülke adına 
Instagramda sosyal medya hesabı bulunmaktadır. Çalışmada uluslararası düzeyde etkinlik gösteren Greenpeace 
International hesabı üzerindeki paylaşımlar incelenmiştir.  Greenpeace’in dünyanın her bir bölgesinde faal 
katılımcıları olmasından dolayı Instagram hesabı üzerinde paylaşılan içerikler incelendiğinde görülüyor ki 
dünyanın dört bir yanından paylaşılan doğa ile ilgili içeriklerde Greenpeace’in çalışmaları yer almaktadır. 
Ayrıca bunun yanı sıra doğa ve canlılar ile ilgili olan özel günlerdeki paylaşımlara da mutlaka yer verilmiştir. 
Bunun dışında yaşanan acı verici ya da güzel olan olayları da kimi zaman karikatürize ederek paylaşımlarda 
bulunulmuştur. Çalışma kapsamında da doğal yaşanan olayların ya da insanların gerçekleştirdikleri felaket 
durumlarının doğayı katletme görüntülerinin, çizimlerinin veya karikatürlerle anlatılan içeriklerin nasıl 
duygulara yer verdiği neler anlatmak istediği ve çizimlerde nelere değinilerek dikkat çekilmek istendiği 
göstergebilimsel analiz yöntemi ile incelenmektedir.

2.4. İçerik (no more products of destruction #iklimkrizi #ormansızlaştırma #biyoçeşitlilikkrizi)

İçeriğin alt bölümünde ‘Dünya, her iki saniyede bir neredeyse bir futbol sahası büyüklüğünde ormanlık 
alan kaybediyor. Avrupa Birliği, küresel orman ve ekosistem tahribatında ürünlerin önemli bir tüketicisi ve 
finansörü konumundadır. Brezilya, Endonezya, Kongo Havzası’ndaki ormanların ve Avrupa’daki ekosistemler 
bozulması, iklim bozulmasını hızlandırararak ve biyoçeşitlilik acil durumunu kötüleştirerek, bizi gelecekteki 
pandemiler açısından daha büyük bir risk altına sokar. Bundan faydalanan şirketler ormansızlaştırmayı teşvik 
ediyor ve sabote etmeye çalışıyor. Bu durumda ise Avrupa’nın tüketimini durdurmak için umutsuzca yeni bir 
AB yasasına ihtiyaç var’ şeklinde açıklama yer almaktadır.

İçerik 1: ‘No More Products of Destruction’
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Düzanlam Analizi:
Tablo 1: ‘No More Products of Destruction’ göstergebilimsel analiz tablosu

Görsel No Yazılı Metin Gösterge Gösteren Gösterilen

Görsel 1

‘AB, Brezilya’dan 
büyük bir sığır eti 
ithalatçısı’ 

Hayvan/Bitki Leopar Tüketim 

Canlılara verilen 
zarar

Yiyecek Et 
Nesne Şiş 

Görsel 2

‘AB, 
ormansızlaşma ile 
lekelenmiş etin ana 
ithalatçısı’

Hayvan Leopar Tüketim 

Zararlı gıda

Canlılara verilen 
zarar

Yiyecek Hamburger 

Görsel 3

‘AB sığır eti 
ürünlerinin 
%40’ını 
Brezilya’dan ithal 
ediyor’

Hayvan Papağan 

Hayvanlara verilen 
zarar

Yiyecek Et 

Nesne Çatal 

Görsel 4
‘Paketlenmiş 
ürünlern ½ si palm 
yağı kullanıyor’

Hayvan Maymun Üzgün bir maymun

Hayvanlara verilen 
zarar

Bitki Yaprak 

Bitki Palm 

Görsel 5

‘İthal soya 
AB’nin fabrikada 
yetiştirdiği tavuğu 
besliyor’

Hayvan Kuş Endemik bir kuş 
türü

Nesli tükenen canlı

Doğaya zarar

Yiyecek Tavuk eti

Nesne Çatal 

Görsel 6

‘AB her yıl büyük 
tarım işletmelerine 
milyonlarca 
sübvansiyon 
ödüyor’

Yiyecek Köfte Sonuç olarak elde 
edilen 

Yananlam (Mitler ve Simgeler) Analizi:
Görsel ve yazılı metinde anlam; hayvanlar, et, yiyecekler, bitkiler görselleri ve AB’nin et tüketimi, 
hayvan katliamı, ormanlık alanların tahribatı, ekosistemin bozulması ve biyoçeşitliliğin azalması terimleri 
kullanılarak aktarılmıştır. İncelenen görsellerde hayvan katliamı ile ekosisteme verilen zarardan hareketle 
Brezilya, Endonezya ve Kongo Havzasındaki bu bozulmadan etkilenen hayvanlara (Görsel 1-leopar, Görsel 2- 
leopar, Görsel 3- papağan, Görsel 4- maymun, Görsel 5- endemik kuş türü) yer verilmiştir. İçeriğin açıklama 
bölümünde belirtilen AB’nin et tüketimi için yapılan açıklamadan yola çıkarak (Görsel 1, Görsel 2, Görsel 3, 
Görsel 5, Görsel 6) paylaşımlarda et kullanılmış belirtilen hayvanların zarara uğradığını vurgulamak için de 
eklerin üzerine hatvan çizimleri ya da resimleri eklenmiştir. Ambalajlı ürünlerde palm yağının kullanıldığını 
yazılı metin olarak belirtmesi ve palm yağının maymunlar açısından önemini vurgulamak için ise (Görsel 
4) palm bitkisi üzerinde üzgün bir maymun figürü eklenmiştir. AB’ de insanların tüketimi için yetiştirilen 
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tavukların soya yağı ile besleniyor olmasını belirten 
yazılı ifadede (Görsel 5) de görsel olarak tavuk 
eti yerleştirilmiş ve durumun önemi bu şekilde 
yansıtılmıştır.  Görsellerde vahşetin ve katliamın 
gösterilmesinde belirtilen bölgede yaşayan endemik 
hayvan türleri kullanılmış ve böylece de hayvanların 
yok olma tehlikesi dile getirilmiştir. Mit olarak 
kesilmiş et, katliamı ve vahşeti vurgulamak için 
kullanılmıştır. Hayvan figürleri görsel olarak 
yiyeceklerin üzerine yerleştirilerek simgelerle vahşet 
hatırlatılmış ve önüne geçilmeye çalışılmıştır. Yazılı 
metinde devamlı AB vurgusu yapılarak durumun 
sorumluluğunu üstlenmesi ve baskı oluşturması 
açısından etkili bir propaganda yapılmıştır.  Yine 
yazılı metinde AB’nin bu durumla ilgili çok 
kapsamlı yasalarının olduğuna ancak yasaların 
uygulanmadığına değinilmiştir. İçeriklerin üzerine 
yerleştirilmiş metinlerde de ‘AB’nin Brezilya’dan çok 
fazla et ithal ettiğine’, ‘AB yüzünden ormansızlaşma 
gerçekleştiğine’, ‘paketlenmiş ürünlerde palm 
yağı kullanıldığına’, ‘AB’de üretilen tavukların 
soya yağı ile beslendiğine’ değinilmiş bu durumun 
biyoçeşitlilik konusunda büyük zararlar yaratması 
durumuna vurgu yapılmıştır. Bunun yanı sıra tüm bu 
katliamlar, çevreye, doğaya ve hayvanlara verilen 
zarar ekosistemi olumsuz etkileyerek dünyadaki 
dengeleri bozmaktadır. Görseller, insanlarda 
farkındalık yaratmak ve bu duruma karşı harekete 
geçirmek için ilgi çekici içeriklerle süslenmiştir. 
Yiyeceklerin üzerindeki hayvanların canlı renklerle 
yansıtılmasıyla hayvanlara özellikle vurgu yapılmıştır. 
Zeminde tek renk uygulanarak içeriğin ön plana 
çıkması sağlanmıştır. Simgelerin her biri hem postun 
açıklaması ile hem de içeriklerdeki yazılı metinlerle 
bağlantı kurulacak şekilde yerleştirilmiştir. Olumsuz 
bir durumu renkli simgelerle süsleyerek takipçilerin 
bakış açısında farklılık yaratılmaya çalışılmıştır.  

İçerik (Meksika Körfezinde yangın #okyanusateşi 
#fosilfreerevolution)

İçeriğin alt bölümünde ‘Geçen Cuma, Meksika 
körfezinin kuzeyinde bir sualtı boru hattından gaz 
sızıntısının ardından bir patlama meydana geldi. 

Patlayan denizaltı doğalgaz boru hattı Pemex’ e 
ait, Meksika’nın devlete ait petrol şirketi ki bu 
durum Pemex için son yıllarda yaşanan ilk büyük 
olay değil. Okyanus ateşi sönmüş olabilir ama fosil 
yakıt endüstrisinin yol açtığı tahribat devam ediyor. 
Fosil yakıtları çıkarmanın ve depolamanın güvenli 
bir yolu yok ki bu durum da baştan beri herkesin 
bildiğini kanıtlayan başka bir kurumsal kaza. Fosil 
yakıt karlarının amansız arayışı her zaman kaza 
riskini – ve ayrıca ölümcül iklim çöküntüsünü- 
yüksek tutmuştur ve zaman zaman bu işe dahil olan 
şirketlerin maden çıkarma endüstrilerinin sorumlu 
davranacağına güvenilmez. Meksika’nın fosil yakıt 
modelinin çevre için oluşturduğu ciddi kaza riskleri 
insanların güvenliğini tehdit etmektedir. Greenpeace 
Meksika İcra Direktörü Gustavo Ampugnani yaptığı 
açıklamada ‘bunlar günlük olarak karşı karşıya 
olduğumuz riskler ve enerji modelinden bir değişiklik 
yapılmalıdır’ çağrısında bulunmuştur.

İçerik 2: ‘Fossil Free Revolution’
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Düzanlam Analizi:

Tablo 2: ‘Fossil Free Revolution’ göstergebilimsel analiz tablosu
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Yananlam (Mitler ve Simgeler) Analizi:

Görsel ve yazılı metinlerde anlam; deniz, yangın, 
gemiler gibi görseller ve fosil yakıt, karbon krizi, 
iklim felaketi, kapitalizm, aktivistler, dünya yanıyor 
gibi ifadeler kullanılarak aktarılmıştır. Olayda, 
devlete ait bir petrol şirketinin Meksika Körfezi’nde 
fosil yakıt arama çalışmaları sırasında yapılan 
bir hata sonucu borudan gaz sızmasıyla birlikte 
meydana gelen patlamadan bahsedilmektedir. Yazılı 
metinde belirtilen ifade ise bu şirketin daha önce de 
bu tarz olaylara maruz kaldığına ve bu denli önemli 
çalışmalarda hatalar yaptığı da bilindiği halde bile 
bile bu durumun yaşanıldığına değinilmiştir. İçerikte 
felaket anından sonra durdurulmaya çalışılması 
esnasında tepeden çekilmiş bir fotoğraf görseli ile 
durum yansıtılmaya çalışılmıştır. Postun tamamında 
aynı görsel içerik farklı yazılı metinlerle ifade 
edilmiştir. Görseller üzerindeki yazılı metinler 
incelendiğinde felaketin aslında göz göre göre 
geldiği alınan önlemlerin yetersiz olmasının yanı 
sıra sadece göz boyamak için yapıldığına değinildiği 
görülmektedir. Görsellerde paylaşılan ortak fotoğrafta 
görülüyor ki denizin ortasında bir patlama olmuş 
ve büyük bir alev topu oluşmuş etrafında ise küçük 
gemiler bu büyük felaketi durdurmaya çalışmaktadır. 
Postun altındaki açıklamada yangının durdurulmuş 
olsa dahi etkilerinin devam ettiğine denize yayılan 
fosil atıkların hem denize zarar vererek aynı zamanda 
deniz içerisindeki canlıların da ölümüne sebep 
olduğuna değinilmiştir. Ayrıca da bu durumdan 
sadece denizin içinde yaşayan canlıların yanı sıra 
havaya salınan tehlikeli gazların deniz dışındaki 
canlılara da zarar verdiği düşünülmektedir. Görsel 
7’ de geçmişte yapılan eylemlerin aslında ne kadar 
yetersiz olduğundan, doğayı koruyormuşçasına 
hareket ediliyor gösterilmesinden alaycı bir dille 
bahsedilmiştir. Büyük şirketlerin bu durumu 
kullanarak aslında kendi çıkarları doğrultusunda 
insanları kandırdığı ve felaketin aslında bir anlamda 
bile bile geldiği görselleştirilmiştir. Görselde denizin 
ortasındaki yangını söndürmeye çalışan yardım 
gemilerinin üzerine ‘Fosil kapitalizm acil iklim 
eyleminden umutsuzca kaçınıyor’, ‘İklim aktivistleri 
suçla’, ‘Geleceğin düşük karbon teknolojileri ile 

dikkatlerini dağıt’, ‘Anlamsız uzun süreli sözler 
ver’ gibi ifadelerle insanlar üzerinde şimdiye kadar 
nasıl etki bırakıldığına ne yapılmak istendiğine yer 
verilmiş, denizin üzerindeki yangın oluşturan alev 
topunun üzerinde ise ‘Dünya gerçekten yanıyor’ 
ifadesi ile de yapılanların sonucunda oluşan duruma 
vurgu yapılmaya çalışılmıştır. Büyük şirketlerin 
çıkarları doğrultusunda verdikleri zararın büyüklüğü 
karşıt ve alaycı bir söylemle gözler önüne serilmeye 
çalışılmıştır. Görsel 8’ de çıkan felaket sonucunda 
yine aynı görsel üzerinde gemileri yine kurtarıcı 
olarak düşündüğümüzde karbon dengeleyici olarak 
gösterilmiştir. Burada anlatılmak istenen de yine 
ne kadar karbon dengeleyiciler kullanılmış ya da 
kullanılıyor olsa da sonucun işe yaramadığı ve iklim 
krizinin yaşanıldığına değinilmiştir. Görsel 9’da da 
yine aynı alaycı dil kullanılmış alınan önlemlerin 
yetersizliği gözler önüne serilmiştir. ‘pipet kullanma’, 
‘klimayı kapat’, ‘geri dönüşüm’  gibi bireysel 
çözümler ufak ufak da olsa tabi ki işe yarar ancak 
asıl sorunun büyük şirketlerin de bir adım atması 
gerektiğini ‘durdurulamayan kapitalizmin sonucu 
iklim felaketi’ şeklinde iifade etmiştir. Bireysel olarak 
yapılan her adımın da mutlaka katkı sağlayacağı 
ancak asıl iklim felaketini yaratanların büyük 
şirketler ve kapitalizm olduğu şeklinde açıklanmaya 
çalışılmaktadır. Görsel 10’ da 2035, 2040, 2050 yılları 
için iklim düzenleme planları yapılırken 2021’ de 
dünyanın durumu gösterilmiştir. Bu metaforla önce 
yakından başlanmalı ki sonrasında zamanla daha da 
güzel hale getirilebilir vurgusu yapılmıştır. Dünya 
ne hale geldi gelecekten bahsetmek ne kadar doğru 
düşüncesi gösterilmek istenmektedir. Görsel 11’ de ise 
fosil yakıtın aslında reklam, halkla ilişkiler ve yasal 
düzenlemelerde çok da yeterli olmadığına değinilmiş 
yapılan çalışmaların yanlış olması çıkan sonucu gözler 
önüne sermiştir. İklim aktivistleri yetkili kurumlardan 
yardım beklerken aslında bu işin arkasında da yetkili 
birimlerin olduğu ve bu birimlerin de büyük şirketlerin 
çıkarları için çalışmalarını destekleyerek ve onların 
yolunu açarak küresel iklim krizine katkı sağladıkları 
görülmektedir.  bu durumun yaşanmasına sebep olan 
şirketin daha önce de bu tarz durumlarla karşı karşıya 
kaldığı ve aynı şeklide devam ettiği sürece de daha 
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büyük sorunlarla da karşılaşılabileceği mit olarak 
belirtilmiştir.

İçerik (A Strong EU Law for Forests Now)

İçeriğin açıklama bölümünde ‘Bu post ormanda 
ölmüş olan hayvanların ekosistemin yok edilmesiyle 
ilgili bağlantılarını anlatmaktadır. Et, soya, palm, 
kereste, kauçuk gibi maddeler ormanların yok 
edilme sebebinin ana faktörleridir. Bunların yok 
olmasıyla beraber Amazon, Kongo Bölgesi ve 
Endonezya’da biyoçeşitlilik, iklim ve ekosistem 
krizleri yaşanmaktadır. Bu durum ekosisteme zarar 
vermesinin yanı sıra bölgede yaşayan yerel halklara 
ve o toplumların haklarına da zarar vermektedir. 
Avrupa’da ekosistem ve insan hakları ile ilgili çok 
güçlü yasalar mevcut ve bizler de Avrupa’daki 
yasaların geçerliliğini sağlatmaya çalışarak bu 
durumun durdurulmasına katkı sağlamamız 
gerekiyor.  Bu işten yarar sağlayan büyük şirketler 
ise bu kurallara karşı lobicilik faaliyetleri yürüterek 
kurallardan kendilerinin etkilenmemesi için çaba sarf 
etmektedir.’ şeklinde yorum yapılmıştır. 

İçerik 3: ‘A Strong EU Law for Forests Now’

Görsel 
No

Yazılı 
Metin Gösterge Gösteren Gösterilen

Görsel 
12

‘Şimdi 
ormanlar 
için güçlü 
bir AB 
yasası’

Hayvan Leopar

Askıda 
leopar

Kürk

Hayvan 
katliamı

Görsel 
13

Hayvan Fil Araç 
tekerleği 
olan fil

Hayvan 
katliamı

Canlılara 
zarar

Nesne Araba

Görsel 
14

Hayvan Maymun Hayvan 
katliamı

Temizlik
Nesne Sabun

Görsel 
15

Hayvan Kuş Nesli 
tükenen 

kuş

Hayvan 
katliamı

Canlılara 
zarar

Nesne Kağıt

Yananlam (Mitler ve Simgeler) Analizi:
Görsellerdeki anlam; hayvan figürlerinin insanların 
kullanımı için farklı biçimlerde yerleştirilmiştir. Yine 
bu içerikte de insanlar ihtiyaçları için hayvanların 
katledildiği dolayısıyla ekosistemin bozulduğu 
vurgusu yapılmıştır. Oldukça ilgi çekici içeriklerle 
dikkat çekilmeye çalışılmış hayvanların aslında 
bir eşya olmadığı yönünde karşıt bir anlatım 
gerçekleştirilmek istenmiştir. Görsellerdeki çeşitli 
metaforlarla hayvanların acı çektiği, yok edildiği 
vurgusu yapılmak istenmiştir.  Postun altında bulunan 
açıklamada insanların et, soya, palm, kereste, 
kauçuk gibi maddeleri elde etmek için ormanları yok 
ettiğine değinilmiştir. Amazon, Endonezya ve Kongo 
Havzası’ndaki tür çeşitliliği azalan hayvanların insan 
eliyle de yok edilmeye çalışıldığı vurgusu yapılmıştır. 
Ekosisteme büyük bir kötülük yapıldığı ve canlıların 
yok edildiği çaprıcı görsellerle sunulmuştur. Et, soya, 
palm, kereste gibi ürünlerle ilgisi olan hayvanlar 
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seçilerek benzetmelerle metonomi yapılmıştır. 
Görseller üzerinde ortak olarak bulunan ‘Şimdi 
ormanlar için güçlü bir AB yasası’ şeklindeki 
ifadede bu durumun düzeltilebileceği ile ilgili umut 
vadeden bir söyleme yer verilmiştir. Postun altındaki 
açıklamada bunu destekler nitelikte olmakla birlikte 
yasaların uygulanması için bizlerin de katkısının 
olması gerektiğine değinilen bir söylemle tamamen 
etkili olamayabileceği durumu dile getirilmektedir. 
Resimli içeriklerde ise zararın boyutuna canlıların 
yaşadıkları acılara vurgu yapılmak istenmiştir. Görsel 
12’ de öldürülmüş bir leopar askıya asılmış hem eti 
tüketilerek hem de derisi ile insanların hizmeti için 
acı içerisinde bir görselle yansıtılmıştır. İnsanların 
tüketimleri için hayvanlara acı çektirilmesi bir mit 
olarak vurgulanmaktadır. Görsel 13’ te ise bir filin 
katledilmiş olduğu görülmektedir. Yine insanlara 
hizmet etmek adına derisinden yararlanılan filin 
çektiği acı gözlerine yansıtılmıştır. Ayrıca filin 
dişlerinin de kırılmış olduğu görülmektedir.  Görsel 
14’ te sabun üretimi için bir maymunun katledildiğine 
değinilmiştir. Palm bitkisinin maymunlar için önemi 
doğrultusunda sabun elde edilmesinin maymunlara 
verdiği zarar yine çarpıcı bir örnekle gözler önüne 
serilmiştir. Görsel 15’ te ise kağıt yapımı için 
kereste kullanımının ağaç katliamına neden olduğu 
ve dolayısıyla ekosistemin bozulmasıyla kuşların 
yaşam alanına verilen zarardan bahsedilmektedir. 
Görsellerde kullanılan simgeler ve kodlar gösteriyor 
ki hayvanlara doğrudan zarar verilmesinin yanı sıra 
doğrudan zarar verilmese bile yaşam alanlarına 
yapılan müdahalelerle biyoçeşitliliğin azalmasına 
sebep olunmuş ve ekosistemin bozulmasıyla dolaylı 
yollardan da doğaya ve hayvanlara zarar verilmiştir.

SONUÇ

Sosyal sorumluluk ekonomik, sosyal ve çevresel 
konuları ele alan insanlara ve topluma fayda 
sağlamayı amaçlayan faaliyetler olarak tanımlanırken 
bu bağlamda sivil toplum kuruluşlarının payı göz 
ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Sivil toplum 
kuruluşları yaptıkları faaliyetlerle insanları 
bilinçlendirmeye ve zor durumda olan birey, hayvan, 

bitki, canlı ve doğaya yardım etmeyi amaçlamış 
kuruluşlardır. Sivil toplum kuruluşlarının yardım 
faaliyetleri yanı sıra bilinçlendirme, uyarma ve 
tanıtma gibi etkinlikleri sosyal medya üzerinden 
yayma çalışmaları yürütmektedir. Günümüzde 
insanların küresel anlamda etkileşimlerini sağlayan 
en önemli ortam sosyal medya ortamıdır. Sivil toplum 
kuruluşlarının büyük çoğunluğu bu platformda 
oldukça aktif rol oynamaktadır. Bu aktif rol oynayan 
sivil toplum kuruluşlarından birisi de Greenpeace’ dir. 
Greenpeace hem uluslararası hem de ulusal düzeyde 
pek çok faaliyeti olan ve dünya çapında milyonlarca 
katılımcıya sahip olan sivil toplum kuruluşu doğayı, 
çevreyi, insan ve hayvanları korumayı ve bunlarla 
barışı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda 
pek çok ülkede faaliyet gösteren Greenpeace, bu 
ülkelerin her birinde sosyal medyada da oldukça 
aktif rol oynamaktadır. Katılımcılarına sosyal medya 
üzerinden duyurularda bulunarak onları örgütleyen, 
dünyanın her bir tarafında yaşanan felaketlerden 
bilgilendirmeler yapan bu sivil toplum kuruluşu 
sosyal medyayı olumlu anlamda oldukça etkili 
kullanmaktadır. Çalışma kapsamında Greenpeace 
International sayfasından seçilen içerikler 
kullanılmıştır. Greenpeace International sayfası 
incelendiğinde pek çok içerik özellikle fotoğraflarla 
yansıtılmış postun altında açıklaması olduğu 
görülmüştür. Çok fazla paylaşım yapıldığından dolayı 
bütün içeriklerin incelenmesi mümkün olmamakla 
birlikte amaç ve yöntem kapsamında incelemeler 
ve yorumlamalar sonucu özel olarak karikatürize 
edilmiş, fotoğraflar üzerinde farklı bakış açıları 
içeren metinlerle sunulmuş, fotoğraf düzenleme ve 
çizimlerle desteklenmiş 3 post toplam 15 görselden 
oluşmuş içerikler Roland Barthes’ın göstergebilimsel 
çözümlemesine göre düzanlam ve yananlam şeklinde 
iki boyutlu olarak incelenmiştir. 

İncelemeler sonucunda Greenpeace sivil toplum 
kuruluşunun düz anlamda anlatılmak istenilen 
görüntüleri farklı içeriklerle desteklediği yananlamda 
ise verilmek istenilen mesajın karşıt ifadelerle 
propaganda yapılarak sunulduğu görülmüştür. Her üç 
içerikte de sivil toplum kuruluşu aslında oluşan iklim 
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krizlerinin arkasında büyük şirketlerin kar amaçlı 
çalışmalarının olduğunu öne çıkarmıştır. İki içerikte 
yer alan AB ve tüm içeriklerde bahsedilen büyük 
şirketler doğayı katlederken insanları farklı yollarla 
kandırarak, insanların yaşanacak büyük felaketleri 
görmelerine engel olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
Birinci ve üçüncü içerikte AB’nin doğayı ve çevreyi 
korumaya yönelik yasaları olmasına rağmen bunları 
yeterince aktif bir şekilde kullanmadığından ikinci 
içerikte ise Meksika’nın devlete ait petrol şirketinin 
yaptığı zarardan bahsedilmiştir. Birinci ve üçüncü 
içerikteki resimler ve ikinci içerikte gerçek bir fotoğraf 
kullanılmıştır. İçeriklerde kullanılan görseller oldukça 
çarpıcı şekilde yansıtılmıştır. Barthes’ın mit, metafor 
ve metonomi kavramları dikkate alınarak inceleme 
yapılmış ve her birine vurgular yapılarak hazırlandığı 
görülmüştür.
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ÖZ
Van Gogh, sanat tarihinde izlenimcilik akımı etkilerinde, kendine has bir üslup oluşturmasıyla bilinmektedir. Ressam, 
günümüz popüler kültürünün görünür olduğu sosyal medya uygulamaları içinde bulunan dijital imajlar dünyasında 
önemli bir yer tutmaktadır. Çevirimiçi dünya ile entegre olan müze, galeri ve sanatçılar bu görsel üretimin kaynağı 
ve taşıyıcısıdır. Özellikle sosyal medyada sanat eseri; kopyalanarak, çoğaltılarak geniş kitlelerce tekrar tekrar 
paylaşılmaktadır. Van Gogh, iki binin üzerindeki resim ve çizimleriyle üretken bir sanatçıdır. Dünyanın farklı müze 
ve galerilerinde bulunan sanat eserleri, sanat alımlayıcıları ve sosyal medya kullanıcıları vasıtasıyla yoğun bir şekilde 
dijital ortama taşınmaktadır. Dijital ekranlar ve internet bağlantısı ile görülebilen çevirimiçi dünya, gerçek dünyadan 
veri sağlamaktadır. Sürekli olarak veri akışı sağlayan sosyal medya ile veri yığını büyütülmektedir. Dijital ağda, sosyal 
medya hesabı olan herkes, diğer kullanıcıların ürettiği görselliğe erişebilmektedir. İmajlar, kullanıcılar tarafından tekrar 
tekrar kopyalanarak paylaşılmaktadır. Ayrıca aynı görselin farklı kullanıcılar tarafından paylaşılması sebebiyle farklı 
birer imaj gibi sanal dünyaya eklenmektedir. Aynı içerikteki görseller sosyal medya da farklı kullanıcılar tarafından 
dolaşıma sokulmaktadır. Bu çalışma kapsamında; kitleselleşen bir sanatçı portresi olarak Van Gogh’un eserlerinin dijital 
medya görünürlüğü, durağan ve hareketli görselleştirme örnekleri üzerinden incelenmiştir. Dijital medyanın günümüzde 
en aktif aracı olarak sosyal medyada Van Gogh’un görünürlüğü #vangogh etiketi ile instagramda paylaşılan 100 görsel 
üzerinden niteliksel biçimde “orijinal sanat eseri”, “sanat eseri manipülasyonu”, “sanat eserinden üretilen dijital işler”, 
“sanat eseri ile dijital içerik üretimi”, “sanat eserinin ürüne dönüşümü”, “sanat eserinden çağdaş sanat eseri üretimi”, 
“sanat eseri reprodüksiyonu” başlıklarıyla yorumlanmıştır. Paylaşılan görsellerin büyük oranda Van Gogh’un sanatıyla 
ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Van Gogh etiketiyle yapılan milyonlarca paylaşımda sanatçının kişisel üretiminin 
yoğunluğu, özgün tarzı ve ailesinin yönetimindeki müze, vakıf gibi kuruluşlarla desteklenen medya görünümü güçlü 
biçimde sürdürülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Van Gogh, Sanatta dijitalleşme, Dijital sanat eseri
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DIGITAL VISIBILITY OF VAN GOGH IMAGES

Aynur KARAGOL, PhD

Istanbul Vocational School of Health and Social Sciences, Graphic Design Program
ORCID ID: 0000-0001-9247-2483, aynurkaragol@yahoo.com

ABSTRACT
Van Gogh is known for creating a unique style under the influence of impressionism in art history. The painter has an 
important place in the world of digital images in social media applications where today’s popular culture is visible. 
Museums, galleries and artists integrated with the online world are the source and carrier of this visual production. 
Artwork, especially in social media; It is copied, reproduced and shared again and again by large masses. Van Gogh is a 
prolific artist with over two thousand paintings and drawings. Art works in different museums and galleries around the 
world are heavily transferred to digital media by art buyers and social media users. The online world, which can be seen 
with digital screens and internet connection, provides data from the real world. The data stack is enlarged with social 
media, which provides a continuous flow of data. In the digital network, anyone with a social media account can access 
the visuals produced by other users. Images are repeatedly copied and shared by users. In addition, because the same 
image is shared by different users, it is added to the virtual world like a different image. Images of the same content are 
circulated by different users on social media. This scope of work; The digital media visibility of Van Gogh’s works as a 
massified artist portrait has been examined through static and moving visualization examples. Van Gogh’s visibility in 
social media as the most active tool of digital media today, “original artwork”, “artwork manipulation”, “digital works 
produced from artwork”, “artwork and digital content production”, “transformation of a work of art into a product”, 
“production of a contemporary work of art from a work of art”, and “reproduction of a work of art”. It is understood that 
the shared images are largely related to Van Gogh’s art. In millions of shares made with the Van Gogh label, the intensity 
of the artist’s personal production, his unique style, and the media appearance supported by institutions such as museums 
and foundations under the management of his family are strongly maintained.
Keywords: Van Gogh, Digitization in art, Digital artwork
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GİRİŞ

Teknoloji, sanata yeni ifade biçimleri ve sunum 
ortamları sağlamaktadır. Sanat eseri dijitalleşerek 
medyaya aktarılmaktadır. Sanatta dijitalleşme iki 
yönden ele alınabilir. Öncelikle sanatın görselliğini 
verdiği mesajı desteklemek ve izleyicinin 
dikkatini çekmek için medya olarak dijital ortam 
kullanılabilir. İkinci olarak ise sanat, dijitalleşip 
medyaya aktarılarak taşınır. Fotoğraflanan sanat 
eseri, yazılımlarla kopyalanır ve bazen farklı kişiler 
ve kadrajlarla bazen de aynı kopyalar sayılamayacak 
kadar fazla tekrarlarla dijital ortama yayılır. Bu 
durum olumlu olumsuz yönleriyle sanat eserinin 
etkilemektedir. Olumlu taraftan bakıldığında sanatçı 
kamuoyuyla yani alımlayıcısıyla karşılaşma fırsatı 
bulur. Bu karşılama sanatın tanıtımı, sunumu için bir 
ortam sağlar. Olumsuz yönden bakıldığında ise sanat 
eserinin kopyalamalar ile aurasının zarar görmesidir. 
“Kitle iletişim araçları, dönüşümlerindeki etkenler 
kadar, toplumların yansıması konumdadır (Bariber, 
Lavenir, 2001, 389).” Dolaşıma giren görselleştirilmiş 
sanat eseri, kitle ile etkileşime girmekte ve günümüz 
sanat anlayışını simgeleyen imajları oluşturmaktadır.

1. SANATTA DİJİTALLEŞME

 “Sanat kelimesi dar anlamıyla daha çok plastik 
veya görsel (visual) sanatlara bağlanır ama aslında 
edebiyat ve musiki de sanatın içindedir (Read, 
1974, 2)”. Sanatın görsel ağırlıklı olarak algılanması 
medyaların görselleştirme ağırlıklı bir yol izlemesiyle 
ilgili görülebilir. Teknolojinin getirdiği yeniliklerle 
beraber medya ve sanat dünyasında çarpıcı 
değişimler yaşanmıştır. Bu teknolojik gelişmeler 
arasında en etkili olanı 1830’da fotoğrafın icadı 
olarak görülebilir. Fotoğrafın icadı görsel üretme ve 
yayma kültüründe çığır açmıştır. Artık kopyalamalar 
hiç olmadığı kadar hızlı biçimde filmler sayesinde 
yapılmaktadır. Görsel üretim ve tüketim kültürü bu 
yönüyle en çarpıcı değişimini 19. yüzyılda Sanayi 
devrimi ile makineleşme sayesinde uğramıştır. 
Üretim pratiklerinin değişmesi bunun en önemli 
sebebidir. Artık makineleri üreten makineler devri 
başlamıştır. Belgeleme ve arşiv oluşturma için görsel 

üretimi ağırlıkla fotoğrafla yapılmaya başlandığında 
sanatta yeni arayışlar oluşmuştur. Sanatta toplumsal 
değişimler ve teknolojik değişimlerle beraber sanat 
üretiminin fikir ve üretim metotlarında çeşitlilik 
getirmiştir. Fütürizm, Kübizm, Sürrealizm, Dadaizm, 
Ekpresyonizm Happening, Pop Art, Minimal Sanat, 
Kavramsal Sanat gibi sanatta yeni arayışlar ortaya 
çıkmıştır. Sanatçılar atölyeleri dışında üretim için 
yeni arayışlar elde etmiştir. Bu yeni arayışlarda hazır 
nesne, kopya ve kolaj teknikleri, malzeme ve yöntem 
çeşitliliği ile gelişmiştir.

20. yüzyılın ortalarından itibaren teknolojik 
gelişmelerin etkileriyle şekillenen yeni üretim 
modellerini deneyimleyen toplum, internetin keşfi ve 
yayılmasını yeni bir olanak elde etmiştir. İnternetin 
resmi olarak kullanılmaya başlandığı 1960’lardan bu 
yana süregelen yenilikler yaşanmıştır. “1970’lerin 
başlarından itibaren hızla yaygınlaşan mikro 
işlemciler gibi yeni bir bilgi işleme, iletişim ve 
kontrol teknolojisi akımı sayesinde gerçekleşmiştir” 
(Beniger, 2010, 442). İnternet sitelerinin oluşması; 
blog, forum gibi karşılıklı olarak birden fazla kişinin 
etkileşim kurabildiği interaktif ortamlar sağlamıştır. 
2000’lerin ilk yıllarına gelindiğinde sosyal medyanın 
keşfi ile çevirimiçi dünya için görsel, metin girişine 
belli standartlar getirmesiyle dikkat çekmektedir.

2. VAN GOGH VE SANATI

Hollandalı izlenimci ressam Vincent Van Gogh (1853-
1890) Brabant, Zundert köyünde doğmuştur. Van Gogh 
sanat mirasını yaşatmak için kurulan müze ve vakıf 
faaliyetleri çerçevesinde yürütülen “vangoghletters.
org” internet sitesindeki sanatçı hakkında yayınlanan 
bilgilere göre; on üç yaşından sonra bir daha okula 
gitmemiştir. On altı yaşındayken uluslararası 
müzayede evi Goupil & Cie’de stajyer olarak iş 
hayatına başlayan sanatçı yirmi yedi yaşına kadar 
hayattaki yönünü aramıştır. Sanat tüccarlığından okul 
müdürüne ve vaizliğe kadar farklı işler denemiştir. 
Londra’da bulunduğu süre boyunca, hayran olduğu 
eserler arasında François Millet ve Jules Breton gibi 
‘köylü ressamların’ eserlerinin yer aldığı British 
Museum ve National Gallery gibi ünlü kurumları 
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ziyaret etmiş, ayrıca müze rehberleri, dergilerden 
edebiyat ve şiire kadar her şeyi okumuştur. Ekim 
1880’de Brüksel’e taşınana ve burada kendi çizim 
tekniği üzerinde çalışmaya başlayan ressam ve diğer 
sanatçılarla bu dönemde temas kurmaya başlamıştır. 
Kardeşi Theo, Paris’teki Goupil & Cie müzayede 
evinde yöneticisi olarak atanınca Van Gogh’u maddi 
olarak destekler, sanatçı böylece tamamen sanatına 
odaklanabilir. Sanat eğitimine Lahey’de kuzeni olan 
ünlü ressam Anton Mauve’den resim dersleri almakla 
başlar. Paris’te Fernand Cormon’un stüdyosunda da 
dersler alır. Bu dersler sırasında Henri de Toulouse-
Lautrec ve Emile Bernard da dahil olmak üzere yeni 
nesil sanatçılarla da bir arada olma fırsatı bulur. 
Sanatçı, döneminin modern sanatı etkisi altındadır. 
Paris yıllarında bu sanatın giderek daha belirgin izleri 
eserlerinde görülmektedir. Çünkü daha parlak renkler 
ile ve kısa fırça darbeleriyle kendi resim stilini 
geliştirmiştir. Paris yıllarında Japon gravürlerini yeni 
bir ilham kaynağı olarak keşfetmiştir. 

Van Gogh, sanat hayatında geç sayılabilecek bir yaşta 
sanat üretimine başlamasının çeşitli dezavantajlarını 
yaşasa da farklı şehirlerde ve farklı işlerde yaşadığı 
tecrübeler, sanatını özgünlüğü açısından pozitif 
etkilemiştir. 

2.1. Van Gogh’un Yayılan İmajları 

Van Gogh, on yıldan biraz fazla bir süre içinde 
aralarında 860 yağlı boya tablonun da olduğu 
2.100 kadar resim ve çizim çalışması üretmiştir. 
Bu çalışmaların çoğu yaşamının son iki yılında 
gerçekleştirmiştir. Sanatçının dünyanın farklı 
yerlerinde eserlerinin müze ve koleksiyonlarda 
bulunmasının sağlamıştır. Ne kadar çok eser olursa 
onun dijital dünyaya yansıması da o derecede fazla 
olacaktır. Ayrıca Van Gogh sanat eserleri dünyaca 
ünlü müze ve galerilerde bulunmasıyla da önemli bir 
sebep olarak görülebilir. Tanınan müzelerin yüksek 
ziyaretçi sayıları düşünüldüğünde görsellerin sanat 
alımlayıcıları tarafından da dijitalleştirildiği ve 
dolaşıma sokulduğu anlaşılabilir. 

Pek çok sanatçı gibi Van Gogh’un kişisel hayatı 
da merak edilmektedir. Kardeşi Leo ve diğer 

arkadaşlarıyla haberleştiği mektupları onun sanat 
ve kişisel dünyasına dair tartışma yaratan verileri 
günümüze taşımıştır. Özellikle yaşamının son 
yıllarındaki psikolojik durumu ve kendi kulağını 
kesme hadisesi sanat alımlayıcısında şok etkisi 
yarattığı için ilgi çekmektedir. Hatta Barrett’ın 
eleştirmen Plagens’in değerlendirmelerine yer verdiği 
“Sanatı Eleştirmek” kitabında Van Gogh’un trajik 
yaşamının da resimlerinin “gereğinden fazla değer 
görmesine’ yol açtığını” söylemektedir (Barrett, 
2012, 164). 

Günümüzde Van Gogh’un sanat mirası “Van 
Gogh Worldwide” ismiyle yayında olan internet 
sitesi ile yaşatılmaktadır. Üç kurucu ortağın ortak 
girişimi olan çalışma; Kröller-Müller Müzesi, Van 
Gogh Müzesi ve Hollanda Sanat Tarihi Enstitüsü 
(RKD)’nin çabalarıyla sürdürülmektedir. Kurumsal 
bir yaklaşımla gerçekleştirilen bu girişim, sanatçılar 
ve eserlerinin geleceğe ulaşması için profesyonel bir 
yaklaşımın gerekliliğini göstermektedir.

Şekil 1. Van Gogh Worldwide İnternet Sitesi

Erişim Adresi: https://vangoghworldwide.org/

Şekil 2. Van Gogh Müzesi İnternet Sitesi

Erişim Adresi: https://www.vangoghmuseum.nl/en 

https://vangoghworldwide.org/
https://www.vangoghmuseum.nl/en
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2.2. Medyada Van Gogh
Medya, iletişim gerçekleştiği ortamın bütününü 
oluşturmaktadır. “Toplum iletişim kavramlarıyla, 
iletişim de ağ kavramıyla tanımlanır” (Mattelart ve 
Mattelart, 2016, 125). Medyalar sayesinde toplumsal 
olarak ortak bir kültürel zemin sağlanır. Bu ortamı 
oluşturan rollerde üretimin sonucu olarak tüketimin 
önemli bir yeri vardır. Tüketim ise imajlara yüklenen 
anlamlar üzerinden topluma iletilir. Bu imajlar bazen 
durağan bazen de hareketlidir. Eagleton’a göre imaj 
kültür ilişkisi şöyle tanımlanır (2005): 

(…) İmajn merkezileştirilmesi, biçimindeki meta 
estetiği ve kültürün genel meta üretimiyle nihai 
bütünleşmesi şeklindedir. Yaşamın gündelik 
algısal deneyimi için kullanılan kavramlardan 
biri olarak başlayan ve kısa bir süre sonra sanat 
alanında uzmanlaşan estetik, artık döngüsünü 
tamamlamış ve gündelik kökeniyle tekrar 
birleşmiştir; kültürün iki anlamının -sanat ve 
toplumsal yaşam- tarz, moda, reklamcılık, 
medya ve benzerlerinde birleşmesi gibi (41)

Kültürü oluşturan imajlarda medyalaşan sanat 
eseri, taşıyıcı konumdadır. Birbiriyle aynı ortamda 
harmanlanan moda, reklam, medyaya sanat dünyası 
bir referans kaynak olarak hizmet etmektedir. Van 
Gogh imajları, moda dünyasında kumaşla birleşir; 
modaya hizmet eder. Sanat eserleri yapımlar için 
mekâna renk ve doku katmak için kullanılır (Şekil 
2). Sinema dünyasında film sahneleri resimlerden 
ilham alır. Sanatçının yaşamının konu edildiği filmler 
çekilmektedir. Sinema, sanatçıyı imajı üzerinden 
seyircinin gözleri önüne sermektedir (Şekil 3). Bu 
imaj melankolik, üretken sanatı için yaşayan yalnız 
bir adam imgesidir. 

Şekil 3. Billions Dizisinden Bir Sahne: Van Gogh Resmi Önünde 
Oyuncu Damian Lewis

Erişim Adresi: https://www.newsweek.com/bored-roommates-
recreate-famous-paintings-instagram- make-rest-us-look-lazy-

heck-1495790

Şekil 4. Van Gogh’un Yaşamını Anlatan Film Afişleri: 2017, 
1990, 1956

Şekil 5. Van Gogh 360 (Immersive) Sergi

https://www.newsweek.com/bored-roommates-recreate-famous-paintings-instagram- make-rest-us-look-lazy-heck-1495790
https://www.newsweek.com/bored-roommates-recreate-famous-paintings-instagram- make-rest-us-look-lazy-heck-1495790
https://www.newsweek.com/bored-roommates-recreate-famous-paintings-instagram- make-rest-us-look-lazy-heck-1495790
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Erişim Adresi: https://www.imagine-vangogh.com/

Imagine Van Gogh sergisi ziyaretçilere her bir fırça 
darbesini, ayrıntılı olarak dev projeksiyonlar ile 
gösterilmektedir (Şekil 4). Tüm duyulara hitap eden 
deneyim izleyicileri sarmalamaktadır. Ziyaretçiler, 
Van Gogh’un 1888 ve 1890 yılları arasında Provence, 
Arles ve Auvers-sur-Oise’da ürettiği en ünlü 
eserleri de dahil olmak üzere 200’den fazla resmi 
deneyimlemiş olur.

Sanat eserinden seri üretimdeki ürünler için tasarım 
fikri oluşturmakta mümkündür. Farklı markalar Van 
Gogh resimlerinden ürünlerini çeşitlendirmektedir 
(Şekil 7). Moda ve oyuncak sektörü gibi farklı 
alanlarda üretim yapan şirketler desen ve tasarımları 
için Van Gogh resimlerini kullanmaktadır (Şekil 5, 
6).
Şekil 5-6-7. Van Gogh’un Ayçiçeği Tablosudan Esinlenen Dries 
Van Note’nin Tasarımı, Spor ürünler üreten Vans’ın Van Gogh 

Serisi ve Legonun Van Gogh Yıldızlı Gece Resminin 3 Boyutlu 
Canlandırma Çalışması

Erişim Adresi: https://www.vogue.co.uk/gallery/vincent-van-
gogh-spring-summer-2018-catwalk

Erişim Adresi: https://www.vans.eu/vangoghmuseum.html 
Erişim Adresi: https://www.lego.com/tr-tr/product/vincent-van-

gogh-the-starry-night-21333

2.3. Sosyal Medyada Van Gogh

Sosyal medya, farklı çevirimiçi yazılım hizmetlerini 
tanımlamak amacıyla genel kapsayıcı bir terimdir 
(Bucher, 2012, 14). Sosyal medya kullanıcıları 
wearesocial.com araştırma raporuna göre (Ocak, 2022); 
dünya üzerinde 4,62 milyar kullanıcı bulunmaktadır. 
Önceki yıla göre 424 milyon yükselerek yıllık yüzde 
10’un üzerinde büyüme görülmektedir. Sosyal medya 
kullanıcıları toplam dünya nüfusunun yüzde 58,4’ünü 
oluşturmaktadır. Sanat, sanatçı ve sanat alımlayıcısı 
diğer alanlarda olduğu gibi sosyal medyada varlık 
göstermektedir. Sanatla ilgili olarak birinci aktör olan 
sanatçıyı ve onunla ekileşimdeki sanat alımlayıcısını 
farklı amaçlarla sosyal medyada varlık gösterdikleri, 
böylece sosyal medya profillerini yönettikleri 
anlaşılmaktadır.

Sanatçı Açısından Sosyal Medya Kullanım Amaçları 
Neler Olabilir?

• Bilinmek/görünmek

• Sosyalleşmek

• İlerleme

• Devamlılık
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• Motivasyon vb.

Alımlayıcı Açısından Sosyal Medyanın Kullanım 
Amaçları Neler Olabilir?

• Sosyalleşme, 

• Merak, 

• Öğrenme,

• Bilmek, görmek, paylaşmak

Sosyal Medyanın Özgünlüğünü Ortaya Çıkaran En 
Önemli Farkı Nedir? 

• Herhangi bir kişinin sosyal medyanın içeriğini 
yaratabilmesi, 

• Bu mecrada yorumda bulunabilmesi 
ve yaratılan içeriğin etkileşimine katkı 
sağlayabilmesi öne çıkmaktadır.

Bu bildiride görsel üretimin yoğun olarak yer aldığı 
‘Instagram’da Van Gogh’un sanat eserleri ve bir sanatçı 
olarak varlığının sosyal medyada görselleştirilmesi 
incelenmiştir. Seyirci-izleyici-katılımcı olarak sosyal 
medya kullanıcılarının nasıl paylaşımlarla sanatçıya 
yaklaştıklarını gönderi reaksiyonlarıyla tespit 
etmek amaçlanmıştır. 100 sosyal medya Instagram 
gönderisinin #vangogh etiketi ile görselleştirme ve 
içeriği nitelik açısından analiz edilmiştir.

Tablo 1. Instagram Etiket Paylaşımlarında Vangogh İle İlgili 
Popüler Etiketler Ve GönderiSayıları (07.06.2022)

# Etiket İsmi Gönderi Sayısı
#vangogh 3,459,775
#vangoghart 186,520
#vangoghmuseum 265,729
#vangoghalive 163,796

Tablo 2. Instagram #vangogh Etiket Paylaşımlarında İlgili-
İlgisiz İçerik Gönderi Sayıları (07.06.2022)

#vangogh Etiketi İle 100 Instagram Görseli

İlgili Görselleştirme 75

İlgisiz Görselleştirme 25

Tablo 3. #vangogh Etiketli Instagram Gönderisi İçerik Grafiği

#VANGOGH ETİKETLİ İLGİLİ GÖRSEL 
İÇERİKLER TÜR VE SAYILARI

İlgili Görsel İçerikleri İlgili Görsel İçerik 
Sayıları

Orijinal Sanat Eseri 36
Sanat Eseri Manipülasyonu 3
Sanat Eserinden Üretilen 
Dijital İşler 10

Sanat Eseri İle Dijital İçerik 
Üretimi 10

Sanat Eserinin Ürüne 
Dönüşümü 11

Sanat Eserinden Çağdaş 
Sanat Eseri Üretimi 3

Sanat Eseri Reprodüksiyonu 2
Tablo 4. Instagram #vangogh Etiket Paylaşımlarında İlgili 

İçerik Gönderi Sayıları (07.06.2022)
#vangogh Etiketi ile Paylaşılan 100 gönderiden; 

% 48’i orijinal sanat eserini,

• %4’ü sanat eserinin manipülasyonla yeni bir 
imaj üretimini,

• %13’ü sanat eserlerinden dijital işleri, 

• %13’ü sanat eserlerinin kullanılarak dijital 
içerik üretilmesini, 

• %15’i sanat eserinin bir ürüne 
dönüştürülmesini,

• %4’ü sanat eserinin çağdaş yeni bir esere 
ilham olduğunu,

• %3’ü sanat eserinin kopyalanarak 
çoğaltıldığını göstermektedir. 

SONUÇ 

Van Gogh medyanın ilgisini çeken bir sanatçı 
kişiliğine sahiptir. Modadan, sinemaya geniş 
tasarım dünyasında sanatçı; desenleri, çizimleri ve 
kitaplaştırılan mektupları ile yazılı edebiyatın ortak 
kültüründe özgül bir yer edinmiştir. Medyadaki 
varlığının toplumsal hafızada edindiği yer bakımından 
etkisi büyüktür. Van Gogh, dijitalleştirilen eserleri ve 
ilgi çeken sanatçı kişiiliği ile medyadaki varlığını 
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çevirimiçi medyayla sürdürmektedir. Ancak 
geleneksel medyanın üreticileri profesyonellerken 
çevirimiçi medyanın ağırlıklı olarak sosyal medyanın 
üreticileri profesyoneller ve amatörlerin bir arada 
bulunduğu sınırları belirsiz bir alanı kaplamaktadır. 
Sanat eseri ve sanatçı imgesi kurumsal olarak; 
müzeler, galeriler, etkileşimli sergi mekanlarındadır. 
Sanat eseri ve sanatçı kimliği, profesyonel ve amatör 
çekimlerle dijitalleştirilerek çevirimiçi dünyaya 
kopyalanmaktadır. Van Gogh bu anlamıyla çokça 
görselleştirilen ve paylaşılan bir sanatçıdır. 

#vangogh etiketiyle paylaşılıp sosyal medyaya 
taşınan orijinal görünüme sahip sanat eseri 100 
paylaşım üzerinden değerlendirildiğinde yarısına 
yakın bir orandadır. Bunu sanat eserinin bir ürüne 
dönüştürülmesi, sanat eserlerinden yeni dijital işlerin 
üretilmesi, sanat eserlerinin kullanılarak dijital içerik 
üretilmesi takip etmektedir. Küçük bir oranda ise 
sanat eserinin çağdaş yeni bir esere ilham olduğunu, 
sanat eserinin kopyalanarak çoğaltıldığını görmek 
mümkün olmuştur. 

Sanatçının medya ve çevirimiçi medyadaki varlığına 
bakıldığında;

• Sanat eserlerinin önceleri geleneksel medya 
ve görsel diğer sektörlerle bağlantı kurulan 
işlerin sanatçının bilinirliğine katkı sunduğu 
anlaşılabilir.

• Sosyal medyada ise öncelikle sanat 
eserinin varlığını koruduğu, medyanın 
dijitalleşmesiyle farklı sektörlere ve çağdaş 
sanat yapıtlarında sanatçının gerek kişiliği 
gerekse sanat eserleriyle görünürlüğünü 
büyüttüğü söylenebilir.

• Kişisel üretiminin yoğunluğu, özgün tarzı 
ve ailesinin yönetimindeki müze, vakıf gibi 
kuruluşlarla desteklenen medya görünümü 
güçlü bir yapıda sağlanmaktadır.
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GIDA ÜRÜNLERİNİN AMBALAJLARININ GRAFİK TASARIM İLKELERİNE GÖRE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Öğr. Gör. Betül TANRIKULU
İzmir Bakırçay Üniversitesi

ORCID ID: 0000-0002-0181-3180, betultanrikulu@gmail.com

ÖZ
Küreselleşme ve küresel markalar, pazardaki rekabet ortamlarını yükseltirken hem tüketici algıları hem de üretici /
tasarımcı tepkileri üzerinde kayda değer etkiler yarattı. Teknolojinin gelişmesi, estetik ve sanat ile ilgili uygulamalarda 
birçok değişikliğe neden olmuştur. İnsanlık kadar geçmişi bulunan ambalaj tasarımı meydana gelen gelişimlerle 
birlikte değişerek bu alanda gelişmelere neden olmuştur. Bu çalışmanın temel amacı ambalaj tasarımının rakiplerinden 
ayrılarak tercih edilirliğini hedeflenmektedir. Nitel araştırma yöntemlerinden anket uygulamasıyla elde edilen veriler 
doğrultusunda tüketici tarafından seçilen 5 ürün çalışma kapsamına alınarak ambalaj tasarımlarının grafik tasarım 
ilkelerine göre değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Ambalaj tasarımını oluşturan grafik bileşenlerden tipografi, görsel 
kullanımı, renk, ikon ve semboller, logo ve kurumsal imgeler başlıkları üzerinden inceleme gerçekleştirilecektir.

Ambalaj tasarımında yaratım süreci birçok farklı değişkeni barındırır. Renk, fotoğraf, resim, illüstrasyon ve tipografi 
yaratım sürecini etkileyen değişkenlerden bazılardır. Tüketicinin markayla ilk temas noktası olan ambalaj son yıllarda 
değişen alışveriş alışkanlıklarının da etkisiyle ambalaj tasarımının önemi artarak daha fazla tüketicinin ilgi odağı olması, 
bu konudaki çalışmaları zorunlu hale getirmiştir. Ürünlerin tüketiciye hızlı ve etkili sunumu, ürünün rakiplerinden ayırarak 
tercih sebebi haline gelmesini sağlanması önemlidir. Bu gücün doğru aktarımı üretici/tüketici ilişkisinde önemlidir. 
Araştırma çıktıları kapsamında, ambalaj tasarımı daha etkin uygulanmasına yönelik öneriler sunulacaktır. Çalışmanın 
sonuçları özellikle üretici firmaların ürünlerini pazarda görünür kılınması, akılda kalması ve tercih edilmesine ilişkin 
rehberlik edilmesi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ambalaj tasarımı, Grafik tasarım, Gıda ambalajı
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EVALUATION OF THE PACKAGING OF FOOD PRODUCTS 
ACCORDING TO GRAPHIC DESIGN PRINCIPLES

Instructor Betül TANRIKULU
İzmir Bakırcay Üniversitesi

ORCID ID: 0000-0002-0181-3180, betultanrikulu@gmail.com

ABSTACT

While globalization and global brands have increased the competitive environment in the market, they have had 
significant effects on both consumer perceptions and manufacturer/designer responses. The development of technology 
has caused many changes in aesthetic and artistic practices. Packaging design, which has a history as much as humanity, 
has changed with the developments and has led to developments in this field. The main purpose of this study is to 
differentiate the packaging design from its competitors and to make it preferable. It is aimed to evaluate the packaging 
designs according to the graphic design principles by including 5 products selected by the consumer in the scope of 
the study in line with the data obtained through the survey application, one of the qualitative research methods. An 
examination will be carried out on the graphic components that make up the packaging design, such as typography, 
visual use, color, icons and symbols, logos and corporate images.
The creation process in packaging design includes many different variables. Color, photography, painting, illustration 
and typography are some of the variables that affect the creation process. Packaging, which is the first contact point of 
the consumer with the brand, has increased the importance of packaging design with the effect of changing shopping 
habits in recent years, and it has become the focus of attention of more consumers, making studies on this subject 
obligatory. It is important to present the products to the consumer quickly and effectively and to ensure that the product 
is preferred by distinguishing it from its competitors. The correct transfer of this power is important in the producer/
consumer relationship. Within the scope of the research outputs, suggestions for more effective implementation of 
packaging design will be presented. The results of the study are aimed to provide guidance on making the products of 
the manufacturers visible in the market, keeping them in mind and choosing them.

Keywords: Packaging design, Graphic design, Food packaging
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GİRİŞ

İnsanlık kadar geçmişi bulunan ambalaj tasarımı 
meydana gelen gelişimlerle birlikte değişerek bu 
alanda gelişmelere neden olmuştur. Sanayi Devrimi 
sonrası yaşanan büyük değişimlerin bir sonucu olarak 
ortaya çıkmıştır. Makinelerin ürettiği çok sayıda 
ürünün satışı için bir pazarlama gerekliliği ambalajı 
önemli bir tasarım unsuru haline getirmiştir.

Hem dünyada hem Türkiye’de kırsaldan metropollere 
taşınan insanlar, tüketici olarak yeni bir kimlik edinir. 
Yerli üreticiler, küresel pazarlar aracılığıyla satış 
kanalları bulur. Farklı diller kültürlere ürünler marka 
kimliği ile ulaşır.

Buna ek olarak, tüm bu dönüşümler dünyanın 
uluslararası turizm, ticaret, moda, reklam, medya, 
internet vb. uydu kanalları aracılığıyla artan 
bağlantısıyla desteklenmiş ve geliştirilmiştir. 
Böylece, dünyanın farklı kültürleri arasındaki 
etkileşim artmıştır. Farklı yaşam tarzlarına ve 
değerlere maruz kalma artmıştır. Ambalaj tasarımı 
tüm değişimlerin yaşandığı canlı kanallardan biridir. 
Ambalaj tasarımında içinde bulunduğu dönemin, 
zamanın etkisi de yansımaktadır. Herhangi bir 
ambalaj tasarımı incelendiğinde tasarlanan dönemin 
sanatsal, kültürel veya sosyal etkileri ile karşılaşılır. 
Ambalaj tasarımı ile markaların pazarda rekabet 
edebilmeleri, tanınabilmeleri önemli hale geldi. Yerli 
markaların yanı sıra tüketim mallarının ve yabancı 
markaların pazarda artışı, metropollerde alışveriş ve 
yaşam atmosferini değiştirmiştir. Buna göre, rekabet 
edebilmek, tanınabilmek ve pazarda kalabilmek için 
ambalaj tasarımı eskisinden çok daha önemli ve 
hayati hale gelmiştir.

Ambalaj Tasarım için seçilen malzeme, biçim, renk, 
tipografik stil ya da imge öncelikle ürünün potansiyel 
tüketicisinin duygusal, kültürel, sosyal ve psikolojik 
eğilim ve beğenilerine hitap etmelidir. Ambalaj 
tasarımı konsepti okunaklı, depolanabilir, çevreye 
duyarlı vb. açılardan birçok probleme çözümler 
sunabilir. Ambalaj, genellikle tüketicinin bir markayla 
ilk temas noktasıdır, bu nedenle başlangıçta tüketici 

tarafından dikkat çekmesi ve markayı destekleyen 
mesajları hızlı ve doğru bir şekilde iletmesi oldukça 
önemlidir.

Bununla birlikte, ambalaj ürün, marka özelliklerine 
katkı sağlar. Ambalaj tasarımın ürün hakkında doğru 
bilgileri tüketiciye aktarması beklenir. Birçok ürün 
ambalaja ihtiyaç duyar.

Ambalaj, ürünün ömrünü uzatır, taşıma maliyetini 
düşürür ve en önemlisi grafik ve yapısalntasarım 
nitelikleriyle market rafında benzerleri ile rekabet 
içindedir. Tüketicilerin bir ürün satın alırken 
ambalajının ürün içeriğinden daha dikkat çeken 
faktörlerden olduğu bugüne kadar birçok araştırmada 
karşımıza çıkmaktadır. Ürünün yapısına uygun seçilen 
renklerle, uyumlu yazı ve biçimlerle tasarlanmış, 
çekici, güzel görünümlü bir ambalaj, tüketiciyi 
olumlu yönde etkiler.

Çalışmanın temel amacı ambalaj tasarımının 
rakiplerinden ayrılarak tercih edilirliğini 
hedeflenmektedir. Nitel araştırma yöntemlerinden 
anket uygulamasıyla elde edilen veriler doğrultusunda 
tüketici tarafından seçilen 5 ürün çalışma kapsamına 
alınarak ambalaj tasarımlarının grafik tasarım 
ilkelerine göre değerlendirilmesi hedeflenmektedir. 
Ambalaj tasarımını oluşturan grafik bileşenlerden 
tipografi, görsel kullanımı, renk, ikon ve semboller, 
logo ve kurumsal imgeler başlıkları üzerinden 
inceleme gerçekleştirilmiştir.

1. AMBALAJ TASARIMI

Ambalaj tasarımı bir ifade aracıdır. Ancak bu ifade, 
tasarımcı ya da pazarlamacının kendi kişisel eğilimlerini 
değil, bütünüyle ürünü anlatmaya yönelik bir içeriğe 
sahip olmalıdır. Tasarım için seçilen malzeme, biçim, 
renk, tipografik stil ya da imge öncelikle ürünün 
potansiyel tüketicisinin duygusal, kültürel, sosyal 
ve psikolojik eğilim ve beğenilerine hitap etmelidir. 
Bir ambalaj tasarımı konsepti, hem işlevsel (ürünü 
koruyucu, taşınabilir, depolanabilir, okunaklı, 
anlaşılır, pratik, çevreye duyarlı, ucuz maliyetli vb.) 
açıdan birçok probleme başarılı çözümler getirebilir 
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(Becer, 2014).  Ambalaj, genellikle tüketicinin bir 
markayla ilk temas noktasıdır, bu nedenle başlangıçta 
dikkatlerini çekmesi ve markayı destekleyen ve 
mesajları hızlı bir şekilde iletmesi oldukça önemlidir. 
Bununla birlikte, Ambalaj ürün, marka özelliklerine 
katkı sağlar. Ambalajı kırılgan ve düşük kaliteli ise 
kaliteli veya lüks bir ürün olarak konumlandırılamaz. 
Ambalajın fiziksel özellikleri ile markanın yansıtmak 
istediği mesajlar arasında doğrudan bir ilişki olmalıdır. 
Ambalaj tüketici tarafından 2- 3 saniye içinde dikkat 
çekerek 3-10 saniye aralığında satın almaya yönelik 
kararın verildiği belirtilir. Satın alma kararını etkileyen 
zamanın oldukça az oluşu dikkate alındığında bu alana 
yapılan çalışmanın önemi doğru oranda artmaktadır. 
Birçok ürün ambalaja ihtiyaç duyar. Ambalaj, 
ürünün ömrünü uzatır, taşıma maliyetini düşürür ve 
en önemlisi grafik ve yapısal tasarım nitelikleriyle 
market rafında benzerleri ile zorlu bir rekabete girip 
ilgiyi üzerine çekerek ürünü ‘satmaya’ çalışır (Becer, 
2014). Ambalajın işlevlerinden bazıları ise; muhafaza 
etmek korumak, iletişim kurmak, fayda sağlamak 
ve performans göstermek olarak tanımlanabilir 
(Alexander, 1993). Diğer bir ifadeyle; ambalaj, bir 
öğeyi veya bir grup öğeyi sarma veya örtme eylemi 
olarak tanımlanmaktadır (Klimchuk ve Krasovec, 
2006). Ürünleri, üretim sürecinden tüketiciye ulaşana 
kadar korur.  Ambalaj olmasaydı, malzeme kullanımı 
karmaşık, verimsiz ve maliyetli bir uygulama olurdu 
ve modern tüketici pazarlaması neredeyse imkânsız 
olurdu (Robertson, 2006).

Ambalajı tanımlamadaki zorluk, ticari döngüdeki 
birçok rolünün doğrudan bir sonucudur (Sacharow, 
1976). Ambalaj, bir ürünle ilişkili fiziksel özelliklerden 
daha fazlasıdır. Tanımı ile ilgili zorluklara 
bakılmaksızın; ambalajı tanımlamak için birçok 
girişimde bulunulmuştur. Ambalaj, malların nihai 
tüketicisine kullanımları için amaçlanan koşullarda 
teslim edilmesini sağlamak için işleyen sosyobilimsel 
bir disiplin olarak tanımlanmıştır (Hannon, 1972). 
Ambalaj, görsel iletişim aracılığıyla, sanatın estetik 
yönlerini kullanarak, renk, fotoğraf, illüstrasyon ve 
tipografiyi tamamlayıcı bir unsur olarak kullanıp, 

üç boyutlu bir formda ürünü ilgili kitlelere sunma 
işlemini gerçekleştirmektedir (Düz, 2012).  Odabaşı 
ve Oyman (2004)’a göre ise, ambalaj bir çeşit iletişim 
aracıdır ve bu yönüyle ürünün önemli bir detayıdır. 
Ambalajı ayrıca yaşam biçiminin bir uzantısı olarak 
da görmek mümkündür. Çünkü tüketici ile iletişim 
kurar, ürünü pazarlar, kullanıcıları görüntüsüyle 
cezbeder, satın almanın ardından kullanma yararı 
sunar ve yaratıcılıkla doğru orantılı olarak imaj 
geliştirmeyi sağlar (Odabaşı ve Oyman 2004).

Becer’e (2014) göre ambalaj, bir ürünü koruyan 
ve birçok farklı malzemeden yapılan taşıyıcıları, 
bu taşıyıcıların bir arada konulduğu kutuları ve 
bu kutuları da yine bir arada içine alarak tek birim 
haline getiren daha büyük paket, kutu ya da sandıkları 
kapsayan genel bir terimdir (Becer, 2014). Her kutu, 
paket veya sandık malzeme form ve boyut olarak 
birbirinden farklılık gösterdikleri için her biri ayrı 
ve öznel tasarım gerektirmektedir. Ayrıca ambalaj, 
bir ürünün nasıl korunduğu ve içeriği ile ilgili 
bilgiler aktarmakla birlikte ürünün özelliklerinin 
tüketicilere nasıl iletileceğiyle ilgili markalaştırmadır 
(Ambrose ve Harris, 2011). Markalaşmanın kapsamı 
ve boyutu büyüdükçe ambalaj daha etkin rol oynar. 
Ürünü korumak veya bilgilendirmekle birlikte ürünü 
tanımlayan önemli etkenlerden biri olarak görülür. 
Birçok ürün ambalaja ihtiyaç duyar. Ambalaj, 
ürünün ömrünü uzatır, taşıma maliyetini düşürür ve 
en önemlisi grafik ve yapısal tasarım nitelikleriyle 
market rafında benzerleri ile zorlu bir rekabete girip 
ilgiyi üzerine çekerek ürünü ‘satmaya’ çalışır (Becer, 
2014). Tüketicilerin bir ürün satın alırken ambalajının 
ürün içeriğinden daha dikkat çeken faktörlerden 
olduğu bugüne kadar birçok araştırmada karşımıza 
çıkmaktadır. Ürünün yapısına uygun seçilen renklerle, 
uyumlu yazı ve biçimlerle tasarlanmış, çekici, güzel 
görünümlü bir ambalaj, tüketiciyi olumlu yönde etkiler 
(Megep, 2012) Bu durum beraberinde ambalajın 
kalite algısına etkisini önemli hale getirir. Ambalajda 
birinci amaç dikkat çekmek olmakla birlikte ürün 
hakkında yeterli bilgiye ulaşmayı da hedeflemektedir. 
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2. AMBALAJ TASARIMINDA GRAFİK 
BİLEŞENLERİ

Tipografi

Görsel Kullanımı

Renk

İkon ve Sembol Kullanımı

Logo ve Kurumsal İmgeler

Tipografi ambalaj tasarımında önemli bir yere sahiptir 
çünkü bilginin yayılması ile ilgilidir.  Tüketicilerin 
aradıkları bilgileri okuyup anlamalarını sağlamak 
için ayrıntıların tümünün paket üzerinde okunaklı bir 
şekilde gösterilmesi gerekir.  Tipografi, bir markanın 
konumlandırmasını tüketici ile iletişiminde önemli 
bir rol oynayabilir. Şekil 1’de XForce tarafından 
tasarlanan ve tipografinin ambalaj tasarımına 
kazandırdığı güçlü etkisini tüketici ile buluşturur.

Şekil 1: Tipografinin etkisi ile tasarlanan ambalaj tasarımı

Kaynak: Calver, 2014, 258

Görsel, ambalaj tasarımında hızlı, güçlü, etkili ve uzun 
ömürlü olduğu için çoğu ambalaj tasarımının temelini 
oluşturur.  Ambalaj tasarımında görsel kullanımı 
markanın ulaştırmak istediği mesajı hızlı ve etkili 
şekilde tüketiciye iletir.  Fotoğraf veya İllüstrasyon 
her türlü düşüncenin veya görsel kavramın esnek ve 
etkili bir şekilde tasvir edilmesini sağlar. 

Şekil 2: Ambalaj Tasarımında Fotoğraf Kullanımına Örnek 

Kaynak: Calver, 2014, 17

Renk, sözsüz iletişimin en doğrudan biçimidir.  
Renk tasarımda önemli bir rol oynar. İzleyicilerin 
duygularını uyandırmak ve tasarımcıların bilgi 
vermek için kullandıkları bir taşıyıcıdır.  Renk, 
ambalaj tasarımında birçok özelliğe sahiptir.

Şekil 3: Mabalaj tasarımında renk kullanımı

Kaynak: www.artsy.net/

İkon ve sembol kullanımı, yazılı metinlerin 
başlangıcından itibaren, belgelerin içeriği genellikle 
metin, resim, şekil, grafik ve grafik sembollerinden 
oluşur.  Simgelerin hızlı ve etkili bir şekilde 
iletişim kurma gücü ambalajlarda yaygın olarak 
kullanılmasına neden olmuştur.  Bir simge veya 
simge kullanmaya karar vermek de bir markanın 
farklılaşma ve rakiplerinden ayrılma stratejisinin bir 
parçasını oluşturabilir. Boots Repel Plus ambalajında 
(şekil 4) kullanılan işaretin gösterdiği gibi bu işaret 
bir markanın ifadesini etkili bir şekilde özetleyebilir.
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 Şekil 4 : Sembol ve simge kullanımına örnek

Kaynak: www.boots.com

Logo, iki ya da daha fazla tipografik karakterin söz-
cük halinde okunacak biçimde biraraya getirilmesiyle 
oluşturulan ve bir ürün kuruluş ya da hizmeti marka 
ya da amblem özelliği taşıyan simgelerdir Logo, mar-
ka iletişiminde faydalı olduğu için ambalaj tasarım-
larında önemli unsurlardan biridir.  Ürün logosunun 
görünürlüğünün bilinmesi ürün üzerinde etk önemli 
etkiye sahiptir. Metin ile tanımlanan logo tasarımında 
metin olarak yalnızca harfler/sayılarla veya tek harf-
ler/sayılar olarak temsil edilir (şekil 5).  

Şekil 5: Ambalaj tasarımında logo tasarım örneği

Kaynak: https://bigfish.co.uk

3. UYGULAMA

Çalışmada Türkiye de bulunan beş büyük süpermarket 
zinciri Worldfood verilerine göre ele alınarak, 
marketlerin çikolata/gofret kategorisindeki ürünler 
tarafından listenmiştir.

Tablo 1: Türkiye’deki büyük süpermarket zincirleri

Kaynak: Worldfood, 2020

Uygulama Sonucuna göre; satın alma kararında 
ambalaj tasarımının etki düzeyini belirleme 
amacıyla yapılan ankette 18-28 yaş grubu üniversite 
öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. Eğitim 
durumu, yaşı ve cinsiyetini belirlemek amacıyla 
3 adet demografik soru yöneltildi.  Demografik 
soruların ardından toplamda 10 soru sorulması 
hedeflenmektedir.   İlk soruda yer verilen 90 adet 
ürünün bulunduğu görsel tablodur. Ikincisi, 2-10 arası 
sorularda tercih edilmiş olunun tablodaki 5 ürün göz 
önüne alınarak cevaplanması beklenmektedir. Elde 
edilen veriler neticesinde çalışmanın ana temasını 
oluşturan göz izleme yöntemi ile deneklere sunulması 
planlanan 5 ürünün elde edilmiştir (şekil 6)

Şekil 6: Tüketici tarafından tercih edilen beş ürün

https://bigfish.co.uk
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 4. ÜRÜN 1 TASARIM İLKELERİNE GÖRE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Şekil 7: Tüketici tarafından seçilen birinci ürün

 

  
Tipografi

 

Ürün 1 ambalaj tasarımında 
dört farklı yazı kullanılmıştır. 
İlk kullanım markanın logosu 
kırmızı ve beyaz renklerden 
oluşmaktadır. Bununla birlikte 
serifli yazı fontları ve iki yazı 
çeşidinde büyük harf kullanımı 
tercih edilmiştir.

 

 

Görsel 
Kullanımı

 

Ülker çikolatalı Gofret ambalaj 
tasarımında ürünün illüstrasyon 
olarak gofret kullanılmıştır. 
Ürün renginde kullanılan görseli 
etrafında tercih edilen sarı renk 
desteklemektedir.

 

Renk

 

Ambalaj tasarımında sekiz farklı 
renk ve tonları kullanılmıştır. 
Baskın renk olarak kırmızı 
karşımıza çıkan tasarımda ürünün 
belirginliği ve tipografiye vurgu 
yapılması adına tercih edilen sarı 
renkte karşımıza çıkmaktadır. 

  
İkon ve 
Semboller 

Ürün 1 ambalaj tasarımında 
ikon ve sembol kullanımına 
rastlanmamaktadır.

Logo ve 
Kurumsal 
İmgeler

Ambalaj tasarımında kurumsal 
imge olarak karşımıza markanın 
logosu çıkmaktadır. Logoda 
kırmızı renk ve beyaz çerçeveli, 
büyük harfli, hareketli tipografik 
uygulama karşımıza çıkar.

5. ÜRÜN 2 TASARIM İLKELERİNE GÖRE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Şekil 8: Tüketici tarafından seçilen ikinci ürün

 

  
Tipografi

 

 

Sans serif yazı tipi kullanılan 
tipografik uygulamada 
büyük- küçük harfler bir arada 
kullanılmıştır. Anahatları 
belirgin ve italik, birleşik harf 
kullanımı görülmektedir.

 

 Görsel 
Kullanımı

 

Görsel kullanım olarak 
illüstrasyon ile tropik ağaç ve 
Hindistan cevizi kullanılmıştır.

 

Renk

 

Mavinin beş farklı tonu 
kullanılarak dalga etkisi 
yaratılmaya çalışılan tasarında, 
üç farklı yeşil tonu kullanılarak 
tropik alan etkisi verilmeye 
odanlanılmaktadır. Ayrıca 
kırmızı ve beyaz renklerde 
karşımıza çıkmaktadır.

 İkon ve 
Semboller 

Ürün 2 de ikon ve sembol 
kullanımına rastlanmamaktadır.

Logo ve 
Kurumsal 
İmgeler

Ambalajın tam ortasına 
yerleştirilen ve heyecan verici, 
dinamik ve enerjik renklerden 
kırmızı renkli logo ve beyaz 
anahatları ile görülmektedir.
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6. ÜRÜN 3 TASARIM İLKELERİNE GÖRE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Şekil 9: Tüketici tarafından seçilen üçüncü ürün

 Tipografi

Keskin, temiz çizgileri 
ve zarif Art Deco 
modellemesi kullanılan 
Ürün 3’te kapital harf 
kullanılmıştır.

 Görsel Kullanımı

Ürünü açıklayan 
ve somutlaştıran 
illüstrasyon tekniği 
kullanarak görsel 
kullanımı tercih 
edimiştir.

Renk

Kırmızı rengin dinamik 
ve kışkırtıcı etkisi, 
kahverengi ve sarı renk 
tonları tercih edilmiştir.

 İkon ve Semboller 

Tüketicinin, sağlıklı 
bir çevrede yaşama 
hakkının yanında, 
çevreyi korumak 
ve doğal kaynakları 
ölçülü tüketmek 
gibi sorumlulukları 
hatırlatan TÜKÇEV 
sembolü kullanılmıştır.

Türkmalı olduğunu 
belirten ibare de 
tasarımın arka yüzünde 
yer almaktadır.

Logo ve Kurumsal 
İmgeler

Ambalajın ön yüzünde 
bulunmayan logo 
sağ ve sol kenarlarda 
ürün logosuna 
rastlanmaktadır. 

7. ÜRÜN 4 TASARIM İLKELERİNE GÖRE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Şekil 10: Tüketici tarafından seçilen dördüncü ürün

 Tipografi

Okumayı kolaylaştıran Sans 
Serif yazı tipi kullanıomıştır. 
İlk har majiskül ve daha sonraki 
harflar minüskül kullanılmıştır.

Görsel 
Kullanımı

Ürünün görsel kullanımı 
illüstrasyon olarak ambalajda 
kullanılmıştır.

 Renk

Sıcak renklerden ve birbiryle 
uyumlu renklerden kahverengi 
ve sarı renkler kullanılmıştır. 
Ürün logosu ve ürünün ismi 
ise beyaz çerçeveli kırmızı 
renkli kullanım ile tasarım 
tamamlanmıştır.

İkon ve 
Semboller 

TÜRKMALI ibaresi 
bulunmaktadır

Logo ve 
Kurumsal 
İmgeler

Ambalajın ön yüzünde ürün 
logosu kullanılmıştır.
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8. ÜRÜN 5 TASARIM İLKELERİNE GÖRE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Şekil 11: Tüketici tarafından seçilen beşinci ürün

 Tipografi

Ürünün ismi el yazısına dayana 
yazı tipi tercih edilerek canlı ve 
dinamik etki oluşturulmuştur. 
Ayrıca sans serif yazı formunda 
daha okunaklı içerik belirtilen 
üç satır yazı sağ alt köede yer 
almaktadır.

Görsel 
Kullanımı

İllüstrasyon sanatından 
yararlanılarak ürünün görseli 
ambalaj tasarımında sağ tarafta 
kullanılmıştır.

 Renk

baskın renkler olarak 
kullanılmıştır. Aynı zamanda 
kahverengi tonları da ambalaj 
tasarımında kullanılmıştır.

 İkon ve 
Semboller

Geri dönüşüm sembolü ve trans 
yağ içermez işaretleri ambalajın 
arka yüzünde bulunmaktadır. 

Logo ve 
Kurumsal 
İmgeler

Sol üst köşede logo 
kullanılmıştır. 

SONUÇ 

Ambalaj tasarımında yaratım süreci birçok farklı 
değişkeni barındırır.  Tüketicinin markayla ilk 
temas noktası olan ambalaj son yıllarda değişen 
alışveriş alışkanlıklarının da etkisiyle ambalaj 
tasarımının önemi artarak daha fazla tüketicinin 
ilgi odağı olması, bu konudaki çalışmaları zorunlu 
hale getirmiştir.  Ürünlerin tüketiciye hızlı ve etkili 
sunumu, ürünün rakiplerinden ayırarak tercih sebebi 
haline gelmesini sağlanması önemlidir.  Bu gücün 
doğru aktarımı üretici/tüketici ilişkisinde önemlidir.  
Araştırma çıktıları kapsamında, ambalaj tasarımını 
etkin kullanılması, tasarımda tipografi, renk, görsel 
kullanımı, ikon ve semboller ile birlikte logo ve 
kurumsal imgelerin doğru kullanımı tüketici de 
etkili sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır. Özellikle 
üretici firmaların ürünlerini pazarda görünür 
kılınması, akılda kalması ve tercih edilmesine ilişkin 
rehberlik eden bilgiler ambalaj tasarımda başarılı 
kullanımı sonuçlarında paralel olarak yansımasına 
neden olmaktadır.
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YENİ MEDYADA GAZETECİLİK, REKLAM VE ETİK SARMALINDA GAZETECİ: NEVŞİN 
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ÖZ
Reklam ve gazetecilik arasında karşılıklı çıkara dayanan bir ilişki bulunmaktadır. Zaman içerisinde bu ilişkinin reklamcılar 
lehine olacak şekilde işlemesi, gazetecilik mesleği için oluşturulan etik ilkeler arasında önemli bir yer teşkil etmiş, 
gazetecilerin kendi mesleki saygınlıklarını kullanarak reklam yapmaları engellenmiş, gazeteler ile reklamlar arasındaki 
sınırlar keskinleştirilmiştir. Her ne kadar reklamlar gazetecilik mesleği için önemli bir gelir kapısı olsa da, oluşturulan 
bu ilkelerle mesleğin saygınlığı ve güvenilirliği korunmaya çalışılmıştır. Bu çabanın temel sebebi ise gazetecinin 
kamuyu bilgilendirme rolüdür. Teknolojik gelişmeler ile birlikte yeni medyaya geçiş süreci, geleneksel medya için 
oluşturulan etik ilkelerin yeni medyaya uyarlanabilirliği konusunda bir tartışma alanı yaratmıştır. Yeni medya dijitallik, 
etkileşimlilik, hipermetinsellik gibi özellikleri ile geleneksel medya ortamından farklılaşmaktadır.  Tüm bu farklılıklar 
gazetecilik mesleğinin yapısında da yeni pratiklerin önünü açmış; geleneksel medyanın yeni medyadaki uzantılarının 
yanı sıra bireysel ve kolektif yeni gazetecilik mecraları meydana gelmiştir. Bu yeni mecraların çalışanlarının maaşını, 
haber yapım ve paylaşımı için gerekli bütçeyi nereden, nasıl sağlayacağının henüz kesinlik kazanmaması, geleneksel 
medyadan farklı bir reklam/gazetecilik ilişkisi kurulabilir mi tartışmasının önünü açmaktadır. Bu çalışmada, yeni 
medyada gazeteci ve reklam ilişkisi özelinde Nevşin Mengü örneği ele alınmıştır. Mengü’nün, kendi sosyal medya 
hesabında işbirliği yaptığı bir gıda takviye firmasının ürün tanıtımını yapması üzerine gazeteci ve akademisyenlerin 
görüşlerinin yer aldığı haber ve köşe yazılarından bir veri seti oluşturulmuş ve içerikler tematik analiz ile incelenmiştir. 
Veri seti 13 haber/köşe yazısından oluşmaktadır. Çalışma, gazeteci ve akademisyen yorumlarıyla sınırlandırılmıştır. 
Analiz neticesinde reklam, etik, gelir ve influencer temaları altında yeni medya gazeteciliği/reklam/etik ekseninde hangi 
soruların ön plana çıktığı ve hangi konularda anlaşmazlık yaşandığı bulgulanmıştır. Yapılan çalışmayla, yeni medya ve 
etik özelinde, alandaki sorunları belirlemek ve tartışmayı genişletmek amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yeni medya, Gazetecilik, Reklam, Etik
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JOURNALIST IN THE NEW MEDIA JOURNALISM, ADVERTISING 
AND ETHICS: THE CASE OF NEVŞİN MENGÜ

Özge CENGİZ, PhD 
Zonguldak Bülent Ecevit University, Communication Faculty 
ORCID ID: 0000-0002-3634-0731, ozge.cengiz@beun.edu.tr

ABSTRACT
There is a mutually beneficial relationship between advertising and journalism. The fact that this relationship 
worked in favor of advertisers over time constituted an important place among the ethical principles established for 
the profession of journalism, journalists were prevented from advertising by using their own professional reputation 
and the boundaries between newspapers and advertisements were sharpened. Even though advertisements are an 
important source of income for the journalism profession, it has been tried to protect the prestige and reliability of 
the profession with these principles. The main reason for this effort is the journalist’s role in informing the public. 
The process of transition to new media together with technological developments has given a rise for discussion 
area on the adaptability of ethical principles created for traditional media to new media. New media differs from 
traditional media with its features such as digitality, interactivity and hypertextuality. All these differences paved 
the way for new practices in the structure of the journalism profession. In addition to the extensions of traditional 
media in new media, individual and collective new journalism channels have emerged. As it is not yet certain 
where and how these new channels will provide the salary of their employees and the necessary budget for news 
production and sharing opens the way for the discussion of whether a different advertising/journalism relationship 
can be established from the traditional media. In this study, the example of Nevşin Mengü is discussed in terms of 
the relationship between journalist and advertisement in the new media. A data set was created from the news and 
columns that included the opinions of journalists and academics on the product promotion of a food supplement 
company with which Mengü collaborated on her social media account, and the contents were analyzed with thematic 
analysis. The data set consists of 13 news/column articles. The study is limited to the comments of journalists and 
academicians. As a result of the analysis, it was found that which questions came to the fore in the new media 
journalism/advertisement/ethics context under the themes of advertising, ethics, income and influencer and on which 
issues there were disagreements. The point of the study is to determine the problems in the field and to expand the 
discussion in the new media and ethics.

Keywords: New media, Journalism, Advertising, Ethics
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GİRİŞ

Gazetecilik, kamuyu bilgilendirme, eğlendirme, eğitme 
görevi olan; haber toplama, yazma, değerlendirme ve 
yaymaya dayalı bir meslektir. Kamuyu bilgilendirme 
özelliği, mesleğin profesyonelleşmeye başladığı 19. 
yüzyılın sonlarından itibaren gazeteciliğin etik ile olan 
ilişkisinde belirleyici bir nosyon olmuştur. Mesleğin 
hem güvenilirliği hem de sürdürülebilirliği, meslek 
için geliştirilen etik kodların doğru uygulanabilirliği 
ile paralel ilerlemiştir. Bu noktada etik ve gazetecilik 
arasındaki ilişkiye kısaca değinmek yerinde olacaktır. 
Etik; erdem, adalet, değer, iyi, kötü gibi ahlak ile ilgili 
temel problemleri inceleyen bir epistemolojik birikim 
olarak anlaşılabilir (Kuçuradi, 2003, s. 7-8). Etiğin 
bir alt dalı olarak düşünebileceğimiz meslek etiği ise 
mesleği icra eden kişilerin faaliyetlerini düzenlemeye 
ve mesleğin nasıl daha iyi sürdürülebileceğine 
yönelik ilkeler ve kodlar oluşturan bir alandır (Anıl 
Keskin, 2018, s. 38). Bu bağlamda gazetecilik etiği 
de mesleğin profesyonelleşme süreci ile birlikte 
mesleki birlik ve derneklerin oluşturduğu temel ilke 
ve değerleri kapsamaktadır. Gazeteciliğin temel etik 
değer ve ilkeleri arasında objektiflik, tarafsızlık, 
doğruluk, teyit edilmemiş bilgiyi yaymama, özel 
yaşama müdahale etmeme, manipülasyona yer 
vermeme, reklam ile haber ayrımını sağlama gibi 
unsurlar bulunmaktadır. 
Gazetecilerin hem kendi geçimlerini sağlamak hem de 
mesleki faaliyetlerini sürdürebilmek için nasıl finanse 
edilebilecekleri, mesleğin profesyonelleşmeye 
başladığı andan itibaren etik ilkeler ile mesleki 
pratikler arasında çelişkili bir durum yaratmaktadır. 
Gazetelerin gelir elde ettiği unsurlar arasında tirajlar, 
ilan gelirleri ve benzeri kalemler olsa da, reklamlar 
bu dağılım içerisindeki en önemli paya sahiptir. Bu 
durum ise reklam-haber dengesinin kimi zaman 
bozulabilmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla reklam 
ile haber ayrımını sağlama, gazeteciliğin mesleki 
ilkeleri arasında sıklıkla ihlal edilen bir kural olarak 
öne çıkmaktadır. 

1980’li yılların sonlarından itibaren gerek neoliberal 
politikaların etkisiyle yaygınlaşan özelleşme ve 

holdingleşmelerle, gerekse bilgi teknolojilerinde 
yaşanan ilerlemelerle birlikte gazetecilik medyaya 
dönüşmüş; internet teknolojisinin kullanılmaya 
başlanması ise yeni medya olarak tanımlayabileceğimiz 
bir alanı oluşturmuştur. Tüm bu süreç gazetecilik 
ve reklam arasındaki ilişkiyi de değiştirmiştir. 
Gazetecilik, yapısı gereği sürekli güncel kalmaya 
çalışan, hızlı bilgi paylaşımına dayalı bir meslektir. 
Dolayısıyla internet teknolojisinin gelişimiyle birlikte 
yeni medya ortamlarının gelişmesi, gazetecilik için 
yeni bir alan yaratmıştır. Ancak yeni medya ortamının 
gelişen teknolojiye ve dönüşen pratiklere bağlı olarak 
sürekli güncellenmesi ve yenilenmesi, geleneksel 
medyadan farklı olarak yeni medya gazeteciliğinin 
sınırlarının çizilmesini zorlaştırmaktadır. Özellikle 
geleneksel medyadaki etik kodların yeni medyaya 
nasıl ve ne kadar uyarlanabileceği konusunda henüz 
uzlaşmaya varılamamıştır. Bu durum kimi zaman 
gazeteciler arasında mesleğin “doğru” uygulanışı 
açısından etik tartışmalara yol açabilmektedir.

19 Şubat 2022 tarihinde gazeteci Nevşin Mengü, 
sosyal medya hesabında işbirliği etiketiyle bir gıda 
takviye firmasının reklamını yapmıştır. Bu paylaşımın 
ardından medya ombudsmanı Faruk Bildirici kendi 
sosyal medya hesabında Mengü’nün örtülü reklam 
yaptığını ve bu durumun mesleki ilkelere aykırı 
olduğunu belirtmiştir. Bunun üzerine gazeteciler, 
akademisyenler ve okurlar/izleyiciler arasında meslek 
etiği üzerine bir tartışma ortamı oluşmuştur.

Bu çalışma, yeni medyada gazetecilik, reklam ve etik 
çerçevesinde bu tartışma ortamını konu edinmektedir. 
Yapılan çalışma kapsamında Nevşin Mengü-
Faruk Bildirici tartışması ile ilgili gazetecilerin ve 
akademisyenlerin medya ve etik çerçevesinde hangi 
başlıkları ön plana çıkardıklarını saptamak ve bu 
başlıkları tartışmaya açmak amaçlanmaktadır. Bu 
çerçevede, öncelikle yeni medya ve geleneksel medya 
ayrımı yapılacak ve yeni medyada meydana gelen 
etik problemler özelinde çevrimiçi reklam modelleri 
ve gazetecilik ilişkisi incelenecektir. Sonrasında ise 
Nevşin Mengü örneği ile gazeteci ve akademisyenlerin 
görüşlerinin yer aldığı haber ve köşe yazıları tematik 
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analiz ile incelenerek, tartışma kapsamında ön plana 
çıkarılan sorular değerlendirilecektir. 

1. GELENEKSEL MEDYA VERSUS YENİ 
MEDYA

Kitle iletişimi içerisinde medya kavramını, bilgiyi 
depolamak ve iletmek için gerekli olan araçlar olarak 
düşünebiliriz. İnternet teknolojisinin gelişimi ile 
birlikte medya araçlarının ve ortamının dönüşümü, 
literatürde geleneksel ve yeni medya ayrımını ortaya 
çıkarmıştır. Bu çerçevede geleneksel medyayı, 
basılı gazeteler, televizyon, radyo, kitap gibi araçları 
kapsayan bir ortam olarak tanımlayabiliriz. Yeni 
medyayı ise internet ağı ile kullanıma sokulan site, 
blog, çevrimiçi sohbet odaları, wiki, sosyal medya 
platformları, çevrimiçi habercilik gibi sanal uzamı 
içeren bir kavram olarak anlayabiliriz (Binark ve 
Löker, 2011, s. 9).

Yeni medya ortamı dijitaldir, yani sayısal kodlar ile 
çalışmaktadır ve bu özelliği geleneksel medyaya 
nazaran daha fazla bilgiyi depolamayı mümkün 
kılmaktadır. Depolanan sayısal bilgi, hipermetinsellik 
özelliği ile farklı medya içerikleri ve kanalları arasında 
bağlantı kurulabilmektedir. Tüm bu süreçte, kullanıcı 
geleneksel medyadan farklı olarak etkileşim özelliğine 
sahiptir, dolayısıyla medya ile olan ilişkisinde daha 
aktif bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla, “dijitallik, 
hipermetinsellik, etkileşimlilik, multimedya 
biçemselliği, kullanıcı türevli içerik üretimi, yayılım 
ve sanallık” özellikleri yeni medyanın geleneksel 
medyadan ayrı olarak ele alınmasını gerekli 
kılmaktadır (Yengin, 2012, s. 126-127; Binark ve 
Löker 2011, s. 9-13).

Medya ortamında meydana gelen değişim, gazetecilik 
mesleğini de dönüştürmüştür. Yeni medyanın dijital 
yapısı ve hipermetinsellik özelliği, daha hızlı bilgi 
paylaşımının ve daha çok bilgiyi depolamanın 
önünü açmıştır. Bunun yanı sıra etkileşimsellik 
özelliği ise gazeteci ile okurun/izleyicinin arasındaki 
ilişkiyi kuvvetlendirmiş ve daha interaktif habercilik 
faaliyetlerini mümkün kılmıştır. Bahsedilmesi 
gereken bir diğer unsur, yeni medyanın geleneksel 

medyaya göre daha kolay ve daha ucuz haberleşmeyi 
sağlamasıdır. Tüm bu süreç geleneksel medyadan 
yeni medyaya doğru bir gazeteci göçü başlatmış, 
kimi gazeteciler her iki ortamda da faaliyetini 
sürdürürken, kimileri ise gerek anaakım medyanın 
tekelleşen yapısına bağlı olarak işten çıkarma, sansür, 
sosyal hakların erimesi gibi sebeplerle, gerekse yeni 
medya ortamının sağladığı “özgür”, etkileşime açık 
yapı nedeniyle yeni medyada mesleğini sürdürmeyi 
tercih etmiştir. Geleneksel medyadan yeni medyaya 
geçen gazetecilerin yanı sıra yurttaş gazeteciler, 
yeni haber platformları ve benzeri kişiler/oluşumlar 
da gazeteciliğin geçirdiği dönüşümde sözü edilmesi 
gereken unsurlar olarak öne çıkmaktadır.

Her ne kadar yeni medya ortamlarında gazeteciliğin 
kullanımı başlangıçta geleneksel medyaya yönelik 
bir tehdit olarak algılansa da, günümüzde geleneksel 
medya ile yeni medya ayrı yapılarla yoluna devam 
etmektedir. Dolayısıyla her iki alanın da kendine 
has avantajları ve dezavantajları olduğu söylenebilir 
(Bulunmaz, 2011, s. 29). Yeni medyanın avantajları 
arasında, geleneksel medyaya kıyasla hukuki 
olarak denetlenmeyen ve düzenlenmeyen yapısı 
sayılabilir. Bununla birlikte zamanla bu alanda da 
hukuki düzenlemelerin önünün açılacağı söylenebilir, 
nitekim hâlihazırda çalışmaları sürdürülen 
“Dezenformasyon ve Yalan Haberle Mücadele” 
yasa tasarısı bu duruma örnek oluşturmaktadır. 
Bahsedilmesi gereken bir diğer husus, yeni 
medyada içerik üretmenin ve dağıtmanın geleneksel 
medyaya göre çok daha ucuz ve basit olmasıdır. 
Yeni medyanın dijital tabanlı oluşu, kopyalamayı ve 
arşivi kolaylaştırmakta, bu durum ise bilgi paylaşımını 
hızlandırmaktadır. Dolayısıyla, yeni medya ile haber daha 
ucuza mal edilmeye başlanmıştır (İnce, 2019, s. 1379). Bu 
da yeni medya ortamına olan rağbeti artırmıştır. 

Yeni medyadaki gazetecilik pratikleri kendi 
içerisinde üçe ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi 
geleneksel medya kanallarının internet mecralarıdır. 
Bu mecralar hem geleneksel ortamdaki bilgileri 
içermekte hem de internete özel yeni içerikleri okura/
izleyiciye sunmaktadır. İkincisi haber portallarıdır. 
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Haber portalları herhangi bir muhabir kadrosu 
bulundurmaksızın ajans haberlerinden veya derleme 
haberlerden oluşabileceği gibi, geleneksel gazetecilik 
mantığında muhabir, editör, yazı işleri kadrosuna 
sahip portallar da bulunmaktadır. Üçüncüsü bireysel 
girişimlerdir. Bu alanda geleneksel medya ortamında 
çalışırken bireysel haber ağını oluşturan gazetecilerin 
yoğunluğundan bahsedilebilir. Bunun haricinde 
geleneksel medya ortamında hiç deneyimi olmayan 
gazeteciler de yeni medya ortamında kendi bireysel 
haber ağını oluşturmaktadır. 

Geleneksel medyanın avantajlı olduğu noktalara 
bakıldığında ise öncelikli olarak finans kaynaklarından 
bahsetmek gereklidir. Geleneksel medyanın gelir 
kaynakları arasında satış ve tiraj gelirleri, abonelik 
gibi unsurlar yer alsa da, reklam ve ilan gelirleri 
kaynaklar arasında oldukça önemli bir konumda 
bulunmaktadır. Yeni medya mecraları geçtiğimiz 
yıllara göre reklam pastasından aldığı payı artırmıştır, 
ancak hâlâ geleneksel mecralar reklam gelirlerinin 
çoğunluğunu elinde tutmaktadır (World Press Trends, 
2021). Bahsedilmesi gereken bir diğer avantaj, okur/
izleyici kitlesinin izleme oranlarıdır. Yeni medya 
mecraları gün geçtikçe izleyici/okuyucu sayısını 
artırmaktadır; ancak özellikle afet, terör saldırısı 
ve benzeri ani durumlarda geleneksel medyanın 
izleyiciyi yakalama gücü daha fazladır. 

Geleneksel medya ile yeni medya arasında hem 
teknolojinin kendisinden hem de mesleki pratiklerin 
dönüşümünden kaynaklanan farklılaşmalar, etik 
konusunda da kimi anlaşmazlıklara yol açmaktadır. 
Bu anlaşmazlıklar temelde geleneksel medya için 
oluşturulan etik kodların yeni medya ortamına nasıl 
uyarlanabileceği üzerinedir. 

Gazeteciliğin mesleki olarak sınırlarının çizilmesi 19. 
yüzyıl sonlarına rastlamaktadır. Bu dönemden itibaren 
gerek mesleki birliklerin çizdiği etik çerçeveyle 
gerekse çalışma koşullarının düzenlenmesiyle 
gazetecilik profesyonel bir meslek halini almıştır. 
Bu profesyonelleşme sürecinde 1923 senesinde 
ABD Gazete Editörleri Cemiyeti’nin kabul ettiği 
Gazetecilik Kuralları, sonrasında ise düzenlenen 

konferanslar, yayınlanan bildirgeler etkili olmuştur. 
Özellikle 1993 senesinde Uluslararası Gazeteciler 
Sendikası’nın kabul ettiği “Basın Meslek İlkeleri”, 
mesleğin uluslararası düzeyde geçerli etik kodları 
kabul etmesinde önemli rol oynamıştır (Örs, 2010, 
s. 180-181). Bu kodlar arasında nesnellik, haberin 
doğruluğunu teyit etme, özel yaşama müdahale 
etmeme, haber ile reklam sınırını koruma gibi unsurlar 
yer almaktadır (Belsey ve Chadwick, 1998, s. 10).

Yeni medya ortamının daha hızlı haberleşmenin 
önünü açması, gazeteci ile kaynak arasındaki ilişkiyi 
dönüştürmesi, bu ortamda haber yapma tekniklerinin 
değişimi, okuyucu/izleyici kitlesinin haber yapım 
sürecine katılımı, kullanılan iletişim yöntemlerinin 
genişliği yeni medya için yeni etik ilkelere ihtiyaç olup 
olmadığı sorusunu öne çıkarmaktadır (Pavlik, 2001, 
s. xiv). Bu noktada kimi düşünürler (Diaz-Campo ve 
Segado-Boj, 2015, s. 736) geleneksel etik ilkelerin 
her koşulda geçerli olması gerektiğini düşünürken; 
kimileri ise (Deuze ve Yeshua, 2001, s. 276) yeni 
medyanın mesleği dönüştürdüğünü, bu nedenle 
etik ilkelerin bu ortama göre yeniden düzenlenmesi 
gerektiğini ileri sürmektedir. Bu çalışmanın inceleme 
konusu olan Nevşin Mengü örneğinde de medya etiği 
konusunda yaşanan ikilem ön plana çıkmaktadır. 

2. YENİ MEDYADA GAZETECİ, REKLAM ve 
ETİK İLİŞKİSİ: NEVŞİN MENGÜ ÖRNEĞİ

Bu çalışma, yeni medya, gazetecilik ve reklam ilişkisini 
Nevşin Mengü örnek olayı üzerinden tematik analiz ile 
incelemektedir. Nevşin Mengü, uzun yıllar geleneksel 
medyada çalışan, sonrasında Youtube’da “Bugün Ne 
Oldu?” programını sunmaya başlayan bir gazetecidir. 
19 Şubat 2022 tarihinde sosyal medya hesabında 
işbirliği etiketiyle bir gıda firmasının reklamını 
yapmıştır. Yaptığı reklamda hem kendi görüntüsü ve 
sesi ile yer almış hem de videonun açıklama kısmında 
ürünü kendi ifadesi ile tanıtmıştır. Bunun üzerine, 
Hürriyet gazetesinde 10 sene medya ombudsmanlığı 
yaptıktan sonra mesleğini kendi internet sitesinde 
icra etmeye başlayan Faruk Bildirici, sosyal medya 
hesabında, Mengü’nün işbirliği adı altında örtülü 
reklam yaptığını ve bu durumun meslek ilkelerine 
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aykırı olduğunu belirtmiştir. Bildirici’nin eleştirisi 
üzerine Mengü bu sefer Youtube kanalında konuyla 
ilgili açıklama yapmış ve artık yayıncılık yapılan 
mecraların değiştiğini, Bildirici jenerasyonunun bu 
durumu anlamadığını söylemiştir. Mengü ve Bildirici 
arasında meydana gelen polemiğe, gazetecilerin, 
akademisyenlerin, okurların/izleyicilerin katılması 
üzerine medya ve etik üzerine verimli bir tartışma 
alanı oluşmuştur.

Bu çalışmanın amacı, Nevşin Mengü-Faruk Bildirici 
tartışması ile ilgili gazetecilerin ve akademisyenlerin 
medya ve etik çerçevesinde hangi başlıkları ön 
plana çıkardıklarını saptamak ve bu başlıkları 
tartışmaya açmaktır. Bu çerçevede, Nevşin Mengü 
ve Faruk Bildirici tartışmasına yönelik gazeteci 
ve akademisyenlerin değerlendirmeleri tematik 
analiz ile incelenmiştir. Tematik analiz, verilerdeki 
örüntüleri tespit etme, analiz etme ve raporlama için 
kullanılan ve veri setinin en küçük detayına kadar 
düzenlenmesini ve betimlenmesini sağlayan nitel 
bir yöntemdir (Braun ve Clarke, 2019, s. 875). Bu 
çalışmada da, Nevşin Mengü örnek olayı üzerinde 
medyada meydana gelen tartışmayı ayrıntılı bir 
şekilde incelemek ve raporlamak hedeflendiği için 
tematik analiz yöntemi tercih edilmiştir. 

Öncelikle konu ile ilgili değerlendirmelerin yer aldığı 
haber ve köşe yazılarından bir veri seti ve bu veri 
setinin kelime bulutu oluşturulmuştur. Sonrasında 
metinler tekrar incelenerek öne çıkan temalar 
belirlenmiş, kelime sıklığına göre hangi temaların 
daha fazla öne çıkarıldığı saptanmıştır. Çalışmanın 
veri seti aşağıdaki tabloda yer alan köşe yazıları ve 
haberlerden oluşmaktadır:

Tablo 1: Çalışmanın veri seti

Başlık Yazar Mecra Tarih

Nevşin Mengü ve 
Cüneyt Özdemir'den 
Faruk Bildirici'ye 
'reklam' yanıtı

Duvar Duvar 24.02.2022

Gazetecilikte 
'meslek etiği' ve 
'reklam' tartışmaları-
Akademisyenler ve 
iletişimciler ne diyor

Esra Tokat dokuz8haber 24.02.2022

Gazeteci hayatta 
kalmalı evet, ama 
tek hedefi de hayatta 
kalmak mı olmalı?

Tezcan 
Durna Medyaport 25.02.2022

Kafamız mı basmıyor, 
aklımız mı almıyor?

Ümit 
Kıvanç P24 25.02.2022

Faruk Bildirici mi, 
Nevşin Mengü mü 
haklı? Uluslararası 
gazetecilik ilkelerine 
göre yanıt belli

Emre 
Kızılkaya Journo 26.02.2022

Kanalıma hoş geldiniz Ceren 
Sözeri Evrensel 27.02.2022

‘Gazeteci reklam yapar 
mı?’ tartışması üzerine Ümit Alan BirGün 27.02.2022

Gazeteci Reklam 
Yapabilir mi?

Özgür 
Kurtuluş Medium 28.02.2022

‘Influencer gazeteciliği’ 
ya da ‘Devir değişti 
beybaba!’

Dağhan 
Irak Diken 29.02.2022

Faruk Bildirici 
Medyafaresi.com'a 
Konuştu: Nevşin 
Mengü Bir Mecra 
Değil, Asıl Sorun 
Reklam Oyunculuğu

Müşerref 
Seçkin Medyafaresi 30.03.2022

Gazeteci bir şirketin 
ürettiği ilacın, takviye 
edici gıdanın tanıtımını 
ve reklamını yapamaz

Esra Tokat dokuz8haber 01.03.2022

Influencerlık bir 
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Çalışmanın veri seti gazetecilerin ve iletişim alanında 
uzman akademisyenlerin yorumlarının yer aldığı 
haber ve köşe yazıları ile sınırlandırılmıştır. Bu 
çerçevede “Nevşin Mengü ve Cüneyt Özdemir’den 
Faruk Bildirici’ye ‘reklam’ yanıtı” başlıklı haber 
içeriği Nevşin Mengü, Faruk Bildirici ve Cüneyt 
Özdemir’in açıklamalarının tümüne yer verdiği için 
çalışmaya dâhil edilmiş, konu ile ilgili diğer haberlere 
benzer içeriğe sahip oldukları için çalışmada yer 
verilmemiştir. 

Veri seti oluşturulduktan sonra, wordart programında 
veri setinin kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime 
bulutu oluştururken, bağlaçlar, anlamsız kelimeler üç 
kez tekrar incelendikten sonra elenmiş ve haber ile 
köşe yazılarında en sık yer verilen kelimelerden bir 
görsel oluşturulmuştur.

Görsel 1: Veri seti kelime bulutu

Kelime bulutu oluşturulduktan sonra, tekrar eden 
kelimeler üzerinden veri seti tekrar incelenmiş ve 
önce alt başlıklar oluşturularak, sonrasında tekrar 
yapılan okuma neticesinde ise temalar oluşturularak 
çalışmanın tematik analiz kısmı gerçekleştirilmiştir. 
Etik çatısı altına toplayabileceğimiz temalar tekrar 
edilme sıklığına göre sırasıyla şu şekildedir: Reklam, 
gelir, gazetecinin kimliği.

2.1. Reklam 

Reklam/etik temasında sıklıkla tartışılan konular 
incelendiğinde, ortaya çıkan sorular şu şekildedir: 

• Gazeteciler reklam yüzü olabilir mi? 

• Gazeteci sosyal medya hesabında reklam 

yapabilir mi?

• Gazeteci doğal (native) reklam yapabilir mi? 

• Gazeteci sağlık ürünlerinin reklamını yapabilir 
mi?

Öncelikle gazetecilerin reklam yüzü olup 
olamayacağına yönelik tartışmaya bakıldığında, 
gazetecilerin ve akademisyenlerin Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Türkiye Gazetecileri 
Hak ve Sorumluluk Bildirgesi haber-ilan (reklam) 
başlığına sıklıkla atıfta bulundukları görülmektedir. 
TGC 2019 senesinde bildirgede yeni medya 
ortamında yapılan gazetecilik faaliyetini de içeren 
bazı düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemeye 
göre, “Gazeteciler ilan, reklam, tanıtıcı reklam 
veya sponsorlu metinleri yazmamalı, reklamlarda 
yüzü ya da sesiyle yer almamalı, sosyal medya 
hesaplarında, web sitelerinde, bloglarında vs. de 
reklam, tanıtım, ürün yerleştirme yapmamalıdır. 
Tanıtım veya reklam yüzü olarak algılanmasına 
sebep olacak durumlardan kaçınmalıdır.” Nevşin 
Mengü’nün sosyal medya hesabında kendi sesi ve 
yüzüyle yer alması, bu nedenle mesleki etik ilkelere 
aykırı olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda 
Faruk Bildirici’nin kendisiyle yapılan röportajda dile 
getirdiği eleştiri, alanda üzerinde uzlaşılan hususu 
özetler niteliktedir:

Nevşin Mengü, sosyal medya hesabında 
bir vitamin takviyesinin reklamını yaptı. 
Reklam yayımlamadı; reklamda oynadı! 
Vitamin takviyesinin içeriğini beğendiğini, 
yararlı olduğunu söyleyip içtiği görüntüyü 
yayımladı, sosyal medya hesabından. 
Bir gazetecinin reklam oyunculuğu etik 
bir davranış değil. … Çünkü gazetecinin 
güvenilirliği, inanılırlığı bir ürünün satışı 
için kullanılmış olur. 

Reklam başlığında ön plana çıkan bir diğer konu 
reklamın niteliğidir. Tartışmalarda Mengü’nün 
sosyal medya hesabında işbirliği etiketiyle paylaştığı 
tanıtım ile ilgili advertorial/örtülü reklam, doğal 
reklam tanımlamaları kullanılmaktadır. Her ne kadar 
advertorial/örtülü reklam ile doğal (native) reklam 
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arasında keskin bir ayrım bulunmasa da, advertorial 
ya da örtülü reklam, hem geleneksel medyada hem 
de yeni medyada haber formatında düzenlenmiş 
reklamdır; doğal (native) reklam ise reklam 
içeriğinin yer aldığı platformun görsel tasarımına 
ve fonksiyonlarına uygun bir şekilde düzenlendiği 
karşılığı ödenmiş materyaldir (Arslan, 2017, s. 22-
24). Advertoriallar ve doğal reklamlar editoryal 
içerik ile reklam arasındaki sınırı bulanıklaştırması 
nedeniyle eleştirilmektedir (Çetinkaya, 2016, s. 123). 
Bu çerçevede, Mengü’nün sosyal medya hesabında 
yaptığı paylaşım doğal reklam formatına uygundur. 
Bununla ilgili Prof. Dr. Süleyman İrvan’ın açıklaması 
gazetecilerin ve akademisyenlerin görüşlerini 
özetleyici niteliktedir:

Faruk Bildirici’nin kendi Twitter 
hesabından yaptığı paylaşımda da belirttiği 
gibi, gazeteci Nevşin Mengü açık biçimde 
bir ürün reklamı yapıyor. Gazetecinin, 
“örtülü” reklam yapmıyorum, açık açık 
yapıyorum mealindeki açıklaması da 
yapılanın yanlışlığını ortadan kaldırmıyor. 
Çünkü ilke, örtülü yapamazsın ama açık 
açık yapabilirsin demiyor.

Bununla birlikte Emre Kızılkaya köşe yazısında 
içeriğe göre doğal reklamın gazeteciler tarafından 
kullanılabileceğini şöyle belirtmektedir: “Doğal 
reklamın bir medya şirketi için kabul edilebilir olup 
olmadığı, önerilen içeriğe bakarak değerlendirilmeli. 
Kamu yararına ve haber kuruluşunun marka değerine 
zarar vermeyen reklamlar yayımlanabilir.”

Reklam başlığında üzerinde durulan bir diğer 
konu ise gazetecinin sağlık ürünlerinin reklamını 
yapıp yapamayacağıdır. Bu konuda gazeteciler ve 
akademisyenler yine TGC’ye atıfta bulunmakta 
ve gazetecinin ilaç tavsiyesinde bulunmaması 
gerektiğini belirtmektedir. Gazetecinin kamu yararını 
gözetmesi, bu nedenle vatandaşlara karşı sorumlu 
olması nedeniyle, ilaç ve takviye edici gıda reklamı 
yapmaması gerektiği üzerinde uzlaşılmaktadır, TGC 
Genel Sekreteri Sibel Güneş’in açıklaması (Tokat, 
2022b) da bu uzlaşıyı desteklemektedir: 

Gazetecilik kamu yararı için yapılan 
bir meslektir. Bu nedenle gazetecinin 
rolü gıda güvenliğiyle ilgili yurttaşı 
doğru bilgilendirmektir. Gazetecinin 
haberinde, köşe yazısında, sosyal medya 
hesaplarında ‘Ben bu ilacı kullanıyorum, 
çok iyi geldi’ gibi bir yaklaşım içinde 
olması kabul edilemez. Hiçbir gazeteci 
bir şirketin ürettiği ilacın, takviye edici 
gıdanın tanıtımını, reklamını yapamaz.

Reklam temasıyla ilgili genel olarak gazetecilerin ve 
akademisyenlerin, gazetecilerin gerek haber yaptıkları 
mecrada gerekse sosyal medya hesaplarında açık veya 
örtülü olarak kendi görüntüsünün ve sesinin yer aldığı 
reklam içeriği paylaşmaması ve ilaç, takviye edici 
gıda gibi ürünlerin tanıtımını yapmaması gerektiği, 
bu durumun mesleki ilkelere aykırı olduğu görüşüne 
sahip oldukları söylenebilir.

2.2. Gelir

Gelir temasına bakıldığında, ön plana çıkan sorular 
şu şekildedir:

• Yeni medyada gazeteci nasıl gelir elde 
edebilir? 

• Nevşin Mengü örneği için patronsuz 
gazetecilik tanımı uygun mu?

• Popülerlik, gazetecilerin elde ettiği reklam 
gelirini etkiliyor mu?

Faruk Bildirici’nin eleştirisine yönelik olarak, Nevşin 
Mengü’nün, yeni medya platformlarında reklam geliri 
olmadan gazetecinin gelir elde etmesinin, çalışanların 
maaşını karşılamada oldukça zorluk yaratacağına 
değinmesi, yeni medyada gazetecinin nasıl gelir elde 
edebileceği sorusunu öne çıkarmaktadır. Bu çerçevede 
gazetecinin doğal reklam, advertorial gibi gelir 
modellerine yönelmesi mesleğin sürdürülebilirliği 
açısından sakıncalı bulunmaktadır:

Reklamda rol almak (hele ki bu reklam 
bir şekilde perdelenmişse) gazeteci için 
sadece etik dışı değil, aynı zamanda 
ekonomik sürdürülebilirlik açısından 
da mantıksız. Doğal reklamda 
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oynadığı için uzun vadede kaybedeceği 
kamusal güvenin yaratacağı maddi 
zarar, gazetecinin oradan elde edeceği 
geçici gelirden çok daha büyük olur 
(Kızılkaya, 2022).

Bununla birlikte, reklam gazeteciler için en 
önemli gelir modelidir. Dolayısıyla gazetecinin 
reklam almadan mesleğini sürdürebilmesi mevcut 
koşullarda oldukça zor görünmektedir. Çevrimiçi 
gazete okuyucularının, reklam görmemek için 
bilgisayarlarına yükledikleri uygulamalar ve mevcut 
reklam türlerinin yeterli müşteri çekme konusunda 
istenilen düzeye ulaşmaması, reklamcıları yeni 
reklam modelleri geliştirmeye yöneltmektedir. Bu 
çerçevede doğal reklamlar da son zamanlarda en sık 
kullanılan reklamlar arasına girmiştir (Çetinkaya, 
2016, s. 123). Bu nedenle, her ne kadar mesleki 
ilkelere uygun olmasa da, gazetecilerin doğal reklam 
gibi uygulamaları gelir problemine bir çıkış yolu 
olarak gördükleri söylenebilir. 

Gazetecilerin ve akademisyenlerin reklam gelirine 
karşılık yeni gelir modellerinin uygulanabilirliğini 
tartışmaları oldukça önemlidir: “Bugün tartıştığımız 
birçok farklı gelir modeli söz konusu, Patreon gibi, 
reklam gelirleri gibi, abonelik sistemi gibi, ama bu 
modellerin hiçbirinde gazeteci gelir elde etmek için 
reklam yapabilir demiyor” (Kızılkaya, 2022). 

Bu başlıkta ele alınması gereken bir diğer problem, 
popülerlik ve gelir arasındaki ilişkidir. Yeni medya 
platformlarında yapılan gazeteciliğin ana gelirinin 
reklam olmasının ve popüler isimlerin bu reklam 
pastasından daha fazla pay almasının gazeteciler 
arasında eşitsizlik yaratacağı düşünülmektedir: 
“Reklam neredeyse kitleselleştiğinden beri medyanın 
ana gelir kalemi. Popülerleştikçe reklam gelirleri 
artar, reklam arttıkça okuyucu artar, yazılı basında 
buna tiraj spirali diyoruz. Bir benzeri bugün değişen 
dünya, yeni medya için de geçerli.” (Sözeri, 2022). 

Gelir başlığında tartışılan bir diğer konu patronsuz 
gazetecilik tanımlamasıdır. Mengü, Faruk Bildirici’ye 
yönelttiği eleştirisinde, “patronsuz medyada bir 
gün dahi çalışmamış bir kimseden öğüt almak, iş 

öğrenmek gibi bir niyetim yok” açıklaması yapmıştır. 
Bununla birlikte Ümit Kıvanç (2022), “patronsuz 
medya” olarak tanımlanmış bir iş alanı olmadığını, 
Dağhan Irak (2022) ise alternatif medyanın patronsuz 
medya olarak tanımlanamayacağını belirtmektedir. 
Bu noktada her iki ismin de patronsuz medya 
tanımlamasına getirdiği temel eleştiri, henüz böyle 
bir alanın oluşmadığı, eğer böyle bir alan oluşacaksa 
eşitlikçi-katılımcı bir düzende, fikir birliği içerisinde 
kurulması gerektiğidir. Dr. Gökhan Bulut (Tokat, 
2022a) ise gazetecilerin mesleklerini sürdürebilmek 
için gerekli olan geliri temin etme noktasında hem 
şirket kurma, sigorta yatırma, hizmet satma ve benzeri 
işlemleri yürüttüklerini hem de fon bulma çabası 
içine girdiklerini, bu durumun ise mesleki aşınmaya 
ve güvencesizleşmeye yol açtığını vurgulamaktadır. 
Bulut, “patronsuz medya” ifadesinin ise bu durumu 
meşrulaştırdığını söylemektedir. Dolayısıyla 
patronsuz medya tanımı üzerine alanda henüz uzlaşma 
sağlanamadığı söylenebilir. 

Gazetecilerin ve akademisyenlerin, genel olarak, 
gelir başlığı ile ilgili, yeni medya platformlarında 
gazetecilerin reklam dışında yeni gelir modellerini 
denemelerinin zaruri olduğunu ve popülerliğin reklam 
ile gazeteci arasındaki ilişkiyi eşitsiz yönde etkilediğini 
düşündükleri, patronsuz medya diye bir tanımı uygun 
bulmadıkları görülmektedir. 

2.3. Gazetecinin kimliği

Gazetecinin kimliği teması altında ön plana çıkan 
sorular şu şekilde sıralanabilir:

• Gazeteci mi, influencer mı?

• Boomer mı, deneyimli gazeteci mi?

Bu tema altında, özellikle yeni medya düzeniyle birlikte 
gazeteciliğin değişen pratikleri öne çıkmaktadır. Bu 
kapsamda, yeni medyada paylaşılanların hangisinin 
içerik hangisinin haber olduğunun ayrımının 
yapılamadığı ve adını duyurmuş gazetecilerle 
geleneksel medyadan gelmeyen influencerların 
nasıl konumlandırılacağı önem kazanmaktadır. Bu 
konuda Ümit Alan (Tokat, 2022a), “Haber benzeri 
içerik üreten ve geleneksel medyadan gelmeyen 
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influencerlar için bu konuşulmuyor mesela. Onun etik 
pozisyonu ne olacak?” diyerek, yeni medyada çalışma 
sınırları çizilmediği takdirde etik değerleri tartışmanın 
da zorlaşacağına dikkat çekmekte ve yeni mesleki 
tanımlamalara ihtiyaç duyulduğunu belirtmektedir. 
Dağhan Irak (2022), Mengü’nün kullandığı “mecra”, 
“girişim”, “platform” tanımlamalarının mesleğin 
sınırlarını bulanıklaştırdığı ve bu bulanıklaşmanın 
gazeteciyi “influencer”lığa yaklaştırdığı eleştirisini 
getirmektedir. Dr. Gökhan Bulut (Tokat, 2022a) ise 
meslek terminolojisinde bir değişim yaşandığına, 
haber ile içerik, haberci ile içerik üreticisi arasında 
ayrım yapılması gerektiğinin önemine dikkat 
çekmektedir. Bu vurgulamanın temel sebebini ise 
haber ile içerik arasında ayrım yapılmadığı takdirde 
etik sorumlulukları yerine getirme yükümlülüğünün 
ortadan kalkacağı şeklinde açıklamaktadır.

Bu kapsamda bahsedilmesi gereken bir diğer husus, 
yaş ve gazetecilik pratikleri arasındaki ilişkidir. 
Mengü’nün Bildirici için “Faruk Bey’lerin jenerasyonu 
anlamıyor” ifadesi, gazeteciler ve akademisyenler 
arasında “boomer” tartışmasına da alan açmıştır. 
Bu çerçevede, özellikle yeni medya alanındaki etik 
problemlerle, düzenlemelerle ilgili kimlerin söz 
sahibi olabileceği sorusu öne çıkmaktadır. Konuyla 
ilgili Ümit Kıvanç (2022), gazetecilik mesleğinin 
geçmişi ve geleceği ile ilgili söz söyleme hakkının 
yaş, jenerasyon ve benzeri gerekçeler ile sadece belli 
bir kesimin tekeline bırakılmasına itiraz etmektedir. 
Diğer gazeteci ve akademisyenlerin söylemlerine 
bakıldığında da jenerasyon farkının etik problemleri 
ortaya koymanın önünde bir engel yaratmadığı 
üzerinde uzlaşıldığı söylenebilir.
SONUÇ 
Sosyal medya hesabında işbirliği etiketi ile bir gıda 
takviye ürünü reklamı yapması neticesinde Nevşin 
Mengü ile Faruk Bildirici arasında başlayan polemiğin 
gazeteciler ve akademisyenler tarafından haber 
içeriklerinde ve köşe yazılarında değerlendirilmesi, 
yeni medya ve etik ilişkisi kapsamında oldukça 
verimli bir tartışma alanı yaratmıştır. Bu çalışmada, 
gazeteci ve iletişim alanında uzman akademisyenlerin 
konu ile ilgili ön plana çıkardıkları sorular tematik 

analiz ile incelenmiştir.
Çalışma neticesinde, etik çatısı altında reklam, gelir 
ve gazeteci kimliği temalarının ön plana çıktığı 
bulgulanmıştır. Genel olarak yeni medya ortamında 
çalışma pratiklerinin ve mecrasının değişiminin, 
gazeteciyi etik sorumluluklarından uzaklaştırmaması 
gerektiği üzerinde uzlaşılmaktadır. Her ne kadar yeni 
medya ile etik kodlar için yeni düzenlemelere ihtiyaç 
duyulsa da, gazetecinin temelde görevleri aynıdır ve 
kamuya karşı sorumluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle 
gazetecinin kendi görüntüsü ve sesi ile bir reklamda 
yer alması mesleki ilkelere aykırı bulunmaktadır. 

Gelir konusu ile ilgili advertorial, doğal reklam 
gibi materyallerden gelen gelirin uzun vadede 
gazeteciliğin geleceği için sakınca yaratabileceği, 
bu nedenle uygulama geliri veya okur aboneliği 
gibi uygulamalara yönelmenin daha doğru olacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca gazetecinin popülerliğinin 
elde edilen reklam gelirinde belirleyici olabileceği bu 
durumun alanda eşitsiz bir durum yaratabileceği de 
eleştirilen konular arasında yer almaktadır.

Nevşin Mengü örnek olayı ile ilgili olarak tartışılan 
bir diğer husus ise gazetecinin kimliğidir. Yeni medya 
ortamı, haber ile içerik arasında ayrım yapmayı 
zorlaştırmakta, bu durum ise çalışanların gazeteci 
olarak mı yoksa influencer olarak mı tanımlanacağı 
ikilemini yaratmaktadır. Etik sorumlulukların 
yerine getirilebilmesi adına mesleki tanımlarda yeni 
düzenlemelere gidilmesi önerilmektedir. Konu ile 
ilgili olarak bahsedilmesi gereken bir diğer durum ise 
jenerasyon farkıdır. Üzerinde uzlaşılan husus, yeni 
medyanın etik ilkelerini belirlerken gazetecinin hangi 
jenerasyona ait olduğunun önemi olmadığıdır.

Geleneksel medya, gerek tekelleşen yapısı gerekse 
ideolojik baskı ortamı nedeniyle gazetecilik mesleğini 
baskılayan bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda yeni 
medya ortamı gazeteciler için daha özgür bir ortam 
yaratabilir. Ancak bu özgür ortamın sağlanması 
için gazetecilerin geçimlerini sağlamak ve mesleki 
faaliyetlerini sürdürebilmek adına düzenli gelir 
elde etmeleri elzemdir. Gelir dengesi sağlandığı 
takdirde, düşünülmesi gereken bir diğer önemli 
husus ise yeni medya ortamının ve bu ortamda 
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faaliyet gösteren gazetecilerin sorumluluklarının 
nasıl düzenleneceğidir. Mengü ve Bildirici tartışması, 
alandaki eksik ve düzensiz noktaları ve gazeteciler 
arasında fikir alışverişine olan ihtiyacı göstermesi 
açısından oldukça önemlidir. Bu tartışma ekseninde 
meydana çıkan soruların gerek gazeteciler gerekse 
akademi tarafından daha ayrıntılı olarak ele alınması, 
gelecekte gazetecilik mesleğinin yeni medya 
ortamında daha sorunsuz işleyebilmesi için kapı 
aralayacaktır.
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ÖZ
Sosyal medya platformları, toplumsal yaşamı domine eden önemli mecralar olarak dikkat çekmektedir. Sosyal medya 
platformlarının işleyiş pratiği kullanıcılarının üretimine dayalıdır. Bu anlamda kullanıcılar, sosyal medyanın hem üreticisi 
hem de tüketicisi konumundadır. Kullanıcıların bu platformlarda hem üretici hem tüketici olarak konumlanması, günlük 
yaşamlarının neredeyse her alanını burada paylaşması, sosyal medya şirketlerinin kârlılık oranlarını artırmaktadır. Buna 
karşın, bu kârlılığın oluşmasına destek veren kullanıcılar adına ise, karşılığı ödenmeyen bir emeğin ortaya çıkması söz 
konusudur. Bu kapsamda, bu çalışmada bu karşılığı ödenmeyen emek, literatürde “dijital emek” biçiminde yapılan 
kavramsallaştırma, sosyal medya bağlamında ele alınarak, konuyla ilgili kavramsal bir çerçeve sunulacaktır.

Anahtar kelimeler: Dijital emek, Sosyal medya, Üretüketim
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ABSTRACT

Social media platforms draw attention as important channels that dominate social life. The working practice of social 
media platforms is based on the production of their users. In this sense, users are both producers and consumers of social 
media. The fact that users are positioned as both producers and consumers on these platforms, and that they share almost 
every aspect of their daily lives here, increases the profitability of social media companies. On the other hand, on behalf 
of the users who support the formation of this profitability, there is an unpaid effort. In this context, in this study, this 
unpaid labor, the conceptualization of “digital labor” in the literature, will be discussed in the context of social media 
and a conceptual framework will be presented.

Keywords: Digital labor, Social media, Produsage
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GİRİŞ

İnternet teknolojisinin günden güne artan gelişimi, 
dijitalleşme pratiklerinin de toplumsal yaşama uyum 
gösterebilmesinde itici bir güç olarak karşımızda 
durmaktadır. Gerek kurumsal yapılar gerekse bireyler 
bazında dijitalleşme gündelik yaşamın vazgeçilmez 
unsurları olma yolunda hızla ilerlemektedir. İnternet 
teknolojisine uygun elektronik cihazların varlığı, 
çeşitlenen yapısı ve görece daha ulaşılabilir hale 
gelmesi de dijitalleşmenin kazandığı ivmeye 
destek sağlayan unsurlardandır. Zaman ve mekân 
sınırlılıklarının ortadan kalktığı, küresel ağlar ile 
dünyanın birbirine entegre olduğu bu süreç, toplumsal 
yapının tüketim, kültür, beğeni vb. pek çok yerleşik 
tutum ve davranışlarının da dönüşümüne sebep 
olmuştur. Kültürün ve yaşam tarzının biçimlendirici 
rolünü üstlenen medya, bu dönüşümün oluşumunda 
adına “yeni” denen yeni iletişim mecralarıyla bu 
dönüşümü tetikleyen unsurların başat uygulama 
alanı haline gelmiştir. Bu anlamda dünya üzerindeki 
kapitalist egemen bakış açısı, dijitalleşen dünyaya 
medya üzerinden ayak uydurmuş ve kendine medya 
aracılığıyla yeni tüketim kanalları oluşturmanın 
yollarını aramıştır. Bireyler arası ilişkilerin sürdürülme 
alanı olan, beğeni ve alışkanlıkların oluşturulduğu 
ve yeniden üretildiği, dünya gündeminin belirleyeni 
haline gelen sosyal medya platformları, kapitalist 
egemen yapının en önemli kanalı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Sosyal medya platformları, kendine 
eklediği yeni özellikler ve uygulamalar yoluyla 
kullanıcı sayısını sürekli olarak artırmaktadır. İnsan 
yoğunluğunun bu denli fazla olması hem sermaye 
gruplarının hem de devlet yönetimlerinin sosyal 
medya üzerinde daha çok söz sahibi olmak istemesini 
de beraberinde getirmektedir. Kullanıcıların bu 
platformlarda hem üretici hem tüketici olarak yer 
alması, gündelik yaşamlarını bu alanlarda sürdürüyor 
olması, sosyal medya şirketlerinin küresel ölçekte 
güçlenmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte 
bu güce dayanak sağlayan kullanıcıların emeği yok 
sayılmaktadır. Bu perspektifte, bu çalışmada literatürde 
“dijital emek” olarak yer alan kavramsallaştırma, 
sosyal medya üzerinden değerlendirilerek, konuya 

ilişkin kavramsal bir çerçeve çizilecektir. 

1. KAPİTALİZMİN DEĞİŞEN YÜZÜ VE YENİ 
MEDYANIN YÜKSELİŞİ

Sanayi Devrimi sonrası üretkenliğin artması, ortaya 
çıkan ürünlerin tüketilmesi noktasında bireylerin 
sürece dahil edilmesini gerekli kılmış; bireyler 
tüketim perspektifinde oluşturulan yeni bir yaşam 
tarzının özneleri haline getirilmiştir. Kent yaşamına 
geçiş ile birlikte, bireylerin kültür, tüketim ve yaşam 
tarzlarının kendilerine verili olarak sunulduğu, 
gündelik yaşam pratiklerinin dahi kontrol edilebilir 
hale dönüştüğü bir iklim yaratılmıştır. 

1970’lerin başlarında, Fordist endüstriyel üretim 
tarzını sekteye uğratan işçi hareketleri sonucu, 
sermayenin buna cevabı; otomasyon ve robot 
teknolojisinden faydalanıp, üretimi fabrika sınırlarının 
ötesine taşıyarak, toplumun geniş kesimlerine ulaşma 
adına bilgi ağlarını kullanmak şeklinde olmuştur. Bu 
durum sermayenin yeniden güçlenmesini sağlarken, 
toplumsal yaşam içerisinde daha çok soyut metaların 
üretimine yönelen, itaatkâr öznelerden oluşan 
bir toplum yapısının oluşumuna katkı sunmuştur 
(Hardt&Negri, 2019, s. 161). Foucault, “Toplumu 
Savunmak Gerekir” başlıklı seminer dizisinde (1976), 
insan bedeni ve iktidar mekanizması arasında bir 
analoji kurar. Foucault, insan bedeninin tüm varlığıyla 
iktidarın hedefi haline dönüştüğü yapıyı biyopolitika; 
bu politikaları yaşama geçiren varlığı ise biyoiktidar 
kavramlarıyla tanımlamaktadır. Alex Means de 
(2014, s. 297), “bilişsel kapitalizm” bağlamında, 
Hardt ve Negri (2009)’nin, Foucault’dan hareketle 
ürettiği, “biyopolitik üretim” (ekonomik değerlenme 
ve maddi olmayan etkinliklerin kesişimi) kavramına 
atıfla, kapitalist üretim biçiminin, artık sadece 
meta üretimiyle değil, toplumsal ilişkiler ve yaşam 
biçimleri üzerinde de bir politikasının olduğunu ifade 
etmektedir. “Öznelliğin ve yaşam formlarının üretimi 
giderek kapitalist değer yaratma sürecinin merkezine 
yerleşmekte olup, bu mantık bizi doğrudan bilişsel 
ve biyopolitik üretim kavramlarına götürmektedir” 
(Hardt&Negri, 2019, s.174).
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Artan rekabet koşulları, bireyler üzerindeki baskının 
ve manipülasyonun sürekli artırılmasına neden 
olurken, dijitalleşmenin toplum yaşamına entegre 
olmasıyla, kapitalizm de kabuk değiştirmiş ve dijital 
kapitalizmin kapısını aralamıştır. Dijital kapitalizmde, 
geleneksel kapitalizmin bilindik kodları olan kol ve 
kas gücü emeğinin yerini dijital emek almıştır. Peters 
ve Bulut dijital emeği bilişsel kapitalizm bağlamında 
ele almıştır. “Kapitalizmin üçüncü evresi olarak 
adlandırılan bilişsel kapitalizm, birikim sürecinin 
maddi olmayan ya da dijital emek süreçlerini kullanan 
(yine maddi olmayan) varlıklarının kullanımını ve 
simgesel mallar ve deneyimlerin üretimini merkez 
alan yeni bir kapitalizm biçiminin söylem analizinde 
önemli hale gelen genel bir terimdir” (Peters ve 
Bulut, 2014, s.31). Bilişsel kapitalizm, sermayenin; 
dil, fikirler ve toplumsal ilişkiler üzerinde üretken bir 
yapıya dönüşmesini ifade etmektedir. Bu çerçevede, 
kapitalist değerlenme ve emek fikir, imge, kod ve 
duyguların oluşumu ve yayılımı gibi maddi olmayan 
etmenlerin etrafında örgütlenmektedir (Means, 
2014, s.297). Medya, kültür ve toplum yapısının 
şekillenmesinde; tüketim alışkanlıkları, gündelik 
yaşam pratiklerinin oluşmasında, bireylerin tutum 
ve davranışlarının belirlenmesinde her zaman 
önemli bir güç olmuştur. Dijitalleşme pratiklerinin 
medya alanında da kendini göstermesi, medya 
alanında da bir dönüşümü beraberinde getirmiş ve 
geleneksel medya olarak bilinen faaliyetler yerini 
yeni medyaya bırakmıştır. Medya alanında yaşanan 
dijitalleşme, internet teknolojisinin günlük yaşamda 
kullanılabilir hale gelmesi ve bunu destekleyen 
teknolojik araç gereçlerin ortaya çıkması, medyanın 
toplum üzerindeki etkisini artırmıştır. Bu anlamda 
yeni medya kanalları, dijital kapitalizmin de yayılım 
gösterdiği alanların başında gelmektedir. Yeni 
medyanın sahip olduğu; “dijitallik, etkileşimlilik, 
hipermetinlilik ve modülerlik” (Yengin, 2012, s. 126), 
sayesinde yeni medyada üretilen içerikler, zaman 
ve mekân sınırlaması olmaksızın, kısa bir zamanda 
geniş kitlelere ulaşabilir hale gelmiştir. Böylelikle 
etkileşimin yoğun olarak yaşandığı, geri bildirimlerin 
olduğu bütünlüklü bir medya yapısı oluşmuştur. Yeni 

medyanın geleneksel medyadan ayrılan ve adına “yeni” 
denmesinin en önemli özelliği, dağıtım teknolojileri 
sayesinde merkezi olarak muhafaza edilebilen bir 
enformasyonun, istenildiği zaman istenildiği ortamda 
eş zamanlı ve karşılıklı olarak paylaşılabilir hale 
gelmesidir (Başer, 2010, s.41). Yeni medya araçlarının 
birbirlerine eklemlenebilir hale gelmesi, üretilen 
enformasyonun tek bir merkezden dağıtılabilir yapıya 
evrilmesi “yöndeşme”- “yakınsama” “(convergence)” 
kavramlarıyla tanımlanmaktadır (Aydoğan& Başaran, 
2012, s.213-214). Van Dijk (2016, s. 20), yeni 
medyadaki yöndeşmenin; telekomünikasyon, veri 
iletimi ve kitle iletişiminin tek bir elden yönetilebilir 
olmasına olanak tanıdığından dolayı, yeni medyayı 
“multimedya” olarak tanımlamaktadır. Yeni 
medyanın, toplumla ilişkilendiği, toplum hayatına 
girdiği alanların başında sosyal medya platformları 
gelmektedir. 

Sosyal medya platformları günden güne çeşitlenen 
yapısı ve kendine eklediği teknik özellikleriyle 
bireylerin hayatını yönlendiren aktif bir role 
bürünmüştür. We Are Social ve Hootsuite tarafından 
hazırlanan “We Are Social Digital in 2021” raporuna 
bakıldığında; 2021 yılında dünya genelinde internet 
kullanıcı sayısı 4,66 milyarken (dünya nüfusunun 
%59,5’i), sosyal medya kullanıcı sayısının ise 
4,20 milyar (dünya nüfusunun %53,6’sı) olduğu 
görülmektedir1. Buna karşın 2020 yılında yayımlanan 
rapora göre, internet kullanıcı sayısının 4,54 milyar 
(dünya nüfusunun %59’u), sosyal medya kullanıcısı 
sayısı ise 3,80 milyar (dünya nüfusunun %49’u) 
olarak açıklanmıştır2. Günümüzde sosyal medya, 
ülke ve dünya gündeminin tartışıldığı ve belirlendiği, 
habercilik faaliyetlerine haber kaynaklığı eden; 
moda, kültür, sanattan alışverişe her tür hareketliliğin 
yaşandığı ve duyurulduğu; kişiler arası ilişkilerin 
sürdürülmesinde bireylere alan açan önemli bir mecra 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Arık (2018, s.131), sosyal medyanın günümüzde 
anlam olarak neredeyse internetin yerine geçebilecek 

1  https://wearesocial.com/digital-2021

2  https://wearesocial.com/digital-2020
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kadar kabul gördüğünü ileri sürerek, sosyal medyanın 
yayılımındaki güce vurgu yapmaktadır. Sosyal 
medyanın bu denli kullanıcı sayısına ulaşması 
ve toplumda bulduğu karşılıkta; bireysel internet 
kullanımının artması, internet kullanımına imkân 
veren pek çok cihazın üretilmesi ve bu cihazlarda 
sosyal medya platformu uygulamalarının entegre 
edilebilir yapısı önemli rol oynamaktadır. Bunun 
yanında cep telefonu, tablet, akıllı saat gibi taşınabilir 
cihazlar yoluyla da, sosyal medyanın mobilize olarak 
kullanımı desteklenmiş ve bireyler sürekli olarak 
sosyal medyaya erişebilir hale gelmiştir.

2. ÜRETÜKETİCİ BAĞLAMINDA SOSYAL 
MEDYA 

İnternet teknolojisinin kullanılmaya başlamasıyla 
ivme kazanan kitlesel iletişim, sosyal medya 
platformları sayesinde tüm dünyanın birbirine entegre 
olduğu bir yapıya dönüşmüştür. 2004 yılında Harvard 
Üniversitesi’nde öğrenci olan Mark Zuckerberg 
ve arkadaşları tarafından, öğrenciler arasında bir 
haberleşme ağı kurma amacıyla oluşturulan ve 
sonrasında tüm dünyada milyarlarca kullanıcıya 
ulaşan Facebook, sosyal medyanın günümüzdeki 
konumuna ulaşmasında önemli bir rol üstlenmiştir. 
Sonrasında Facebook’a alternatif olarak ya da farklı 
özellikleriyle ön plana çıkmaya çalışan pek çok 
sosyal medya girişimi olmuştur. Bu girişimlerinden 
bazıları günümüzde halâ popülerliğini korurken, 
bazıları ise beklenen ilgiyi görememiş ve bireyler 
üzerindeki ilgisini zamanla yitirmiştir. We Are Social 
ve Hootsuite tarafından hazırlanan 2022 yılı raporuna 
göre, Youtube 2,56 milyar kullanıcı sayısı ile en 
fazla tercih edilen sosyal medya platformu olurken, 
Instagram 1,48 milyar kullanıcı sayısıyla ikinci sırada 
yer almaktadır. Tiktok ise, 884,9 milyon kullanıcı 
sayısıyla en fazla tercih edilen üçüncü sosyal medya 
platformu olarak karşımıza çıkmaktadır3.

Üretici ve tüketici arasındaki sınırları ayırmanın 
güçleştiği, birlikte ele alındığı yapıyı, ilk olarak 

3  https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-
of-bumper-growth-2/

Toffler (2008) üretüketim (prosumption) kavramıyla 
açıklarken; Toffler’in bu kavramsallaştırması birçok 
araştırmacı için de zemin oluşturmuştur. Axel Bruns, 
üretüketim olgusunu, “produsage”4 kavramıyla 
medyaya uyarlamıştır. Bruns (2011, s. 3-7), üretüketim 
topluluklarının özelliklerini ise şöyle özetlemektedir:

• Üretüketim topluluklarında, katılımcı sayısı 
büyük öneme sahip olduğundan, katılımcıların sürece 
dahil edilebilmesine yönelik politikalar geliştirilir.
• Katılımcılar, farklı bilgi ve yeterlilik düzeyine 
sahip olsalar dahi, her biri kendi adına belli bir üretim 
kapasitesine sahiptir.
• Üretüketim süreklilik arz etmektedir. 
Üretüketicilere, bir üretim sürecinin tamamlanmasında 
değil; içeriğin her zaman kademeli bir biçimde 
iyileştirilmesinde ihtiyaç vardır. 
• Üretilen içerikler, farklı katılımcılar tarafından 
da kullanılabileceği düşüncesinden hareketle; 
geliştirilebilir ve yeniden üretilebilir bir yapıda 
olmalıdır. 
Ritzer (2016), “üretüketim çağı” olarak da ifade ettiği, 
kapitalizmin yeni çağı prosumer (üretüketiciler) 
kapitalizmde, sermayenin tüketicileri üretim 
aşamasına da dahil ettiği vurgusuyla, sosyal paylaşım 
ağları örneğini vermektedir. Ritzer, sosyal paylaşım 
ağlarında kapitalizmin, içerik üretimi ve daha sonra bu 
içeriklerin tüketilmesi noktasında, sistemi tamamen 
kullanıcılara endekslediğine işaret etmektedir. 
Kullanıcıların şirket olarak maddi değeri çok yüksek 
olan Facebook, Amazon vb. siteler için; üretmek, 
izlemek, bakımını yapmak, sürekli güncellemek ve 
genişletmek gibi eylemlerde bulunduğunu; üretim 
ve tüketim alanının bulanıklaştığını ve kullanıcıların 
her iki misyonu da yerine getiren üretüketicilere 
dönüştüğünü belirtmektedir. 

Sosyal medya platformları işleyişi gereğince, 
kullanıcıların üretimine ihtiyaç duymaktadır. Bu 
anlamda kullanıcı sayısının artması, bir platformun 
bilinirliğinin ve kârlılığının artmasında en önemli 

4  produsage: üretüketim. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde, Türkçe 
olması sebebiyle üretüketim kavramı kullanılacaktır.
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unsurdur. Bu açıdan sosyal medya şirketleri, 
kullanıcılarını cezbetmek için sürekli kendilerini 
yenilemekte ve kullanıcılarına farklı deneyimler 
sunabilmek için yeni yollar aramaktadır. Sosyal 
medyada kullanıcı olarak yer alan bireyler, Ritzer’in 
de ifade ettiği gibi, sosyal medyanın hem üreticisi 
hem tüketicisi konumundadır.

Fuchs (2016, s. 92), Dallas Smythe ’nin (1977, 
1981, 2006) yaptığı çalışmalara atıfta bulunarak, 
sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla, bu çalışmaların 
öneminin arttığına işaret etmektedir. Smythe’nin, 
reklam gelirleriyle finanse edilen geleneksel medya 
araçlarının, yayınladıkları bu reklamlarla izleyici ya 
da dinleyicilerinin bu reklamları dikkatle takip ederek 
çalıştığını (izleyici emeği) ve reklamcılara sunulmak 
üzere kendilerini meta olarak ürettiğini ileri sürdüğü 
görüşünden hareketle, sosyal medyanın bireyleri 
sömürdüğünü ve dijital emek bağlamında ele alınması 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Fuchs (2016, s.93), 
sosyal medyada kişilerin bunu bir sömürü gibi 
hissetmiyor olmasının, bunun bir sömürü olduğu 
gerçeğini değiştirmeyeceğini ileri sürmektedir.

Üretüketiciler, sosyal medyada var olarak bir yandan 
kendilerini ifade edebilecekleri bir alan bulurken; bir 
yandan da burada geçirdikleri zaman ve yaptıkları 
üretimler yoluyla sosyal medya platformlarının 
gelişmesine katkı sağlamaktadır. Jarrett (2021, s.139), 
dijital olarak üretilen bu tüketici emeğinin, bireylerin 
kendilerine ait olanı sosyal medya platformuna 
yükledikleri anda bir yabancılaşma sürecinin 
yaşandığını, bu şirketlerin bu yabancılaşmayı 
tetikleyecek pek çok yöntemi uyguladığını ve bu yolla 
kendilerine artı değer yarattıklarını vurgulamaktadır. 

Fuchs (2016, s.83), sosyal medya tarafından 
oluşturulan kültürün, kültür endüstrisi çerçevesinde 
değerlendirilmesi gerektiğini belirterek; Jenkins 
(2008)’in savunduğu katılımcı kültür vurgusunu 
da eleştirmektedir. Fuchs, üretüketicilerin bu 
yapı içerisindeki konumlanmalarının, sermaye 
tarafından nasıl manipüle edildiğinin ve bu yolla 
nasıl sömürüldüğünün görmezden gelindiğini 
vurgulamaktadır. Fuchs’a göre (2015, s. 405), dijital 

emek, sosyal medyada kullanıcılarca üretilen ve 
karşılığı alınamayan emekken; sermayenin artı değer 
ve maddi çıkarları uğruna sömürdüğünü ileri sürdüğü 
kullanıcılar ise dijital işçilerdir. 

3. SOSYAL MEDYADA DİJİTAL EMEK

Sosyal medya bireylere dijital bir iletişim 
kurabilmenin önünü açarken; dijitalleşen bir kültür 
oluşumuna da kaynaklık etmektedir. Sosyal medyada 
var olan kullanıcılar bir yandan bu dijital kültürün 
şemsiyesi altında yeni bir iletişim deneyimi yaşarken 
bir yandan da sosyal medya şirketlerinin kârlılık 
oranlarının artmasına katkı sağlamaktadır. Sosyal 
medya, kullanıcılarına gerçek yaşamın dışında 
kendilerini istedikleri gibi sergileyebilecekleri, 
gündelik yaşamlarında ulaşmalarının güç ya da 
imkânsız olduğu bir yaşam biçimini sanal olarak 
yaşamalarına izin vermektedir. Öyle ki, bir kimse 
sosyal medyada, kendini olduğundan bambaşka 
biri olarak gösterebilmekte ve bu yolla pek çok 
insanla farklı bir iletişim kurabilme imkânına sahip 
olabilmektedir. Bu illüzyon, günden güne daha çok 
kişinin sosyal medyada olmasına ve sosyal medyanın 
toplum ve kültür alanında elinin güçlenmesine neden 
olmaktadır.

Sosyal medyanın gündelik yaşam pratiklerini bu 
denli domine ettiği günümüzde, kullanıcılar bu 
platformlarda var olarak belli bir değer üretmekte 
ve sosyal medya ve sermaye gruplarınca birer meta 
haline dönüşmektedir. Kullanıcılar tarafından üretilen 
değer dijital emek kavramıyla somutlaşmaktadır.

Dijital emek kavramı ilk olarak Tiziana Terranova 
tarafından, “Free Work: Promaking Culture for the 
Digital Economy (2000)” isimli makalesiyle gündeme 
gelmiştir. Terranova, dijital ekonominin, sosyal 
medya üzerinden “özgür emek” olgusunu yaydığını 
ileri sürmektedir. Terranova, farklı çevrimiçi kullanıcı 
eylemlerinde gizlice bulunan ve karşılığı ödenmeyen 
bir emeğin varlığından söz etmektedir. Ona göre, 
İnternet web sitelerinde gezinmek ya da bu sitelerin 
eposta listelerine dahil olmak gibi uygulamalar dijital 
emeğin oluşumunu sağlar ve kapitalist üretim sürecini 
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besleyen unsurlardan biri haline gelir (Terranova, 
2000). Marx’ın sınıf kuramından hareketle, web 2.0’da 
üretüketici haline gelen bireylerin sermaye tarafından 
sömürülen üretken emekçilere dönüştüğünü ifade 
eden Fuchs, şirketlerin içerik üretimi için kullanıcılara 
ödeme yapmadığını; bir birikim stratejisi olarak 
kullanıcılara platformlara ücretsiz erişim sağlama, 
içerik üretebilme gibi fırsatlar sunarken, kullanıcıların 
bu yolla üçüncü taraf reklamcılara birer meta olarak 
satıldığını ifade etmektedir. Fuchs’a göre, sermaye 
tarafından sömürülen emek zaman; bir yanıyla ücretli 
çalışanların, bir yanıyla da kullanıcılar tarafından 
çevrimiçi olarak harcanan tüm zamanlar anlamına 
gelmektedir (2016, s.151).  

“Genel itibariyle dijital emeğin işleyişi uygulama 
içi satın almalar, tıklamalar, bireysel ve kurumsal 
reklamlar verme ya da bunların tüketicisi konumunda 
bulunmak, kullanıcı profili oluşturup; doğum tarihi, 
beğenileriniz, fotoğraflarınızı eklemeniz gibi her 
aktivite dijital emeğe karşılık gelmektedir” (Şeker, 
2019, s.11). Sosyal medyada kullanıcıların yaptığı 
her tür eylem biçimi, şirketler tarafından kategorize 
edilerek büyük veri havuzlarında depolanmasıyla 
sonuçlanmaktadır. Daha çok tüketiciye ulaşabilmek 
adına kişiye özel teklif ve tercihlerin sunulmasında 
kişisel veriler büyük önem taşımaktadır. Bu haliyle, 
aslında ücretsiz gibi sunulan pek çok hizmeti, 
kullanıcılar kişisel verilerini sunarak satın almaktadır. 

Google, kişisel verileri toplayan ve bu topladığı 
verilerle ekonomik değerini yükselten ve diğer medya 
şirketleri için de öncü sayılabilecek bir yapıya sahiptir. 
Google, kullanıcıların yaptığı her tür arama, gönderilen 
mailler ya da ziyaret edilen siteleri kullanıcılar adına 
kişiselleştirmektedir. Google Analytics ile internet 
sitelerine veri akışında bulunan Google, bu şekilde 
site sahiplerini kullanıcıları tanıma ve onlara yönelik 
politikalar üretmelerine aracılık etmektedir (Arık, 
2018, s.150). Çakır, Google ya da Gmail kullanmanın 
ücretsiz olmadığını, şirketin maliyeti karşılamak için; 
takip çerezleri yoluyla kullanıcılarına özelleştirilmiş 
reklamlar gösterdiğini belirtmektedir (2015, s.304).

Fuchs, Google’ın internet üzerindeki dominant ve çok 

işlevli yapısına vurgu yaparken; arama yapmak, mail 
göndermek, belge oluşturmak, konum aramak gibi 
pek çok alanda hizmet sağlayan Google’ın, kişilerin 
bilgilerini depoladığını ve bu kişileri sömürdüğünü 
savunarak, bu durumu “Google Kapitalizmi” olarak 
tanımlamaktadır (2017, s. 73). Fuchs, sosyal medyanın 
bilinen ve popüler olarak nitelenebilecek Facebook 
örneğinden yola çıkarak, dijital emeğin kullanıcılar 
üzerinden nasıl elde edildiğini şöyle açıklamaktadır:

“Bir kullanıcı Facebook’a kaydolarak, gizlilik 
politikası ve kullanım ilkelerini kabul eder. Bu 
belgeler, kullanıcının kendi bütün paylaştığı 
deneyimlerin Facebook tarafından ekonomik 
amaçlarla kullanılabileceğini kabul ettiğini belirtir. 
Böylece, kullanıcılar Facebook’a bu deneyimleri 
temsil eden veriyi sermaye birikimi için kullanma 
hakkını verirler” (2015, s.371). Facebook’ta kullanıcı 
tarafından üretilen içerikler, kullanıcıların insani 
gereksinimlerini karşılarken; Facebook, kişisel 
kullanıcı verisi, kullanım davranışı verisi, sosyal ağ 
verisi ve içerik verisini veri metalarına dönüştürür. Bu 
durumda, kullanıcılar tarafından yaratılan kullanım 
değerleri, Facebook tarafından pazarda satışa sunulan 
metalara dönüşmektedir. Bu anlamda Facebook 
kullanımı, eş zamanlı olarak kullanım değeri ve 
ekonomik değer üreten, çalışma (somut emek) ve 
emeğin (soyut emek) sonucudur (Fuchs, 2015, s.373). 

Sosyal medyada kullanıcıların -bilerek ya da 
bilmeyerek- yaptıkları eylemlerle ortaya çıkan dijital 
emek bağlamında, kullanıcıların kişisel verileri de 
büyük veri havuzlarında, daha sonra kategorize 
edilerek kullanılmak üzere depolanmaktadır.

Couldry ve Mejias, kişisel verilerin toplanması 
işleminin; gündelik toplumsal eylemlerin 
yakalanması, onların kâra dönüştürülmesi için 
analiz edilmesi ve kullanılabilir niceliksel verilere 
dönüştürülmesi süreçlerinden geçtiğini belirterek, bu 
durumu veri sömürgeciliği olarak adlandırmaktadır. 
Yazarlara göre, Batı’da; Amazon, Apple, Facebook 
ve Google; Çin’de ise; Baidu, Alibaba ve Tencent 
gibi firmalar, veri sömürgeciliğinde en aktif olan 
şirketlerin başında gelmektedir. Couldry ve Mejias’a 
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göre, sosyal nicelikleştirme sektörü; farklı ölçekteki 
donanım ve yazılım üreticileri, sosyal medya 
platformu geliştiricileri ve kendini veri analiziyle veri 
simsarlığına adayan şirketlerden oluşmaktadır. Bu 
şirketler, kullandıkları algoritmik araçlar yoluyla; tıp, 
finans, suç gibi temalarla bireyleri kategorize ederek; 
oluşturdukları listeleri reklamcılara, hükümetlere 
ve yasa uygulayıcılara satmaktadırlar (2020, s.21). 
Şirketlerin kişiler hakkında bilgi edinebilmesini 
sağlayan en önemli araçlar; çerezler (cookies), web 
işaretçileri (web beacons), pixel tag vb. üçüncü parti 
izleyicilerdir.

Çerezler, web sitelerinin kullanıcıların harddiskine 
ulaşarak, ziyaret edilen siteler hakkında bilgi 
edinerek bunları depolar; daha sonra bu web 
siteleri, kullanıcının bu siteyi daha önce ziyaret edip 
etmediğini anlamak için harddiski okur. Burada, 
tüketiciye bireysel ihtiyaçlara göre düzenlenmiş 
hedefli reklamcılık örnekleri sunulurken; şirketlere 
ise, bilinebilir bireyselleşmiş bir piyasa sunulmaktadır 
(Lyon, 2006, 208).

İnternet kullanıcıları, herhangi bir web sitesini ziyaret 
ettiğinde, kullandıkları cihazın IP (internet protokolü) 
adresi bu sitelere otomatik olarak gönderilmektedir. 
Web sitelerinin kendilerini ziyaret eden kullanıcıların 
tarayıcılarına bıraktığı çerezler, kişiler hakkında 
ayrıntılı bir veri elde edilmesini sağlamaktadır. 
Akıllı cep telefonları kullanıldığında; aramaların 
yönlendirilmesi, haritalama ve reklam gibi konum 
tabanlı hizmetlerin etkin kılınabilmesi için şebeke 
sağlayıcılara konum bilgisi iletilirken; sosyal medya 
platformlarının kullanılması da kişilerin hem kendi 
hem çevresiyle ilgili doğrudan ya da dolaylı yoldan 
bilgi paylaşılmasının önünü açmaktadır (Brown, 
2015, s. 1-7).

Clario isimli dijital güvenlik ve yazılım hizmeti sunan 
bir şirketin 2021 yılı için hazırladığı rapor, kişisel 
verilerin özellikle sosyal medya şirketleri tarafından 
ne denli ayrıntılı ve titiz bir şekilde toplandığını ve 
sınıflandığını gözler önüne sermektedir. Raporda 
şirketler tarafından kullanıcıların; e-posta, isim, yaş, 
cinsiyet, cinsel yönelim, medeni hâl, ırk, dini inanç, 

yaşanan yer, ev adresi, çalışma durumu, iş unvanı, 
evcil hayvan sahipliği, telefon numarası, sabit telefon 
numarası, telefonun modeli, hobiler, ilgi alanları, boy, 
kilo, akraba, anne kızlık soyadı, mevcut işverenler, 
geçmiş işverenler, banka hesap bilgileri, maaş, sosyal 
profil (arkadaşlar, hobiler, ilgi alanları), doğduğu 
ülke, alerjik yapı ve sağlık bilgileri gibi kişileri var 
eden, onları tanımlayan en ince ayrıntılara dahi 
ulaşılabildiği vurgulanmaktadır. Raporda, sosyal 
medya şirketlerinin kullanıcıların bilgilerine ne 
oranda ulaştığı bilgisine de yer verilmektedir. Buna 
göre, listenin ilk sırasında yüzde 79.49 ile Facebook 
yer alırken, Instagram yüzde 69.23 ile ikinci, Tinder 
ise, 61.54’lük oranla üçüncü sırada bulunmaktadır5. 

Sosyal medya şirketlerinin sermaye iş birliğinde 
kullanıcılarının kişisel bilgilerine erişip bunları 
metalaştırmasına, onları tüketim odaklı bir kültürün 
nesnesi haline getirmesine karşın; toplumsal ve 
bireysel düzlemde bakıldığında, sosyal medyanın 
yaşamın her alanına sirayet ettiğini ve etki alanını 
genişlettiğini görmekteyiz. Bu bağlamda, bireyler 
görmek ve görülmek ikileminde kurgulanan 
sosyal medya platformlarına her gün biraz daha 
bağlanmaktadır. 

Whiting ve Williams, kişilerin sosyal medya 
kullanımı ve memnuniyetlerini ölçmek amacıyla 
yaptıkları çalışma kapsamında, 18-56 yaş aralığındaki 
bireylerle yaptıkları derinlemesine görüşmelerde, 
kişilerin; sosyal etkileşim, bilgi arama, zaman 
geçirme, eğlence, rahatlama, fikirlerini ifade etme, 
iletişimsel yarar, kullanım kolaylığı, bilgi paylaşımı 
ve başkaları hakkında bilgi edinme gerekçeleriyle 
sosyal medyayı kullandıkları sonucuna ulaşmıştır 
(Whiting ve Williams 2013’ten aktaran Uluk, 2021, 
s.29-30).

Almanya’daki genç yetişkinlerin sosyal medya 
kullanım nedenlerine anlamaya yönelik olarak, 
Brailovskaia, Schillack ve Margraf (2020) tarafından 
yapılan bir başka çalışmada ise, gençlerin; bilgi 
arama ve ilham alma, sosyal etkileşim arama, can 

5  https://clario.co/blog/which-company-uses-most-data/ 
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sıkıntısı ve eğlence arayışı, olumsuz duygulardan 
kaçış ve olumlu duygular arama gerekçeleriyle sosyal 
medyayı kullandıkları sonucuna varılmıştır.

Tüketim ve rekabetin belirleyici unsurlar haline 
dönüştüğü günümüzde, Toffler (2017, s. 16), 
bireylerin hız ve geçicilik bağlamında, sürekli olarak 
tüketim çabasında olduğunu, zamana bu yolla ayak 
uydurmaya çalıştığını ifade etmektedir. Toffler’in, 
sadece cihazlar ya da metalarla sınırlanmayan, 
bireylerin birbiriyle kurdukları ilişkilere de yansıyan 
“kullan-at” kültürünün yaşandığı ve üçüncü dalga 
olarak tanımladığı bilişim çağı, sosyal medyanın 
ortaya çıkması ve kendine özgü kültürünü topluma 
empoze etmesiyle daha görünür bir hâl almıştır. 

Nitelikten çok niceliksel değerlendirmelerin ön 
planda tutulduğu sosyal medyada, kullanıcılar 
da takipçileri ya da paylaştıkları içeriklere aldığı 
etkileşimlere göre değer görmektedir. Bu çerçevede, 
gündelik yaşam pratiklerinin içindeki tüm alanlar 
birer sosyal medya gösterisine dönüşmektedir. Çakır 
(2015, s.113); gezi, davet, toplantı, cenaze töreni gibi 
olayların duyurumlarının öncelikle sosyal medyada 
yer aldığını; daha sonrasında ise gidilen bu tür yerler 
ilgili fotoğraf ve video paylaşımlarının gösteriyi 
tamamladığını vurgulamaktadır. Çakır buradan 
hareketle, düzenlenen bir etkinlikte çekilen video 
ya da fotoğrafın paylaşılmasıyla, sosyal medyada 
paylaşmak üzere bu tür yerlere gitmenin arasındaki 
ayrımın bulanıklaştığını belirterek, süreklilik arz eden 
bir gösterinin varlığından söz etmektedir. 

Sosyal medyadaki gösteri, platformlar tarafından 
eklemlenen yeni özellikler ve uygulamalar yoluyla da 
sürekli kışkırtılmaktadır. Fotoğraf ve yazıyla başlayan 
içerik paylaşımları zamanla daha kısa ve daha çok 
(reels, story vb.) görüntünün paylaşılabilmesine 
olanak tanıyan hızlı, çabuk tüketilebilen ve akışkan bir 
yapıya evrilmiştir. Avcı’ya göre (2017, s.12), sosyal 
medyanın gösteri dünyasında, sergilenebilir anlık 
gösterilere dönüşen kullanıcı performansları, ünlü ile 
ünlü olmayan arasındaki mesafeyi azaltmakta; sıradan 
insanların sıradan olmadıklarını kanıtlayabilecekleri 
bir alan yaratmaktadır. 

Sosyal medyada, takip edilmek ya da başkalarını 
takip etmek, görmek, haberdar olmak gibi hangi 
saikle bulunulduğu fark etmeksizin, kullanıcıların bu 
platformlarda olduğu her durumda dijital emekten 
bahsetmek mümkündür. Terranova’nın da belirttiği 
üzere (2015, s.357), internet ve dolayısıyla sosyal 
medyanın varlığı ve sürdürülebilirliği istihdamla 
eş değer olarak anılamayacak bir emeğe bağlı 
bulunmaktadır. Bu yapıyı ayakta tutan emeğin, önemli 
bir bölümü ücretsiz emekten oluşmaktadır.

SONUÇ

Sosyal medya, küresel ölçekte sahip olduğu kullanıcı 
sayısı, kendini sürekli yenileyen yapısı ile günümüz 
dünyasının en önemli iletişim mecralarından birisi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyalleşme, alışveriş, 
eğlence, çeşitli aktivitelere erişim gibi dijital dünyanın 
pek çok unsurunu bünyesine entegre edebilmesi, 
kullanıcılarının pek çok ihtiyacına cevap verebilen 
görüntüsü sosyal medyanın toplum nezdinde kabul 
görmesinin önünü açmaktadır. Bunun yanı sıra, 
sosyal medya toplum yaşamında geleneksel olarak 
kodlanan ne varsa bir biçimde kendini onun yerine 
konumlandırabilme özelliğine sahip bir alan olarak 
da dikkat çekmektedir. Günümüzde, bireyler arası 
iletişimde sosyal medya, zaman ve mekân kavramını 
ortadan kaldıran yapısıyla kişiler tarafından sıklıkla 
tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra, ülke ve dünya 
gündemine ilişkin politik aktörler tarafından yapılan 
açıklamalar da, daha çok kişiye ulaşılabilir olması 
adına sosyal medya üzerinden gerçekleşmektedir. 
Bununla bağlantılı olarak sayılabilecek, geleneksel 
medya araçlarına kıyasla gündeme ilişkin haberler 
daha çok sosyal medya üzerinden takip edilir 
durumdadır. Bunlarla birlikte, eğlence ve kültür 
anlayışındaki dönüşüm de yine sosyal medya ile 
birlikte gerçekleşmektedir. 

Sosyal medya, toplumsal yaşamla bu denli grift bir 
ilişki içindeyken, kullanıcılarına sadece kendilerini 
ifade edebilecekleri ya da kişisel tatmin duygularını 
besleyebilecekleri bir alan açmaktadır. Bu süreçte 
sosyal medyanın varlığı, üretilen içerikler tamamen 
kullanıcıları tarafından üretilen metalardır. Bu 
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anlamıyla kullanıcılar sosyal medyanın hem üreten 
hem de tüketen tarafını oluşturan üretüketicilerdir. 
Sosyal medya, kullanıcılarına keyif alabilecekleri, 
zaman geçirebilecekleri ya da daha genel bir ifadeyle 
kendisi için ne ifade ediyorsa onu alabilecekleri bir 
alan açarken, kullanıcıların emeğini bir biçimde 
sömürmektedir. Bu sömürü sadece o platformlara 
içerik üretmekle değil, üye olunan platforma bilerek 
ya da bilmeyerek kişisel bilgilerin sunulmasıyla da 
gerçekleşmektedir. Dijital emek olarak tanımlanan bu 
karşılığı ödenmeyen emek, sosyal medya şirketlerinin 
günden güne büyümesini sağlamaktadır. Sosyal medya 
şirketleri sermaye ile yaptığı iş birliği gereğince, 
kişisel bilgilerin depolanması ve satılmasında aracılık 
etmektedir. 

Bu perspektifte, dijital emeğe yaslanarak varlığını 
sürdüren sosyal medya, gündelik hayatı belirleyen 
ana unsurlardan biri olmakta, her geçen gün kullanıcı 
sayısını artırmakta, insanların takipçi ve beğeni 
sayılarıyla ölçüldüğü bir metalaşmayı beslemekte ve 
yeni bir kültürü topluma dayatmaktadır. Bu bağlamda, 
sosyal medya şirketleri kârlılıklarını artırırken, 
kullanıcıların dijital olarak ürettiği emek yok 
sayılmakta; yaşamının tüm alanını sosyal medyaya 
açan birey, kendine sunulan bir fantazmagori içerisinde 
sanal dünyada cisimleşmektedir. Bu bağlamda, 
sosyal medya platformlarının, kullanıcılarının kişisel 
verileriyle ilgili kurduğu ve sürekli dozunu artırdığı 
ilişkinin belli bir yasal düzenlemeye tâbi tutulması, 
uluslararası hukuk nezdinde alınacak kararlarla belli 
sınırlar içine çekilebilmesi ve bireysel mahremiyet 
anlamında kişilerin bu güvencesiz durumdan 
kurtarılması, üzerinde durulması ve düşünülmesi 
gereken bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. 
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ÖZ
Teknolojinin gelişmesi ve enformasyonu denetleme gücünün kırılmasıyla birlikte birey, birilerinin ya da bir grubun 
hedefi haline gelebilmektedir. Sosyal medyada insanlar hiç tanımadıkları birisi için, klavye üzerinden aklına gelen 
her şeyi söyleyebilmekte ve umursamadan rahat bir şekilde yorumlar yazabilmektedir. Özellikle sanal ortamlarda 
içerisinde, hakaret, aşağılama, iftira, taciz, tehdit ya da utandırma gibi rahatsızlık verici eylemler “siber zorbalık” ve 
linç edilmek kavramı üzerinden “linç” kavramı olarak karşımıza çıkıyor. Bu linç kavramı ile en çok ünlüler maruz 
kalmaktadır. Yeni şiddet kavramı olarak çokça karşımıza çıkan linç kültürü, çevrimiçi sosyal platformlarda önemli bir 
sorundur ve hem zorbalar hem de hedefleri üzerinde uzun süreli olumsuz psikolojik etkiye sahip olabilmektedir. Sosyal 
ağ platformlarının büyümesi ve yaygın kullanımı ile eş zamanlı olarak, nefret söylemi yaygınlığında bir artış olmuştur. 
Sosyal linç sıklıkla düşmanca iletişim veya elektronik medya aracılığıyla tekrarlanan etkileşimler olarak tanımlansa 
da, sosyal medyadaki linç kültürü hakkında zamansal yönleri hakkında çok az şey bilinmektedir. Kullanıcılar, mağdur, 
zorba ve mağdur destekçisi dâhil olmak üzere farklı sosyal rollere göre sosyal linç katılımlarıyla karakterize edilebilir. 
Bu amaçla çalışmada, Twitter verilerinin analizi yoluyla sosyal linçi, daha net bir şekilde anlaşılması ve önlenmesine 
yönelik önerileri de değerlendirme yapılarak,  haberlere konu olmuş linç örnekleri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Nefret söylemi, Linç kültürü, Siber zorbalık, Twitter
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ABSTRACT

With the development of technology and the breaking of the power to control information, the individual can become 
the target of someone or a group. On social media, people can say whatever comes to mind on the keyboard for someone 
they don’t know and can write comments comfortably without caring. Especially in virtual environments, disturbing 
acts such as insults, humiliation, slander, harassment, threats or embarrassment appear as the concept of “lynching” 
over the concept of “cyberbullying” and being lynched. Celebrities are most exposed to this concept of lynching. The 
lynching culture, which is frequently encountered as the new concept of violence, is an important problem in online 
social platforms and can have a long-term negative psychological impact on both the bullies and their targets. Concurrent 
with the growth and widespread use of social networking platforms, there has been an increase in the prevalence of hate 
speech. While social lynching is often described as repeated interactions through hostile communication or electronic 
media, little is known about the temporal aspects of the cult of lynching on social media. Users can be characterized by 
their involvement in social lynching according to different social roles, including victim, bully, and victim supporter. For 
this purpose, through the analysis of Twitter data, social lynching will be understood more clearly and suggestions for 
its prevention will be evaluated and the examples of lynching that have been the subject of the news will be examined.

Keywords: Violence, Hate speech, Lynch culture, Cyberbullying, Twitter
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INTRODUCTION

Physical violence in the traditional sense has turned 
into digital violence today. While people need at 
least one individual to express themselves in daily 
life, with the development of new media, they can 
reach the masses only through technological tools 
without anyone in front of them. This gives people 
the opportunity to express themselves in the society 
they want without social value filters such as ethics, 
style, respect, and to export what comes to mind 
without any restrictions. Since this process takes 
place when individuals are alone in their homes, it 
gives the individual more self-confidence than it is, 
and the individual experiences violence motivation 
against those who are not himself, that is, the other.
Violence is in the nature of man and human 
relations. Many disciplines are needed to explain the 
phenomenon of violence. The concept of violence is 
a Marxist, syndicalist, etc., which meets the existence 
of political, social and economic systems or colonial 
administrations, and argues that the current system 
will only disappear with counter-violence and a 
new order will be adopted. are also presented in the 
comments. There are also views such as fascism 
that glorify violence and view it positively. (Artun, 
1996:29)

Violence, as a requirement of survival and defense 
instincts in human life, is a phenomenon that has 
been going on since the history of humanity. When 
historical processes are examined, the ground of 
violence is encountered in social events and periods. 
Violent situations such as civil wars, cold wars, 
racism, genocides, etc., are cases of large-scale 
violence from individual to society. Violence has 
unfortunately become normalized by entering human 
life like daily life practice.

The concept of digital violence, which is included 
in human life with technological developments, 
has a structure that includes all the features of 
classical violence types. All developments related to 
digitalization also bring about the element of hidden 

violence based on the concept of the “other”. For 
this purpose, through the analysis of twitter data, 
social lynching will be understood more clearly and 
suggestions for its prevention will be evaluated, and 
examples of lynching that have been the subject of the 
news will be examined.

1. DIGITAL LYNCH AND VIOLENCE

Technology is a tool and violence finds application 
with tools. In this sense, it is possible to be exposed to 
violence through the visual presentation of violence. 
For Arendt, of course, violence produces results and 
does not discriminate in its consequences. What is 
dangerous is that the means can get in the way of the 
purpose. Violence occurs as a result of a death drive 
that includes destructive impulses, and it also occurs 
in the desire of the “other” apart from the individual’s 
attitude towards himself. Girard stated that violence 
is an imitation of human desire for the “other” (Han, 
2017: 22).

In this new field of violence created by technology, 
the lack of time and space context causes the effect 
of digital violence to be more. Sexual, psychological, 
economic etc. through new media applications. 
constitutes a basis for violence that can be applied 
in many ways. Digital violence takes its origins 
from the traditional violence structure. However, it 
shows fundamental differences in terms of the way it 
is applied and the results it produces. This aspect of 
the concept of violence, which exhibits a masculine 
structure in the context of patriarchy, continues its 
existence in the form of digital violence.

The rapid spread of the internet and the new media 
emerging on the axis of the internet have become 
an extension of human beings, and the presentation 
of violence has also differentiated. Witnessing the 
presentation of violence with the new media, and 
the direct evolution of the environment of violence 
with the involvement, has turned the new media into 
an even more remarkable phenomenon. When the 
qualities of new media tools and the characteristics 
of the phenomenon of violence come together, the 
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existence of mutually nurturing elements draws 
attention.

The use of new media tools that enable digital 
interaction is increasing day by day. The new media 
platforms within the new media attract the attention 
of young people, thanks to their interactive feature.

Social media has been undergoing a serious change 
recently. Neither brands, nor celebrities nor ordinary 
users can escape social lynching, which is a product 
of cyberbullying. As a matter of fact, according to 
recent research, seven out of every ten people in 
Turkey think that “social lynching” is done against 
brands and individuals on social media.

“Linç” is a word that came into Turkish from English. 
In English, it is used as Lynch law or as lynching 
(lynching), which is later verbatimized. The word 
Lynch is a surname and its origin is thought to come 
from the word hlnc, which was used to mean hill in 
ancient English, or from the Irish word loingseach, 
which means sailor. The first Lynch mentioned in 
the sources is James Ficstefeu Stephen Lynch, mayor 
of the Irish city of Galway in 1493. President Lynch 
executes his own son for failing to pay his debts to the 
merchants in order to gain the trust of the merchants 
who came to Galway for business purposes. It is 
thought that the word lynching was used to name 
extrajudicial killings because of the application of 
such a punishment without a court decision, and the 
concept was carried to the continent with the Irish 
immigrating to America (Özgür, 2007).

Other Lynchs who may be the origin of the concept 
of lynching are also American. Two of the Lynchs are 
John Lynch, who served as a judge in Carolina and 
executed hundreds of people without a fair trial, and 
his grandson, Thomas Lynch, who was also a judge.

Fourth Lynch 18th century. eventually a farmer living 
in what is now the state of Kentucky. Since there was 
no police force or any armed force in the area, the 
criminals caught by the farmers were prosecuted and 
executed in the presence of Lynch, whom they chose 
as a judge from among themselves. William Lynch. 

Finally, another Lynch in the sources is Charles 
Lynch, who served as a Colonel in the American 
Revolutionary War.3 Lynch quickly questioned and 
unfairly executed many criminals with the powers 
granted by the Virginia State at that time. Although it 
is not known exactly which of the Lynchs in question 
caused this action to be given this name, it is thought 
that all of them contributed to the mention of this 
action with the word lynching (Özgür, 2007).

Lynching is a form of behavior that has always 
taken place in the history of humanity. The dusty 
pages of history have witnessed that this violent 
act was carried out rightly or unjustly, on the plane 
where people had a common opinion. The founder of 
analytical psychology, Jung, puts forward the thesis 
that this collectivity is passed down from generation 
to generation. According to Jung, a collective 
unconscious of humanity has been formed. Even 
in this age where the way of communication has 
changed a lot, people somehow keep the lynching 
behavior alive.

The lynch culture is now showing itself on social 
media, which is shown as the “public space” of the 
new era. The reason for the reaction directed at the 
target person in the lynching attempts made on social 
media goes down to a micro level than the thoughts 
and behaviors of the people.

The most basic feature of the lynching action is that 
it is a community action. The expression lynch mob, 
crowd, or mass can be used. The person participating 
in this action becomes anonymous and responsibility 
for the consequences of the action is dispersed.

“Othering”, one of the most criticized issues in society, 
shows its real face more easily, especially in the 
virtual environment. While people say that they are 
extremely uncomfortable with being marginalized, on 
the other hand, they do not avoid being a link in the 
chain of othering. Social media has become a more 
dynamic environment in the last 10 years, especially 
with the active participation of the Z generation, that 
is, the “digital natives”. Unfortunately, this dynamism 
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also showed us that our knowledge or values   can 
be contaminated quickly. When a person or a team 
pushes even any rumor to a dark spot by turning it 
around, valuable people, information or data can be 
tried to be devalued in some way.

1.1. Social Media, Sharing and Cyberbullying

Another important concept behind the symbiotic 
relationship between social media and lynching; is 
transparency. In cyberspace, where the demand for 
over-sharing is centralized, user-individuals are not 
voluntarily; makes them both capital and partner of 
the personal data industry in which they participate as 
dependents. Although it is made up of scattered pieces, 
“personal data” that is considered reliable even from 
stories told in one’s own language is always under 
threat. (Bauman and Lyon, 2018: 19)

The bullying of sharing, and the transparency and 
disclosure that is fostered behind it, is the premise of 
lynching and lynching. According to Han (2020:20), 
the demand for transparency organized by passive 
spectators is to unmask and create scandal. This 
process, which the author describes as “audience 
democracy”, suggests a complacent and complacent 
participation. Of course, it is no longer possible to 
talk about an independent and authentic audience 
here. On the contrary, an alternative justice system is 
deeply operating in this way.

Witnessing the presentation of violence with the new 
media, and the direct evolution of the environment 
of violence with the involvement, has turned the new 
media into an even more remarkable phenomenon. 
When the qualities of new media tools and the 
characteristics of the phenomenon of violence come 
together, the existence of mutually nurturing elements 
draws attention.

“Cyber-bullying” (Cyber   Mobbing, Cyber   Bullying, 
E-Mobbing) means any kind of intentional insult, 
humiliation, exclusion of other individuals by using 
new internet-based communication tools in virtual 
environments, and any kind of threat, exposure or 
disturbance that will cause them to be disturbed. is the 

name given to the element of sharing and interaction. 
Cyberbullying is defined as the repetitive use of 
communication and information technologies by an 
individual or group to harm other individuals. In order 
for an act to be called cyberbullying, a mobile phone, 
computer, etc. Provided that internet-based electronic 
tools are used, they must have the following features 
(Yaman et al.: 167).

• Persistence: preplanning to do a behavior

• Repetition: Showing bullying behaviors in the 
same way and continuously

• Do No Harm: The purpose of harming is to 
make others suffer

Individuals should be informed about the 
psychological and legal context of cyberbullying. 
Peer bullying, which is one of the traditional types 
of pressure especially in the adolescence period of 
young people, is also one of the factors that trigger 
cyberbullying. In fact, the discourses that cannot be 
realized in the external environment at school are 
transformed into cyberbullying by being transferred 
to the internet environment thanks to the new media’s 
lack of identity and its ability to reach more people. 

1.2. Emancipation of Hate: Digital Lynch Culture

The biggest weaknesses of users in social media 
culture; It is about the things they are most addicted 
to. But the vulnerability here is not just the user; is the 
open wound of the said medium. Because this space, 
where everything is displayed in order to become 
popular, consists entirely of connection. The greater 
the connection, the greater the deficit. (Goodman, 
2016:340) The fact that the objects we observe are 
also observers expands the dimensions of this risk. For 
example; The appearance of “personality” in mobile 
technologies can suddenly disappear as a result of 
this risk. In this sense, these technologies; Despite its 
flexibility, it is fragile, despite its transparency, it is 
uncanny. This metaphor of vulnerability and uncanny 
is hacking, as illustrated in the analyzed film. Hacking 
culture confirms that every “personal” sharing said 
in secret mode on social media is actually a kind of 
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“opening to the world” act by going over the reality 
of the uncanny of the medium itself (Han, 2020: 68).

Social media, fed by the attention of its users, often 
produces sensations based on momentary blunders 
or weaknesses by usurping their attention. Pettman 
(2017: 67) also states that uninterrupted attention in 
social media is vital, otherwise, for example; It states 
that re-sharing a previously shared story or video as a 
result of carelessness will damage the reputation of the 
user or be left behind by not being careful and missing 
a micro event. Attention is the new form of fee paid 
as the price of the product used in the world of virtual 
followers (Wu, 2017: 399). Indeed, in the society of 
extremism that we have lived in for many years, it is 
said that the abundance of information creates a kind 
of attention deficit by exploiting the attention. As a 
result, the abundantly consumed attention hinders 
the moral sensitivity and consciousness to take 
responsibility for actions. In a deteriorated society, 
hatred ignores everything and everyone at a point 
that seems normal. Until he confronts the price he 
will personally pay for the fact that the road he takes 
without questioning is a dead end.

Social media; As an expression of the fact that speed is 
essential in the technical sense, it includes individuals 
first and usually with slogans in mass-discourse, 
and then leaves them under continuous showers of 
messages that will not even allow them to think about 
the discourse. In Le Bon (2001)’s vision, the masses, 
who are easily provoked by simple feelings, are also 
incapable of doubting and making judgments. Social 
media audiences also make easy judgments about 
every image that falls on their screen and captures 
their interests.

Curiously, the collective hatred behind the virtual 
lynching plays the strongest unifying role among users, 
like enthusiastic participants in a joint demonstration.

The starting point of the lynching towards the Other 
is again the user himself. This is perhaps a reflection 
of some kind of self-defense mechanism. Baudrillard 

speaks of defending ourselves against the weakness 
of the other with artificial hatred. In addition, he says 
that hate binds people together much stronger than 
love (Baudrillard, 2001: 116).

This media culture (Baudrillard, 2014: 255), where 
the means of reconciliation is violence, war and 
vulgarity, always builds the salvation of one side on 
the destruction of the other. However, this is not a 
permanent salvation.

The scapegoat theory formulated by Durkheim states 
that violence against other people or groups occurs 
due to the aggressive impulse created by deprivation. 
Violence against what is seen as a scapegoat is justified 
by negative stereotypes and judgments. Seeing that 
someone else is the cause of your own difficulties is 
a defense mechanism that resolves internal conflicts. 
A group creates and strengthens itself by fusing with 
the existence of the outgroup (Schnapper, 2005: 136-
137). According to the frustration-aggression theory; 
Aggression arises due to the inhibition of the person. 
However, it is accepted that being blocked may 
not turn into aggression in every situation, and that 
frustration is not the only reason for aggression.

Another important concept behind the symbiotic 
relationship between social media and lynching; is 
transparency. In cyberspace, where the demand for 
over-sharing is centralized, user-individuals are not 
voluntarily; makes them both capital and partner of 
the personal data industry in which they participate as 
dependents. Although it consists of scattered pieces, 
“personal data” that is considered reliable even from 
the stories told in one’s own language is always 
under threat. (Bauman and Lyon, 2018: 19) Because, 
contrary to all marketing discourses, there is no such 
thing as “personal” in this transparent universe or 
the universe of transparency, and there never will 
be. The fact that individuals share this personal data, 
which includes all the details of their lives from the 
moment they wake up to the moment they go to 
bed, boldly—or should it be said thoughtlessly?—is 
exactly the human condition specific to the age we 
live in (BarrettMaitland and Lynch, 2020).
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Sharing itself is the foremost of the shared emotions - 
the most resisting of all emotions, leaving no room or 
time for the examination of other emotions. Sharing 
is right here, right in front of us now. The road from 
one to the other used to be long; Now, in the universe 
of us, which is nothing but the plural of I, there is no 
longer any distance, no gap, no hole, no bridge needs 
to be built. (Bauman, 2011: 160-161).

When an issue resonates deeply with people, social 
media allows them to pool their social forces to create 
change. Victims who cannot see that justice has been 
done in real life can be accepted and take revenge in 
this medium. Moreover, to do this, they do not need 
to comply with any legal regulations and go through 
rigorous procedures. The final verdict is reached 
without hearing the witnesses, presenting the evidence 
and without defending the parties themselves. In 
other words, the [virtual] court on social media is set 
up before and after the trial of the accused, contrary 
to the reality. The lynching culture in social media is 
the most implicit, fastest and most practical among 
the forms of lynching (Ronson, 2015: 24).

2. RESEARCH

In this section, the digital lynching posts made 
on Twitter for celebrities will be examined and 
evaluated in the context of violence. The encouraging 
presentation of violence on the new media and the 
fact that other users who are exposed to these contents 
see it as magazine entertainment over time is due to 
the normalization of living with violence.

The study aims to contribute to the literature by 
drawing attention to the new dimension of violence 
by examining the concept of digital lynching on 
Twitter through examples.

3. EXAMINATION OF LYNCH POSTS ON 
TWITTER IN THE CONTEXT OF DIGITAL 
VIOLENCE

Social media is a very convenient environment for 
producing hate speech content and lynching people. 
In this sense, social media emerges as a medium 

where people take place with virtual profiles and 
easily integrate their thoughts and practices in daily 
life.

Recently, our country has witnessed the images 
shared on social networking sites and the lynchings 
that followed.
Picture 1: Presidential Culture and Arts Awards ceremony, 
MFÖ group consisting of Mazhar Alanson, Fuat Güner and 
Özkan Uğur, where President Recep Tayyip Erdoğan presented 
the award in the field of music.

In this context, we see that new people are added to 
the list of lynched people on social media every day. 
The latest example of this is the MFÖ, consisting of 
Mazhar Alanson, Fuat Güner and Özkan Uğur, to 
whom President Recep Tayyip Erdoğan presented 
the award in the field of music at the Presidential 
Culture and Arts Awards ceremony, and has gained a 
special place in the hearts of music lovers for years. 
In his speech after receiving the award from President 
Erdoğan, Mazhar Alanson, the lead singer of the MFÖ 
group, said, “We have received many awards over the 
years. Unfortunately I couldn’t save it due to moving. 
But I will keep this award for the rest of my life.” 
Following this speech, an intense lynching campaign 
was launched against the members of the MFÖ group 
via social media.

Another celebrity who was lynched on social media 
is Haluk Levent. Levent, who shared on his social 
media accounts because of a father who committed 
suicide in Kocaeli, resigned from the chairmanship of 
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the Anatolian People and Peace Platform (AHBAP), 
which he founded, when there were reactions on 
social media.
Picture 2: Screenshot of Haluk Levent’s Twitter account.

This post of Pınar Altuğ, who is advertising a brand, 
was not liked because we were in Ramadan and 
because it was a ‘dinner’ table. Oh, and he was also 
criticized for advertising.
Picture 3: Screenshot of Pınar Altuğ’s Twitter account
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For the referendum held on April 16, 2017, former 
football player Rıdvan Dilmen launched the ‘Yes for 
a Strong Turkey’ campaign on Twitter. When names 
such as Arda Turan, Burak Yılmaz and Murat Boz 
supported Dilmen’s campaign, a lynching campaign 
was launched on social media. Famous names who 
freely expressed their opinions were cursed and 
insulted on social media.

Picture 4: Screenshots of the posts made to celebrities who 
support Rıdvan Dilmen’s #BenDeVarım campaign.

Celebrities’ thoughts in Gezi Park protests changed 
from social media to lynching

The curse of his followers made Bergüzar Korel 
crazy. Bergüzar Korel, who was criticized for walking 
in the Gezi Park events on her social media account 
Instagram, opened her mouth and closed her eyes. 
“YOU WERE WALKING BECAUSE THE TREES 
ARE CUT, NOW OUR SOLDIERS ARE GOING”

Bergüzar Korel, who was walking with her husband 
Halit Ergenç during the Gezi Park events, was 
criticized by a follower with the statements, “You 
were walking in the front because the trees were 
being cut down with your husband. Now our saplings, 
our soldiers are leaving, your voice is gone. You are 
growing one, God is great.” Korel, who shared his 
follower’s comment on his Instagram account, said: 
“YOU SEND MESSAGES SO THAT YOUR CHILD 
dies”

Picture 5: Screenshot of the comment made to Bergüzar Korel

Sezen Aksu has been facing a lynching campaign 
launched by conservative circles in the last few days, 
because she called Adam and Eve, whom Islam 
accepted as the first people, “ignorant” in a song she 
sang four years ago.



Istanbul Yeni Yüzyıl University Communication Faculty 
Communication Congress in the New Century

Congress Book

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Yeni Yüzyıl’da İletişim Kongresi

Tam Metin Kitabı

09-10 Haziran / June 2022

77

The campaign, which started on social media, was 
also submitted to the judiciary. In Ankara, a lawyer 
named Mikail Yılmaz, Sezen Aksu, accused the artist 
of “insulting religious values”, which is regulated 
in the 3rd paragraph of Article 216 of the Turkish 
Penal Code, with the allegation that he “aimed to 
discredit the Prophet Adam and Eve”. He applied to 
the prosecutor’s office to open it.
Picture 6: Screenshot of Sezen Aksu’s Turkey agenda on Twitter

Hakan Ural commented on the events that took 
place in Kocaeli State Hospital in the “What’s 
Happening Alive” program broadcast on Kanal D. 
The statements of the famous commentator about the 
health professionals became the subject of discussion.

4. THE STATEMENT OF “YOU LOOK AT 
YOUR EYES” REACTED

Hakan Ural, who started his words by saying “He 
doesn’t do anything. The doctor already looks like 
this”, gave an example through Arden Namlı, the 
child of the presenter Nur Tuğba Namlı, and said, 
“You took Arden away. Shall I tell you what to do? 
You can take your eye out”. In response to these 
words, he replied “I do”.

Picture 7: Screenshot of the posts made on Twitter after Hakan 
Ural’s words

Singer Nilüfer lynched for not supporting the “Help 
Turkey” call

Artist Nilüfer expressed her opinion on the posts 
about the so-called global call for forest fires, ‘Help 
Turkey’, by saying, “The fact that Turkey appears 
to be in such a helpless situation against the world 
hurts my national feelings.” This attitude of the singer 
Nilüfer, who did not support the black propaganda, 
was lynched by celebrities and social media users.
Picture 8: Screenshot of the posts made on Twitter after Nilüfer’s 
sharing
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RESULT
In addition to the rapid access to information and many 
other benefits that the internet and digital technologies 
offer users, there is actually a dangerous aspect of the 
digital world that leads to consequences that can be 
considered within the scope of the concept of violence. The 
fact that the information shared in digital communication 
environments, also called ‘new media’, is easy to store and 
its spread is fast, has created the basis for the emergence 
of digital violence.

As seen in the virtual lynching sample, social media 
designs and sustains its own reality space. This peculiar 
new reality is quite different from the reality we have 
known for centuries. Moreover, the body, which is seen 
as the known truth and the last bastion of the truth, is now 
both the servant, the subject and the hindrance of this new 
reality. But for users, this is somehow not seen as a serious 
problem.

The modern individual is disgusted with the things that, 
in our opinion, only limit his technological speed in the 
age we live in. Despite the screen in front of him and the 
unstoppable virtual enthusiasm in his being, he is always 
in a state of antisocial immobility. It circumambulates 
nothingness in this place of non-locality, which has made 
everything a screen and everywhere a room. Even the 
deepest pains occupy only a single amount of “gaze” in 
their virtual body in this medium. Then, with a small finger 
movement, he can move this look away; continues to 
search for his lost in the world of endless new images. The 
issue of social media and lynching is not just a situation 
in our country. It has also been observed that people who 
were lynched, especially because of their posts on social 
networking sites, ended their lives.

It is possible to observe a lack of common sense in the 
distance of Twitter from publicity, which can turn into an 
environment where everyone can lynch each other freely. 
This lack of common sense, while ignoring the existence 
of the other, sacrifices the self. While there are no subjects 
for whom we will be responsible anymore, it is not 
possible to talk about subjects who will feel responsible. 
As a result, as can be understood from the example of 
Twitter, violence manifests itself as a positivity with the 
blurring of the boundaries of the public sphere and the 
loss of common sense there. This delicate relationship 
between common sense and violence also reveals how 

the possibility of otherness and self-experiences has 
disappeared. Social lynchings on Twitter can be read as 
the most obvious indicators of this situation. Examining 
the moments when social media environments such as 
Twitter create public space as well as the moments they do 
not create plays an important role in removing the veil of 
violence from the positivity view.
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ÖZ
Kamuoyu bilgilendirme modeli, basına ve vatandaşlara iletilecek olan bilgilerin doğru ve yansız olarak iletilmesini ilke 
edinen bir modeldir. Ivy Lee tarafından gerçekleştirilen bu modelin asıl amacı, basına doğru ve eksiksiz bilgi vererek 
hedef kitlenin şüphelerini ortadan kaldırmak ve kurum hakkında olumlu imaj oluşmasını sağlamaktır. Bu nedenle 
kurumlar, 1900 yılından günümüze kadar kamuoyu bilgilendirme modelini kullanmaktadır. Geleneksel yöntemler 
kullanılarak hedef kitleye ulaşmaya çalışan kurumlar artık yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde zaman 
kaybı yaşamadan aracısız şekilde hedef kitlesine ulaşmaktadır. Teknoloji, sosyal ve kurumsal hayatın içine entegre 
olması nedeniyle büyük değişimleri ve farklılıkları meydana getirmiştir. Bu durum zaman ve mekân olgusunu ortadan 
kaldırırken internet tabanlı çevrimiçi platformların yoğun bir şekilde kullanılmasını sağlamıştır. Özellikle pandemi 
sürecinde sosyal hayattan uzaklaşan insanlar Covid-19 virüsü hakkında haber alabilmek ve hayatın içinde aktif olarak 
kalabilmek için çevrimiçi platformlara yönelmiştir. 
Bu çalışma, yeni iletişim teknolojilerinden yararlanan Sağlık Bakanlığının resmi Instagram sayfası örneklem alınarak 
Covid-19 salgınına yönelik tanıtım çalışmalarını kamuoyu bilgilendirme modeli çerçevesinde incelemektedir. 
Araştırma 1 Şubat- 2 Nisan 2022 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığının resmi Instagram sayfasındaki Covid-19 tanıtım 
paylaşımlarının etkileşim düzeylerinin ölçülmesi ve yorumlanabilmesi için Ilgın ve Ulupınar’ın oluşturmuş olduğu 
kodlama cetveline göre içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan paylaşımlardaki beğeni ve yorumlar detaylı bir şekilde 
incelenmiş ve daha paylaşımlardaki beğeni ve yorumların etkileşim düzeylerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırma 
sonucunda ise en çok beğeniyi minnet ve gurur paylaşımları alırken bu paylaşımlara yorum yapılmadığı görülmüştür. 
Paylaşımlardaki yorumlar ele alındığında ise bu yorumların genellikle eleştiri olarak yapıldığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kamuoyu bilgilendirme, Sağlık Bakanlığı, Covid-19, Instagram
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EXAMINATION OF THE MINISTRY OF HEALTH PROMOTIONAL ACTIVITIES OF THE 
COVID 19 OUTPUT WITHIN THE FRAMEWORK OF PUBLIC INFORMATION MODEL: 

INSTAGRAM EXAMPLE
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ABSTRACT

The public information model is a model that adopts the principle of transmitting the information to be conveyed to the 
press and citizens accurately and impartially. The main purpose of this model, realized by Ivy Lee, is to provide accurate 
and complete information to the press, to remove the doubts of the target audience and to create a positive image about 
the institution. For this reason, institutions use the public information model in the process from 1900 to the present 
day. Institutions that try to reach the target audience by using traditional methods can now reach their target audience 
without loss of time thanks to the developments in new communication technologies. Because of its integration into 
social and corporate life, technology has brought about great changes and differences. While this situation eliminates 
the phenomenon of time and space, it has enabled the intensive use of internet-based online channels. People who have 
moved away from social life, especially during the pandemic process, have turned to online channels in order to get 
news about the Covid-19 virus and to stay active in life.
This study examines the promotional activities for the Covid-19 epidemic within the framework of the public information 
model, taking the official Instagram page of the Ministry of Health, which makes use of new communication technologies, 
as a sample. The research was subjected to content analysis according to the coding chart created by Ilgın and Ulupınar 
in order to measure and interpret the interaction levels of the Covid-19 promotion posts on the official Instagram page 
of the Ministry of Health between February 1 and April 2 2022. The likes and comments on the posts were examined in 
detail and the interaction levels of the likes and comments on the posts were compared.  As a result of the research, it 
was seen that while gratitude and pride shares were the most liked, there were no comments on these shares. Considering 
the comments in the posts, it was concluded that these comments were generally made as criticism.

Keywords: Public Information, Ministry of Health, Covid-19, Instagram
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GİRİŞ

Siyasi bakımdan en sık kullanılan halkla ilişkiler 
modeli olan kamuoyu bilgilendirme modelinin 
amacı yapılan çalışmaları topluma duyururken aynı 
zamanda olumlu tutumların artmasını sağlanmasıdır. 
1900’lerin başlarında basın ile iletişim kurarak 
başlayan kamuyu bilgilendirme modeli, yeni 
medya düzeni ile birlikte yeni medya uygulamaları 
ve alanlarıyla kurumlar tarafından kullanılmasını 
sağlamıştır ( Ilgin & Ulupınar, 2020, s. 502). 

Geleneksel yöntemler kullanılarak halkı 
bilgilendirme ihtiyacını gideren basın işletmeleri, 
gelişen teknoloji ile birlikte kitle iletişim araçları 
yeni medyaya dönüştürülmüştür.  Bu dönüşüm yeni 
medya ile birlikte haber alma ihtiyacını internet 
haberciliği, online dergicilik gibi yöntemler ile 
kullanarak karşılamaya başlamıştır. İşletmelerin 
kullanmış olduğu geleneksel iletişim yöntemlerinin 
yerini modern internet teknolojisine bırakması hem 
insan kaynağı hem de örgütsel açıdan değişimini ve 
dönüşümünü beraberinde getirmiştir (Karaca, Çakı, 
& Doğan, 2017, s. 194). Aynı zamanda yeni medya 
ile literatürde yer kazanan sosyal medya, geleneksel 
iletişim araçlarına (televizyon, dergi, gazete vb.) 
rakip olmuştur. Bu rekabetin en önemli nedeni sosyal 
medyanın hızla güncellenebilir olması, ucuz maliyete 
sahip olması ve kolay kullanımı sayesinde geniş 
kitlelere hitap edebilmesidir (Karaca, Çakı, & Almaz, 
2018, s. 2) .

Kriz sürecinin yönetiminde kullanılan iletişim 
kanalları kurumlar açısından önemli olmakla 
birlikte medya araçları vasıtasıyla sorumluluklarını 
paydaşlarına hızlı ve etkili biçimde aktarımı önem 
arz etmektedir. Özellikle yeni medyanın etkisiyle 
iletişim stratejilerine farklı boyutlar kazandırılarak 
sosyal mecralar, web siteleri ve bloglar kullanılmaya 
başlanmıştır ( Bulduklu & Karaçor, 2017, s. 280). 

Pandemi sürecine bağlı olarak ortaya çıkan küresel 
krizler de toplumu bilinçlendirme ve daha etkili 
iletişim sağlama amacıyla sosyal medyada üretilen 
içeriklerin niteliği büyük önem taşımaktadır (Mete & 
Şimşir, 2022, s. 57).

1. KAMUOYU BİLGİLENDİRME MODELİ 
(1900-1920)

1900 ile 1920 yılları arasını kapsayan kamuoyu 
bilgilendirme modelinin öncüsü olarak kabul 
edilen Ivy Lee, kamuoyu bilgilendirmenin önemini 
savunarak medya aracılığıyla kurumdan hedef kitleye 
doğru bilginin iletilmesi ve kurumların sorunlarının 
çözülmesini aynı zamanda itibar kazanmasını 
sağlamıştır. Ona göre kamuyu bilgilendirme modeli 
iletilme sürecini kapsamaktadır (Kalender, 2013, 
s. 18). Bu nedenle model basın ajansı modelinin 
“Kamuoyu kandırılmalıdır” felsefesine karşılık 
“Kamuoyu aydınlatılmalıdır” ilkesi ile cevap vermiş 
ve alınan kararlarda halk desteğinin önemli olduğu 
vurgulanmıştır (Ulusoy, 1994, s. 14). 

Kamuoyu bilgilendirme modelinde söz konusu 
iletişim kurumdan hedef kitleye, doğru ve yansız 
bilginin aktarımı olarak görülmektedir. Kurumun 
konuşması olarak adlandırılan kamuoyu bilgilendirme 
modelinde amaç hedef kitleyi ikna etmek değil söz 
konusu bilginin yayılmasını sağlamaktır (Gruning ve 
Hunt, 1984, s.22’ den akt. Canöz & Canöz, 2013, s. 
368). Basınla ilişkilerin önem taşıdığı kamuoyunu 
bilgilendirme modeli, haberdar etme ve bilgilendirme 
amacı gütmesi kuruluşun yararına olmaktadır. Çünkü 
kuruluşun olumlu veya olumsuz her bilgiyi basınla 
paylaşması insiyatif sağlanması anlamına gelmektedir. 
Basına doğru ve eksiksiz bilgi sunmak hedef kitlenin 
şüphelerini ortadan kaldırmakta ve kuruluş hakkında 
olumlu imaj oluşmasını sağlamaktadır ( Pira & vd., 
2005, s. 23). 
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Şekil 1: Kamuoyu Bilgilendirme Modeli 

Kamuoyu bilgilendirme modelinin kurucusu olan 
Ivy Lee’nin en önemli çalışmalarından; “Antrasit 
Kömür Grevi ve Pennsylvania Demir Yolları” başta 
olmak üzere birçok çalışması bu model kapsamında 
ele alınmaktadır. Antrasit Kömür Grevi olayı, maden 
ocaklarındaki kötü çalışma koşullarını protesto eden 
işçilerin greve başlamasıyla kurum yönetiminin 
Ivy Lee’den yardım istemesi sonucunda Lee, basın 
kuruluşlarına kurum ile ilgili bilgileri gizliliğe yer 
vermeden kamuoyuyla paylaşmasıyla kurum ile 
anlaşma sağlanarak grev sona ermiştir. Pennsylvania 
Demir Yolları olayı ise, 53 kişinin ölümü ile sonuçlanan 
tren kazasında demiryolu şirketinin danışmanlığını 
üstlenen Lee’nin basın mensuplarına göndermiş 
olduğu haber bülteninde kaza ile ilgili bilgileri doğru 
ve yansız olarak kamuoyuyla paylaşması sonucunda 
şirket itibarının artmasını sağlamıştır (Ertürk, 2016, 
s. 191-192).

Günümüzde yapılan araştırmalara bakıldığında bu 
modeli uygulayan kurumların, hedef kitlelerinin 
beklentilerine cevap vererek kamu üzerindeki 
olumsuz etkileri minimuma indirip uyum sağladığı 
görülmüştür. Bunu sağlamak için sosyal sorumluluk 
projeleri veya kurumun imajı yükseltecek programlar 
uygulanması gerekmektedir (Okay ve Okay, 2011: 
198-200’den akt. Durusoy, 2018, s. 623).

2. COVID-19 HASTALIĞI

2019 yılının aralık ayında, Çin’in Wuhan Eyaletinde 
ateş, öksürük, nefes darlığı belirtileri örneklem alınan 
hastalar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda 13 
Ocak 2020’de bir çeşit virüs olduğu açıklanmıştır.  
Deniz ürünleri ve hayvan pazarında satılan ürünlerde 
tespit edilen ve başlangıçta Wuhan kentinde yer 
alan ve bu ürünlerde çıkan salgın, insandan insana 
bulaşarak Çin Halk Cumhuriyetinde başlayarak tüm 

dünyaya yayılmıştır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2022). 
11 Mart 2020 tarihinde yüksek bulaşma oranı ve 
tüm dünyayı etkisi altına almasıyla Türkiye’de de 
pandemi olarak ilan edilen yeni koronavirüs hastalığı 
insandan insana bulaşarak tüm dünyada bir pandemi 
dönemi olarak ortaya çıkmıştır (Caner & vd., 2020, 
s. 27). 

Yeni koronavirüs hastalığı, hasta bireylerin etrafa 
saçmış olduğu damlacıkların etkisiyle diğer insanlara 
göz, ağız, burun teması sonucunda bulaşmaktadır 
(Bilim Kurulu, 2020, s. 7). Bu nedenle Covid-19 
virüsünün kısa sürede bütün dün yayı etkisi altına 
alarak binlerce insanın ölümüne neden olmuş ve 
aynı zamanda milyarlarca insanın ruhsal ve fiziksel 
sağlığına zarar vermiştir.  Hayatın devamını sağlayan 
normalleri unutturarak yeni normal rutinlerle günlerce 
sokağa çıkma yasağı ( Alaeddinoğlu & Rol, 2020, s. 
233), seyahat kısıtlamaları, uçakların durdurulması, 
maske kullanım zorunluluğu ve evde kalınmasına 
yönelik telkinler ilan edilerek söz konusu virüsün 
yayılmasını yavaşlatmak ve durdurmak için ulusal 
ve küresel çapta kararlar alınmıştır (Eryılmaz, 2020, 
s. 16).  Bu nedenle pandemi dönemi hem bireysel 
hem de toplumsal açıdan ekonomiden siyasete 
kadar birçok alanda etkisini sürdürmüştür (Doğmuş, 
2021, s. 6). Pandemi dönemi olarak adlandırılan bu 
dönem toplumda korku ve panik yaşanmasına neden 
olmuş ve bu durum sosyal medyaya da yansıtılmıştır 
(Baydili, 2021, s. 555).

3. SAĞLIK BAKANLIĞI TANITIM 
ÇALIŞMALARI (SOSYAL MEDYA)

İnsanlar, yeni iletişim teknolojileri ile birlikte 
kitleleri bir araya getiren sosyal mecralarda etkileşim 
düzeylerini arttırarak düşüncelerini açıkça ifade 
edecekleri paylaşım ve tartışmanın olduğu ortama 
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sahip olmuştur ( Vural & Batı, 2010, s. 3348). 
Özellikle yerel yönetim kurumlarının bu mecraları 
doğru yönetimi ile şeffaflık, katılımcılık ve hesap 
verilebilirlik düzeyleri arttırılmaktadır. Sosyal medya, 
anında tepkiyi iletebilme yönüyle kamu hizmetlerinde 
vatandaşların aktif katılımını arttırmakta ve yönetişim 
ilkeleri çerçevesinde daha demokratik hizmet sunan 
bir konuma ulaştırmaktadır (Erkek, 2016, s. 142). 
Söz konusu yönetişim ilkeleri pek çok kuruluşta ( 
Dünya Bankası (WB), Uluslararası Para Fonu (IMF), 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
ve Avrupa Birliği ) farklı biçimlerde uygulansa 
da ülkemizde aşağıda belirtilen ilkeler ile kabul 
görmektedir. Bu ilkeler; (Ateş & Buyruk, 2018, s. 84-
85; Okçu, 2007, s. 303-304)

• Katılımcılık: Temel yönetişimde karar 
alınırken kitlelerin dahil edilmesi ile güven 
ortamının oluşmasını benimseyen ilkedir.

• Hesap verebilirlik: Yasama ve yürütme 
süreci içerisinde yönetim faaliyetlerinde bilgi 
ve belge erişimlerinin hesap verilebilir şekilde 
denetimini içermektedir.

• Eşitlik: Kurumların yasal kurallar 
perspektifinde alınan kararlarda toplumu 
ayrıştırmaksızın herkese aynı şekilde 
yaklaşımını benimsemektedir.

• Şeffaflık: Kurumların kamuoyuna sunmuş 
olduğu bilgilerin açık bir şekilde sunulmasını 
ve kullanılan dilin kamuoyunun anlayabileceği 
bir dil olması gerekmektedir. 

• Etkinlik: Kurumların geçmiş deneyimlerini 
de göz önüne alarak gelecekte yapacakları 
etkinliklerin amaca ulaşmasını 
hedeflemektedir.

• Tutarlılık: Kurumun politikası ve yürürlükte 
bulunan yasal mevzuat ile sürdürülen 
eylemlerim uyum içerisinde çalışması 
gerekmektedir.

Yüz yüze iletişim olanaklarını kısıtlamasıyla beraber 
tüm dünyayı da etkisi altına alan Covid-19 salgını 

kurumların sosyal medyada içerik paylaşmalarını 
ve hedef kitleleriyle etkiletişim kurmalarını zorunlu 
kılmıştır. Özellikle pandemi döneminde sağlık 
kurumlarının, toplumsal sorumluluğu ve güvenirliliği 
açısından hedef kitlesiyle etkileşime geçerek salgın 
konusunda nitelikli paylaşımlarıyla sosyal sorumluluk 
bilincini oluşturmayı amaçlarken aynı zamanda 
kurumun itibarının artmasını da sağlamıştır (Robledo, 
2012: 88’ den akt. Mete & Şimşir, 2022, s. 58). 

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 döneminde salgını 
önlemek, bireyleri hastalık hakkında bilgilendirmek ve 
bilinçlendirmek, nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi 
durumları ele almak için sosyal medya platformlarını 
yoğun bir şekilde kullanmıştır. Bakanlık, özellikle 
kullanıcılara sosyal medya platformlarından hijyen 
kurallarına dikkat çekerek koronavirüsten korunma, 
koronavirüs vaka sayısı ve nelere dikkat edilmesi 
gerektiği ile ilgili videolar paylaşmıştır. Bu durum 
sosyal medya kullanıcılarına doğru bilgilerin açıkça 
ve zamanında sunulmasını sağlamıştır (Güçdemir, 
2022). Tüm pandemi sürecinde virüsün yayılımının 
yavaşlatılması için evde kalmanın önemi vurgulanarak 
insanların günlük yaşantılarında yaptıkları 
aktivitelerin evde de yapılabileceğine dikkat çekmek 
için Sağlık Bakanlığı “#evdekal” ve “#hayatevesığar” 
hashtag’leriyle sosyal medyada “Hayat Eve Sığar” 
kampanyası başlatmıştır. Böylece Sağlık Bakanlığı 
vaka sayılarını, virüsten korunma yöntemlerini resmi 
sosyal medya hesaplarında paylaşarak yanlış bilgi 
dağıtımını engellenmeyi ve insanlara doğru bilgilerin 
hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır. Böylece 
Sağlık Bakanlığı vaka sayılarını, virüsten korunma 
yöntemlerini resmi sosyal medya hesaplarında 
paylaşarak yanlış bilgi dağıtımını engellenmeyi ve 
insanlara doğru bilgilerin hızlı bir şekilde ulaşmasını 
sağlamaktadır (Yeniçıktı, 2020, s. 367-371).

4. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ

Araştırmanın metodoloji bölümüne ilişkin 
detaylı bilgiler başlıkların halinde açıklanmıştır. 

4.1. Araştırmanın Konusu

Çin’in Wuhan Kentinde 2019 yılının aralık ayında 
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ortaya çıkan ve tüm dünyayı sosyal, siyasal, kültürel 
ve ekonomik anlamda etkileyen Covid-19 virüsü ile 
sokağa çıkma yasaklarının uygulamasıyla tüm ülke 
vatandaşlarının sosyal yaşantılarının kısıtlanması 
insanların sosyal medyada daha fazla zaman 
geçirmesine neden olmuştur. Salgın döneminde 
sosyalleşmenin ve sokağa çıkma yasaklarının 
uygulanması, en fazla toplumsal sorumluluğa sahip 
olan sağlık kurumlarının sosyal medya aracılığıyla 
hedef kitleleriyle iletişim kurmalarına neden 
olmuştur. Bu nedenle çalışmanın konusunu Sağlık 
Bakanlığı’nın resmi Instagram hesabı üzerinden 
kamuyu bilgilendirme modeli çerçevesinde Covid-19 
sürecinde paylaşılan gönderilerin ve gönderilerin 
etkileşim pratikleri oluşturmaktadır.

4.2. Araştırmanın Amacı

We are social (2022) verilerine göre küresel ölçekte 
internet kullanıcıları, 2022’nin başında internetin 
kullanım oranı 4,95 milyara yükselerek toplam dünya 
nüfusunun yüzde 62,5’ini oluşturmaktadır.  Dünyanın 
“favori” sosyal medya platformlarında 1. sırada 
Facebook yer almasına rağmen internet kullanıcılarının 
yüzde 14,8’i 4. sırada yer alan Instagram’ı favori 
platformları olarak tanımlamaktadır. Instagram, 
(2021) yılında sosyal medya platformları arasında 
beşinci sırada iken güncel verilere göre küresel 
düzeyde dördüncü sırada yer alarak en hızlı 
büyüme ivmesi kazanmıştır. Buradan hareketle 
Sağlık Bakanlığın kullandığı platformlardan biri de 
Instagram’dır. Bu çalışma ise Sağlık Bakanlığı’nın 
sosyal medya üzerinden düzenli bilgilendirilmelerin 
gerçekleştiği resmi Instagram hesabının nasıl 
yönetildiğinin ve toplumun bilgilendirilmesi sırasında 
sosyal medyada nasıl bir strateji izlendiğinin ortaya 
konması kamuoyu bilgilendirme modeli çerçevesinde 
açıklanması amaçlanmaktadır.

4.3. Araştırmanın Yöntemi

Bu çalışma da içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 
İçerik analizi yöntemi, istatistiksel verilerin 
kullanımıyla elde edilen verilere araştırmacının 
sistemli ve objektif bir yorum yapabilmesine 

olanak sağlamaktadır ( Koçak & Arun, 2006, s. 24). 
Oluşturulmuş olan kodlama cetveline göre paylaşılan 
gönderilerin kategorileri oluşturulurken “Kamuyu 
Bilgilendirme Modeli” çerçevesinde kurumların 
ya da kişilerin bilgilendirmeleri hangi niteliklerle 
paylaştıkları açıklanmıştır. Buna göre Ilgin & 
Ulupınar’ın (2020, s. 507) oluşturmuş olduğu kodlama 
cetveli kullanılarak “kamuyu bilgilendirme, özel 
gün/ anma /teşekkür, eğitici/öğretici görsel, kurum 
etkinliği, dezenformasyon düzeltme, kamu spotu ve 
diğer” olmak üzere 7 kategori oluşturulmuştur. Bu 
kategoriler;

• Kamuyu Bilgilendirme: Kamunun 
bilgilendirilmesi amacıyla kurumum 
kendisi ve yürütmüş olduğu çalışmalar 
hakkında hedef kitlesine doğru bilgi 
paylaşımlarının yapıldığı kategoridir.

• Özel Gün-Anma-Teşekkür: Sağlık 
Bakanlığı’nın resmi hesabı üzerinden 
paylaşılan özel gün, kutlama, teşekkür veya 
taziye mesajlarını içeren paylaşımların 
yapıldığı kategoridir. 

• Eğitici-Öğretici Görsel: Bakanlık 
tarafından toplumun yeni korona virüse 
karşı bilinçlendirilmesini ve alınan 
önlemlere yönelik paylaşımlarının 
yapıldığı kategoridir.  

• Kurum Etkinliği: Sağlık Bakanlığı’nın 
bakanlıklar ile yapmış olduğu istişare 
toplantıları, denetleme etkinlikleri 
gibi faaliyet paylaşımlarının yapıldığı 
kategoridir.

• Dezenformasyon Düzeltme: Sosyal 
medya da anlık bilgi akışının olması 
nedeniyle “sahte veya gerçek dışı haber” 
yayılımları ile kamuoyu oluşabilmektedir 
(Çömlekçi, 2019: 1550). Bu nedenle 
Sağlık Bakanlığı’nın Instagram hesabı 
üzerinden yanlış bilgilerin düzeltilmesi ve 
dezenformasyonun giderilmesi amacıyla 
paylaşımların yapıldığı kategoridir. 
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• Kamu Spotu: Sosyal medya üzerinden 
kamu spotlarının yayınlandığı kategoridir.

• Diğer: Yukarda belirtilen söz konusu 
kategorilerin dışında kalan gönderilerin 
bulunduğu kategoridir. 

Bu çalışmanın en temel görevi Sağlık Bakanlığı’nın 
Covid-19 salgına yönelik paylaşımlarıdır. Kamuoyu 
bilgilendirme kategorisi içerisinde yer alan Covid-19 
salgını paylaşımları beğeni, yorum ve içerik 
bakımından incelenecektir.

4.4. Araştırmanın Örneklemi

Bu çalışma Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın 
resmi Instagram hesabı üzerinden Covid-19 sürecinde 
yapmış olduğu paylaşımları analiz etmektedir. 
Verilerin güncel olması sebebiyle 1 Şubat 2022 ile 
2 Nisan 2022 tarihleri arasında bakanlığın resmi 
Instagram sayfasında yayınlanan gönderiler örneklem 
kümesini oluşturmuştur. Bu tarihler arasında Sağlık 
Bakanlığının resmi Instagram hesabında 51 adet 
paylaşım yapılmıştır.  

4.5. Araştırmanın Sınırlılıkları

Çalışma özellikle Covid-19 sürecinde Sağlık 
Bakanlığı’nın resmi Instagram sayfasındaki 
gönderileri analiz etmektedir. 1 Şubat ile 2 Nisan 
2022 tarihleri ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca kamuyu 
bilgilendirme modeli çerçevesinde analiz edilecek 
verilerin gün-gün değişebilme ihtimaline karşın 
04.04.2022 tarihi ile kayda alınmıştır. 

5. BULGULAR

Bu çalışma 1 Şubat 2022 ile 2 Nisan 2022 ayları 
arasında paylaşılan 51 gönderinin kodlama cetveline 
göre analizi gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle söz 
konusu gönderiler “kamuyu bilgilendirme, özel gün/
anma/teşekkür, eğitici/öğretici görsel, kurum etkinliği, 
dezenformasyon (bilgi çarpıtma) düzeltme, kamu 
spotu ve diğer” kategorileri ile sınıflandırılacaktır. 
Fakat çalışmanın başat görevi Covid-19 tanıtım 
faaliyetlerini ele almak olduğundan kamuoyu 

bilgilendirme kategorisi gönderi sayısı, beğeni ve 

yorum olarak detaylı incelenecektir. Buna göre Sağlık 
Bakanlığı’nın resmi Instagram sayfası öncelikle 
profil kısmında yer alan resim, gönderi, takipçi sayısı, 
takip sayısı ve özgeçmişin bulunduğu açıklama kısmı 
incelenecektir. 
Görsel 1: Sağlık Bakanlığının Resmi Instagram Sayfası. Erişim 
Tarihi: 04.04.2022

Sağlık Bakanlığı’nın resmi Instagram sayfasının 
profil görüntüsüne göre toplamda 4.758 gönderi 
bulunmaktadır. 3.1. milyon takipçi sayısına sahip 
olan Sağlık Bakanlığı sayfası toplamda 9 adet takip 
ettiği sayfa bulunmaktadır. Profil resmi ise Bakanlığın 
kurumsal logosudur. Özgeçmişin bulunduğu 
kısımda ise T.C. Sağlık Bakanlığı ibaresinin yer 
aldığı açıklama kısmında resmi sayfa olduğu açıkça 
belirtilmiştir. Aynı zamanda öneri ve şikayetler 
için link ve hesap adresi verilmiştir. Bu durum 
vatandaşların fikirlerine önem verildiği ve iletişim 
içerisinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca hesap 
adının da “sağlikbakanliği” olması ve yan tarafında 
bulunan mavi renkli tik “✓” işaretinin de bulunması 
güvenilir olduğunun göstergesidir. 
Tablo 1: Kodlama Cetveline Göre Sınıflandırma

Kategoriler Sayı Yüzde
Kamuoyu Bilgilendirme 13 %25,5
Özel gün/anma/ teşekkür 33 %64,7
Eğitici / öğretici / görsel -- --
Kurum etkinliği 4 %7,8
Dezenformasyon düzeltme (bilgi 
çarpıtma) 1 %2

Kamu spotu -- --
Diğer -- --
Toplam 51 %100
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Yukarıdaki tabloya göre veriler 7 kategoriye 
ayrılmıştır. Özel gün/ anma veya teşekkür kategorisi 
%64,7 ile en çok paylaşım yapılan içerik olduğu 
saptanmıştır. Kamuoyu bilgilendirme kategorisi 
ise %25,5’ le ikinci sırada yer almaktadır. Kurum 
etkinliği kategorisi %7,8 paylaşım ile üçüncü sırada 
iken dezenformasyon düzeltme kategorisi %2 ile 
son sırada bulunmaktadır. Özel günlerde yapılan 
paylaşımlar ise içerik bakımından eğitici/ öğretici ve 
kamu spotu olarak da değerlendirilebilir fakat özel 
gün ve haftalara paylaşım yapılması bu kategoride 
değerlendirmenin daha doğru olacağı düşünülmektedir. 
Bu çalışmanın başat görevi Covid-19 tanıtım 
paylaşımlarıdır. 13 paylaşımın bulunduğu kamuoyu 
bilgilendirme kategorisi içerisinde Covid-19 ile ilgili 
9 paylaşım bulunmaktadır ve bu paylaşımlar detaylı 
incelenecektir. Geride kalan 4 paylaşım ise hekimlik, 
iç hastalıkları, kalp hastalıkları ve ramazan ayına özel 
bilgilendirme paylaşımlarıdır.
Görsel 2: Covid-19 Paylaşım Görseli

Sağlık Bakanlığının paylaşımına göre okulların 
kalabalık ortamlar olmasından dolayı çocukların 
virüsten korunma yollarının; maske kullanımı, 
sosyal mesafe kuralına uyulması ve el hijyenine 
dikkat edilmesi gerektiğidir. 5.718 beğeni alan bu 
paylaşım 259 yorum almıştır. Yorumların içeriğini ise 
genellikle sınıfların yoğun olmasından dolayı sosyal 
mesafe kuralına uyulamaması ve hijyen kurallarına 
dikkat edilmemesi oluşturmaktadır.

Görsel 3: Covid-19 Paylaşım Görseli

Sağlık Bakanlığı’nın özel gün kategorisinde yer 
alan sigarayı bırakma günü ile ilgi virüs paylaşımı 
da bulunmaktadır. Söz konusu paylaşımda sigara 
kullanımının Covid-19 salgınının bulaşma riskini 
arttırdığı belirtilmektedir. 3.660 beğeni alan bu 
paylaşım 52 yorum almıştır. Yorumlara bakıldığında 
maske kullanımının tek başına yeterli olmadığı, sağlık 
çalışanları dahi sigara kullanan kişilerin açık havada 
sigara kullandığı ayrıca sigara kullanmayan kişilerin 
de virüse yakalandığı ifade edilmektedir.
Görsel 4: Covid-19 Paylaşım Görseli

Sigara bırakma günü paylaşımının devamı olan Görsel 
4’te, sigara kullanımının Covid-19’a yakalanan 
kişilerin savunmasız kaldığı, tedavinin zorlaştığı ve 
iyileşme ihtimalinin düştüğü belirtilmektedir. Ayrıca 
açıklama kısmında hashtag olarak sigara bırakma 
hattının numarasının da verildiği görülmektedir. 
3.470 beğeni alan paylaşım 44 yorum almıştır. 
Yorumlara bakıldığında genellikle ters algının olduğu 
görülmektedir. Sigara içenlerin virüsü kolay atlattığı 

https://www.google.com/search?bih=568&biw=1366&hl=tr&q=hashtag&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjQ4ovn1_32AhXgRvEDHYzlBP4QkeECKAB6BAgBEDc
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veya yakalamadığı, kullanmayan kişilerin ise daha 
kolay yakalandığı söylenmektedir. Sigara bırakma 
hattının ise kuruluşa yönlendirildiği daha sonra ise 
ilgilenilmediği söylenmektedir. Başka bir kullanıcı 
ise verilen ilaçların ücretinin yüksek olması sebebiyle 
tekrar sigara kullanmaya başladığı söylenmektedir.
Bu paylaşıma göre Covid-19 salgının yayılmasını 
azaltmak için yapılması gereken maddeler 
bulunmaktadır. Bu maddelerin başında vatandaşların 
aşı yapması virüsün yayılım hızını yavaşlatan 
sebep olarak verilmektedir.   Daha sonra ise hijyen 
kurallarına dikkat edilmesi gerektiğidir. Paylaşım 
4.341 beğeni ve 141 de yorum almıştır. Yapılan 
yorumlara bakıldığında ise bilim kurulu toplantısında 
açıklama yapan bakanın aşının koruyucu olmadığı 
sözü tepki almıştır. Ayrıca Sağlık Müdürlüğü’nün 
Covid-19’a yakalanan vatandaşlarla iletişime 
geçmemesi veya danışma hattına ulaşılamaması gibi 
sorunlar yer almaktadır. Fakat bu yorumlar tek taraflı 
yapılmamaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın bu sorunlara 
profilde verilen hesap tarafından vatandaşların 
sorularının yanıtlandığı görülmektedir.
Görsel 5: Covid-19 Paylaşım Görseli

Sağlık Bakanlığı’nın bu paylaşımı Covid-19 aşısının 
hatırlatma dozunun tekrarıdır. 2.910 beğeni ve 61 
yorum alan gönderi bir önceki paylaşımın tekrarı 
niteliğindedir. Bu nedenle beğeni ve yorum sayısı 
neredeyse yarı yarıya düşüş sağlamıştır. Yorumlara 
bakıldığında ise aşının bir çare olmadığı 2 doz aşısı 
olan birinin virüsü ağır atlattığı tek doz aşısı olan 
birinin hafif atlattığı söylenmiştir. Diğer yorumlar 
ise genellikle kurumların yoğun olması, hastane 
randevusunun alınmaması ve mesafe kuralının 
dikkate alınmamasıdır. 

Görsel 6: Covid-19 Paylaşım Görseli

Bu paylaşıma göre pandemi süresi içerisinde yardıma 
muhtaç aile bireylerinin ihtiyaçlarını karşılarken hijyen 
kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilmesidir. 3.541 
beğeni ve 79 yorum almıştır. Yorumlara bakıldığında 
virüslü yaşlı hastaların test vermesi için filyasyon 
ekibinin eve gelmesi gerekirken ekip tarafından 
hastaneye kendi imkanları ile gidilmesi gerektiği 
söylenmiştir. Ayrıca pandemi süreci sona ermediği 
için maske ve HES kodunun kaldırılması vatandaşlar 
tarafından tepki almıştır.
Görsel 7: Covid-19 Paylaşım Görseli

 
Bu paylaşım pandeminin başlangıç tarihinden itibaren 
salgından dolayı hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını 
unutmamak adına yapılan bir tanıtım videosudur. Bu 
video 75.184 görüntüleme sayısı almıştır. Fakat hiç 
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yorum almamıştır.
Görsel 8: Covid-19 Paylaşım Görseli

Bu paylaşımda hamile kadınların aşı yaptırabilecekleri 
ve bu aşının düşük tehlikesine neden olmadığı aynı 
zamanda salgından daha az etkilenmek için aşı 
yapılması gerektiğini göstermektedir. 2.953 beğeni 
alan paylaşım hiç yorum almamıştır.  
Görsel 9: Covid-19 Paylaşım Görseli 

Bu paylaşım Covid-19 pandemisinin başlangıcından 
itibaren gerçekleştirilen aşı çalışmasının başarıya 
ulaşmasıdır. Yerli aşı olarak bilinen Türkovac aşısının 
üretiminin gerçekleştiği bilgisi yer almaktadır. 14 
Mart Tıp Bayramı’nda ilan edilmesi de başarının 
bir göstergesidir. 66.153 görüntüleme sayısına sahip 
olan bu paylaşım 2 yorum almıştır. Bu iki yorum da 
eleştiri yorumudur. 
Söz konusu paylaşımların beğeni ve yorum sayıları 
dikkate alındığında hangi paylaşımın daha çok beğeni 
ve yorum aldığı Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2: Paylaşımların Beğeni ve Yorum Analizleri

Görseller Beğeni Yüzde (%) Yorum Yüzde (%)

Görsel 1 5.718 %3,4 259 %40,6

Görsel 2 3.660 %2,2 52 %8,1

Görsel 3 3.470 %2,1 44 %6,9

Görsel 4 4.341 %2,6 141 %22,1

Görsel 5 2.910 %1,7 61 %9,6

Görsel 6 3.541 %2,1 79 %12,4

Görsel 7 75.184 %44,8 0 %0

Görsel 8 2.953 %1,8 0 %0

Görsel 9 66. 153 %39,4 2 %0,3

Yukarıdaki tabloya bakıldığında Covid-19 ile ilgili 
paylaşımların beğeni ve yorum sayıları bulunmaktadır. 
En yüksek beğeniyi 10. görsel %44,8 almıştır. Bu 
görsel pandemi süresi içerisinde hayatını kaybeden 
hekimler anısına düzenlenmiş bir videodur. Fakat bu 
görselde ters bir orantı söz konusudur. Çünkü en çok 
beğeni alan bu paylaşım hiç yorum almamıştır. İkinci 
sırada ise 12. Görsele %39,4 beğeni almıştır. Bu 
paylaşımda tıp bayramında yerli aşı olan Türkovac’ın 
üretime geçildiğinin bilgisidir.  Yorum sayısının da 
%0,3 ile çok düşük olduğu görülmektedir. 

Yorum sayısına bakıldığında ise en yüksek yorumu 4. 
Görselin %40,6 ile aldığı görülmektedir.  Okullarda 
maske mesafe ve hijyen kurallarının gerçekleşmediği 
yönündeki bu yorumlar genellikle sağlık bakanlığının 
aldığı kararları eleştiri yönündedir. 2. Sırada ise % 
22,1 ile 7. görsel almıştır. Bu paylaşım yorumları 
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genellikle vatandaşların aşı hakkındaki endişeleri 
yönündedir. 

SONUÇ

Kamuoyu bilgilendirme modeli Iyv Lee tarafından 
1900 ile 1920 yılları arasında uygulanmıştır. Gazeteci 
olan Ivy Lee basın ajansı modelinin “kamuoyu 
kandırılmalıdır” sözüne karşılık “kamuoyu 
bilgilendirilmelidir” sözüyle cevap vermiştir. Ona 
göre kamuoyuna bilgiler açık ve net bir şekilde hiçbir 
şey saklanmadan anlatılmalıdır. Bu model basın ile 
iletişim kurarak başlamıştır. Daha sonra değişen 
dünyaya ayak uydurarak kurumlar tarafından hala 
daha kullanılmaktadır. Özellikle değişen teknoloji 
ile beraber kurumlar yeni medya araçlarından 
yararlanmaktadır. 

Bütün dünyayı ele geçiren Covid-19 salgını süresince 
özellikle yeni medya araçları daha sık kullanılmaya 
başlanmıştır. Kurumların sokağa çıkma kısıtlamaları 
süresince yeni normalleri (maske kullanım 
zorunluluğu, HES kodu mecburiyeti gibi) vatandaşlara 
açıklamak için, yeni medya kullanılarak mesajlar 
iletilmiştir. Bu çalışmanın amacı Sağlık Bakanlığı’nın 
resmi Instagram sayfasında yayınlamış olduğu 
Covid-19 tanıtım çalışmalarının incelenmesidir. 

Yapılan çalışmaya göre Sağlık Bakanlığı’nın 
Instagram hesabında 1 Şubat- 2 Nisan 2022 tarihleri 
arasında 51 adet paylaşım yapıldığı görülmüştür. 7 
kategoriye ayrılarak incelenen paylaşımların sadece 
kamuoyu bilgilendirme kategorisi ele alınmış ve 
13 adet paylaşım yapıldığı görülmüştür. Fakat 
bu paylaşımların Covid-19 tanıtım çalışmaları 
kapsamında sadece 9 tanesi detaylı incelenmiştir. 
Bu kategori içerisinde bulunan 4 paylaşım ise 
hekimlik, gastroentoloji, kalp hastalıkları ve ramazan 
ayı ile ilgili bilgilendirici paylaşımlar olduğundan 
araştırmaya katılmamıştır. 

İncelenen 9 paylaşımın beğeni ve yorum içeriklerine 
bakıldığında ters orantının olduğu saptanmıştır. 
En çok beğeni alan paylaşımla ilgili hiç yorum 
yapılmadığı, en çok yorum yapılan paylaşımın 
ise az beğeni aldığı görülmüştür.  İçerik olarak 

bakıldığında ise beğenilerin genellikle minnet veya 
gurur paylaşımlarında bulunduğu, yorumların ise 
çoğunlukla eleştiri yönünde olduğu gözlemlenmiştir.
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ÖZ

Günümüz dijital çağında medyanın gücü tartışmasız halde açık ve ulaşılabilirlik düzeyinde olduğu görülmektedir. 
Dijital Yüzyılla beraber iletişim teknolojilerinin gelişimi, medyanın etkinlik alanlarının artışına ve kullanılabilirliğine 
büyük bir etki yaratmasında başat bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital medya araçlarına bakıldığında 
kullanıcıların medyada hem alıcı hem de üretici konumunda olduğu bilinmekte böylece geleneksel medyaya oranla 
daha çeşitli medya mesajlarına ulaşabilmektedir. Teknoloji gelişiminin medya kullanımı etkilerine ek olarak belirli yaş 
sınırı gibi kısıtlamaların daha aşağıya düşmesi böylece genç bireylerin bilinçsiz bir şekilde medya hâkimiyeti altında 
kalması örnek olarak verilebilmektedir. Yeni medyanın teknolojinin gelişimiyle beraber ele alınan etkilerinin önlenmesi 
amacıyla medya okuryazarlığı kuramının gerekliliğini ortaya çıkmakta ve gelenekselden dijital çağa evirilen toplumda 
medya okuryazarlığı eğitiminin önemine vurgu yapılmaktadır. Medya ürünlerinin kendi dilleriyle oluşturdukları 
medya metinlerini ve söylemlerini sorgulayarak okuyabilmek ve aktarabilmek amacıyla medya okuryazarlığı 
eğitiminin gerekliliği ve dijital çağa dönüşen toplumla beraber medya okuryazarlığının dijital/yeni okuryazarlığa 
dönüşümü bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Geleneksel medya okuryazarlığı ve yeni medya okuryazarlığı 
eğitimi kapsamında Yüksek lisans eğitimimi sürdürdüğüm Aydın Adnan Menderes Üniversitesi temel alınarak sözü 
edilen alandaki ders içerikleri ve bilimsel çalışmaların konuları içerik analizi yöntemiyle incelenecektir. Bu çalışmayla 
kaynak olarak sunulan üniversitenin medya okuryazarlığı kuramı kapsamında dijital çağ ile medya dönüşümü ve medya 
okuryazarlığı eğitiminin konularına ve içeriklerine dair saptanan bulgular paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dijital çağ, Medya, Medya okuryazarlığı, Yeni medya okuryazarlığı.
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ABSTRACT
In today's digital age, power of the media is unquestionably clear, and it appears to be at the level of accessibility. With 
the Digital Century, the development of communication technologies emerges as a dominant factor in creating a great 
impact on the increase of the media's activity areas and usability. Looking at digital media tools, it is known that users 
are both buyers and producers in the media, thus it can reach a wider variety of media messages compared to traditional 
media. In addition to the media use effects of technology development, the decrease in restrictions such as a certain age 
limit, so that young individuals are unconsciously dominated by the media can be shown as an example. To prevent the 
effects of new media, which are handled with the development of technology, the necessity of media literacy theory 
emerges, and the importance of media literacy education is emphasized in the society that has evolved from the traditional 
age to the digital age. To be able to read and transfer the media texts and discourses created by media products in their 
own language by questioning them, the subject of this study covers the necessity of media literacy education and the 
transformation of media literacy into digital/new literacy together with the society that has transformed into the digital 
age. Based on Aydın Adnan Menderes University, where I continued my master's degree within the scope of traditional 
media literacy and new media literacy education, the course contents and scientific studies in the aforementioned field 
will be examined by content analysis method. The findings on the subjects and contents of digital age and media 
transformation and media literacy education will be shared within the scope of the university's media literacy theory, 
which is presented as a source in this study. 

Keywords: Digital age, Media, Media literacy, New media literacy
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GİRİŞ

Medya, bireyleri bilgilendirme, haberdar etme/
iletme, boş zamanın değerlendirilmesi, eğlenme ve 
hoş zaman geçirme gibi ihtiyaçların karşılandığı bir 
ortam olarak nitelendirilmektedir. Medya ürünlerinin 
üretimindeki gelişmeler ve iletişim teknolojilerinin 
yaygınlaşmasıyla beraber günümüz çağında medya ve 
medya ürünlerinin daha aktif bir şekilde rol üstlenmesi 
kaçınılmaz olmaktadır. Kısaca Medya, insanların 
yaşam biçimini, eğlence anlayışını ve kültürel 
değerlerini değiştirerek, yaşamlarında söz sahibi 
olmaya başlamıştır. Bilgilendirme, yönlendirme 
ve eğitme gibi işlevleri olan medya, siyasal ya da 
toplumsal değişim dönemlerinde de önemli rol 
sahibidir (Avşar, 2014: 6).

Medya araçlarının güçlü ve aktif etkisi ile bireyler 
tüketici konumunda yer almakta yazılı, görsel ve 
işitsel medya ürünlerine maruz kalmaktadır. Bireylerin 
bilinçli ya da bilinçsiz olarak medya metinlerine maruz 
kalmamaları ve medya ürünlerini doğru ve sağlıklı 
bir biçimde kullanmaları için ‘medya okuryazarlığı’ 
kavramı aracılığıyla bilinçlenmeleri, bilinçli bir 
tüketici olarak rol almaları ve medya ürünlerini 
karşısında sorgulayan ve faydalı bilgileri seçerek 
daha aktif bir konumda olmaları gerekmektedir. 
Sağlıklı bir iletişim süreci için medya ürünlerini/
metinlerini doğru algılayabilmek ve sunulan içeriği/
bilgiyi sorgulayabilmek dijital çağın gerekliliğiyle 
zorunlu bir hal almaktadır. Bireyler birçok konuda 
eğitim alarak bilgi edinmekte ve davranışlarını 
geliştirmektedirler, toplumda etkisi oldukça fazla olan 
medyayı doğru anlayabilmek ve çözümleyebilmek 
için de eğitim zorunlu hale gelmektedir. Medya 
okuryazarlığı eğitimi, medyayı doğru okuyabilme ve 
içerik üretebilme yetilerine sahip bireyler yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır (Avşar, 2014: 6).

Kısaca medya okuryazarlığının tanımı; çeşitli 
medya metinlerine ulaşabilme, analiz edebilme, 
değerlendirebilme ve iletebilme kabiliyeti olarak 
nitelendirilmektedir. İletişim teknolojilerinin 
gelişimiyle birlikte dijital çağa dönüşen günümüz 
toplumunda etkisi artan çoklu ve sınır ötesi medya 

ortamında zaman ve mekân kavramını ortadan 
kaldırma, hızlı bilgi akışı, içerik çeşitliliği ve bununla 
beraber ortaya çıkan bilgi kirliliği, içerik sorunu gibi 
birçok konu ortaya çıkmaktadır. Günümüz dijital 
çağında dönüşen ve gelişen medya toplumunda 
meydana gelen bu değişimlerin olumsuz durumları 
ve ortamları ortadan kaldırabilmesi sürecinde medya 
okuryazarlığı bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır.

Günlük yaşamda bireylerin sıklıkla karşısına çıkan 
medya ürünleri medya okuryazarlığı eğitimiyle bireyin 
medya mesajlarına/metinlerine karşı daha bilinçli 
olmasını ve sorgulamasını sağlamaktadır. Televizyon 
programları, filmler, görseller, metinler, sesler ve 
internet siteleri; bunların hepsi medya mesajı taşır. 
Televizyondaki reklamdan, CD’deki müziğin sözüne, 
gazete yazısından bir tişörtün üzerindeki slogana 
kadar türlü biçimde akan medya mesajları karşısında 
bireylerin farkında ve uyanık olmasını sağlamak 
medya okuryazarlığının amaçlarının başında gelir 
(Pekman, 2011: 40). Günümüz toplumuna bakıldığında 
neredeyse her bireyin (yaş sınırı tanımlamaksızın) 
gündelik yaşamında medya ürünlerini bir gereksinim 
ya da eğlence amacı olarak kullandığı görülmektedir. 
Tarihsel süreçle birlikte sosyal yaşam içerisinde 
toplumsallaşmanın da artık medya ürünleri/mesajları 
üzerinden bilgilendirme, eğlendirme, iletişime 
geçme ve haber alma gibi olguların kullanılarak 
yapılmasıyla beraber medya ürünlerinin üretimi ve 
tüketimi konusunda geliştirilmesini gerekli kıldığı 
görülmektedir.

Medya okuryazarlığı kavramı tarihsel süreç içerisinde 
değerlendirildiğinde medya mesajlarına/metinlerine 
karşı ele alınan ‘okuryazarlık’ eğitiminin bilinçsizce 
tüketilen medya iletilerine karşı savunmacı bir girişim 
olarak başladığı bilinmektedir. ‘medya okuryazarlığı’ 
bireyleri zararlı mesajlardan koruma ve medya 
hakkında öğrenme/öğretme süreçlerini ele alma gibi 
temel amaçlar etrafında gelişen bir eğitim sürecini 
ifade etmektedir.

Kısaca medya okuryazarlığı medyayı hem okumak 
hem de yazmak olarak tanımlanmaktadır. Zararlı 
medya iletilerinden bireyi koruma amacı güden 
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okuryazarlık, analiz etme, medya iletisi üretme 
ve eleştirel anlama gibi süreçlerle günümüze 
kadar bir eğitim kavramı olarak gelmiştir. İletişim 
teknolojilerinin gelişmesiyle beraber ele alınan 
bu süreç içerisine dijital medya ürünlerinin de 
dâhil olduğu görülmektedir. Gelenekselden dijital 
çağa evirilen günümüz toplumuyla birlikte medya 
okuryazarlığında korumacı yaklaşım yerini dijital 
ortamlardaki medya metinlerine ulaşma, analiz etme, 
bu mesajları değerlendirerek kendi medya mesajını 
oluşturma gibi daha aktif bir konuma bıraktığı 
görülmektedir.

İletişim teknolojilerinin çeşitlendirdiği günümüz 
iletişim toplumunda sosyal medya uygulamaları 
ve dijital medya platformları gibi medya ortamında 
gelişen birçok yenilik bireylerin gündelik hayatlarında 
önemli bir yere gelerek yeni bir medya alanının 
yaygınlaştığı görülmektedir. Haber, eğlence ve reklam 
gibi geleneksel medya uygulamalarını analiz etmeyi 
ve eleştirel bir bakış açısıyla toplumu/bireyi medya 
ürünleri karşısında aktif bir şekilde konumlandırmayı 
amaçlayan medya okuryazarlığının, yeni iletişim 
teknolojileri ve dijital medya platformlarını da 
kapsayacak şekilde yeniden konumlandırılması 
gerekmektedir (Özcan, 2017: 56).

Dijital çağa dönüşümle beraber geleneksel olarak 
nitelendirilen medya ortamlarında; izleyici, dinleyici 
ya da okuyucu konumunda bulunan bireyler dijital 
medya alanında daha aktif bir konumda yer alarak 
katılımcı ve kullanıcı durumuna geçmekte böylece 
medya ürünlerini tüketmenin yanında üretici konuma 
geçerek medya ortamında aktif bir rol üstlendikleri 
görülmektedir. Bu durum ele alındığında bireyin 
geleneksel medya okuryazarlığının dijital/yeni 
medya okuryazarlığına dönüşümünde içerik üreticisi 
konumunda yer almasıyla beraber medya mesajlarını 
oluşturan bireylerin nelere dikkat etmesi gerektiğini, 
ürettiği medya iletisinin içeriğini ve toplumsal hayata 
etkisini anlaması ve sorgulaması medya okuryazarlığı 
kapsamında gerçekleştirilen yayın ilkeleri, ders 
materyalleri ve akademik çalışmalar çerçevesinde 
değerlendirilmesi gerekmektedir.

İletişim teknolojilerinin sayısal ortamdaki hızlı 
gelişimi dijital çağda geleneksel medyadan farklı 
olarak yeni medya alanını oluşturmuştur. Böylece 
medyanın yeniden tanımlanması gerekmiştir. Yazılı 
ve yazılı olmayan bilgilere erişim, özellikle yeni 
medyadan yoğun olarak gelen bilgilerin analizi, 
çözümlenmesi, yorumlanması medya okuryazarlığının 
önemini artırmıştır (Solmaz, 2017: 956). İletişim ve 
bilgi teknolojilerinin gelişimiyle önemli bir değişime 
uğrayan medya okuryazarlığı eş zamanlı, sanal ve 
sosyal bir ortama evirilmektedir. Medya nedir? 
Medya nasıl okunmalıdır? Gibi soruların cevaplarını 
veren medya okuryazarlığı bireylerin sadece 
tüketici konumunda kalmayıp üretici konumunu da 
geçmesiyle yeni bir kavram ortaya getirerek dijital/
yeni medya okuryazarlığının gerekliliğini daha ön 
plana çıkardığı görülmektedir.

Medyanın bireyler üzerindeki etkisini analiz 
edebilen medya okuryazarlığı, ABD ve Avrupa başta 
olmak üzere tüm dünyada önemi giderek artmakta 
hükümetlerin eğitim programlarına dâhil olmakta 
ve ilerleyen süreç içerisinde bütün ülkelerde eğitim 
müfredatlarının içine dâhil edilmektedir. Türkiye’de 
de medya okuryazarlığı eğitimine önem verilmekte 
ve son yıllarda eğitim müfredatları içerisinde yerini 
almaktadır.

Tüm dünyada ve Türkiye’de medya okuryazarlığı ve 
yeni medya okuryazarlığı başlıklarıyla birçok dersin 
ve akademik çalışmanın ele alındığı görülmektedir. Bu 
bağlamda rastgele örneklem yöntemiyle seçilen Aydın 
Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi baz 
alınarak Medya okuryazarlığı derslerinin içerikleri, 
amaçları ve kapsamları içerik analizi yöntemiyle 
incelenecektir.

1. GELENEKSEL MEDYA OKURYAZARLIĞI

1960 tarihine kadar medya araçlarının tüketici 
konumunda yer alan bireyler üzerinde oluşturduğu 
etkileri saptamak amacıyla yapılan araştırmalar, 
medya araçlarının bireylerin davranış ve tutumlarında 
meydana getirdiği değişimleri açıklamayı 
amaçlamaktadır. Yapılan araştırmalarda medya 
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araçlarının tüketicisi olarak nitelendirilen bireyin 
pasif alıcı konumunda olduğu gözlenmektedir. 60’lı 
yıllardan sonra bu alanda yapılan çalışmalarda ise 
daha çok pasif alıcı olarak nitelendirilen bireyin; medya 
araçlarını kullanabilen, gelen iletiyi değerlendirebilen 
ve yorumlayabilen kısaca aktif bir tüketici konumuna 
geçen bireye odaklandığı görülmektedir. ‘Medya 
Yetkinliği’ kavramıyla da nitelendirilen medya 
okuryazarlığı, medya araçlarının erişim ve etki 
alanlarının genişlemesiyle beraber önem kazanmaya 
başladığı görülmektedir. Günümüzde medya 
araçlarının kullanımına bakıldığında neredeyse her 
bireyin gündelik yaşamında bir gereksinim ya da 
eğlence aracı olarak kullandığı gözlemlenmektedir.

Toplumsallaşmanın yanında bilgilenme ve iletişimin 
medya araçları üzerinden gerçekleşiyor oluşu medya 
konusunda yeterlilik geliştirmeyi gerekli kılmaktadır. 
Okuryazarlık olarak kavramsallaştırılan yeterlilik 
durumu, medya hakkında öğretme ve öğrenme 
sürecinin sonucunu ifade etmektedir. Bu durum 
medyayı hem okumak hem de yazmak olarak ifade 
edilmektedir ( Özcan, 2017: 58). Medya metinlerinin 
oluşturulmasından ekonomik ve sanatsal boyutlarının 
öğrenilme sürecine kadar birçok alanla ilişki kurabilen 
medya okuryazarlığı kavramı, bireyler üzerinde hem 
aktif bir katılımın geliştirilmesini hem de eleştirel 
bakış açısıyla medya metinlerinin anlamlandırılmasını 
sağlamaktadır. Medya okuryazarlığı yoğun olarak 
eleştirel düşünce etrafında şekillenmektedir. 
Ancak eleştirel çözümleme sürecinin yanında 
kişinin basılı, işitsel, görsel mesajlarını yaratmayı 
öğrenmesi gerçek anlamda bir medya okuryazarlığı 
sürecini tanımlamaktadır (Hobbs, 2004, s. 122). 
Eleştirel bakış açısıyla beraber tanımlanan medya 
okuryazarlığı kavramı kısaca; görsel, yazılı ve işitsel 
gibi çeşitli türlerdeki medya metinlerine/söylemlerine 
erişebilme ve erişilen metinleri anlayabilme, 
çözümleyebilme ve değerlendirebilme becerileriyle 
bireyin kendi medyasını ve iletisini üretebilmesi 
olarak tanımlanmaktadır.

Tarihsel süreç içerisinde medya okuryazarlığı kavramı 
incelendiğinde medya iletilerinin kullanımına karşı 

okuryazarlık kavramının savunmacı bir tavırla 
girişimcilik kazandığı görülmektedir. Tüketici 
konumunda bulunan bireyin zararlı medya iletilerden 
korunmasını temel amaç olarak gözeten okuryazarlık 
olgusunun medya erişim alanın yaygınlaşmasıyla 
beraber bireyi cesaretlendirici ve aktif bir tüketici 
yaklaşımına doğru geliştiği ve bir dönüşüm sürecine 
girdiği görülmektedir. İçinde bulunduğumuz zaman 
dilimine bakıldığında korumacı yaklaşım yerini farklı 
ortamlardaki medya mesajlarına ulaşma, bunları 
analiz edip anlama, değerlendirip kendi medya 
mesajını üretme şeklinde güncel bir bakış açısına 
bırakmıştır (Özcan, 2017: 58).

Kısaca denilebilir ki; korumacı bakış açısıyla başlayan 
okuryazarlık olgusu eleştirel bakabilme, analiz 
edebilme ve medya iletisi üretebilme becerisine kadar 
uzanan gelişim ve değişim süreçlerinden geçmekte 
ve günümüz dijital çağında yeni bir okuryazarlık 
alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel 
medya olgusundan dijital/yeni medya olgusuna 
kadar yaşanılan değişim ve gelişim süreci içerisinde 
medya okuryazarlığı kavramının kapsadığı eğitim 
alanında nasıl bir yer bulacağı konusunda yapılan 
çalışmalar, medyanın farklı alanları da kapsadığı 
göz önüne alınarak yapılan çalışmalarda iki temel 
yaklaşımdan bahsedilmektedir. Bunlar; Ana Akım 
Medya Okuryazarlığı yaklaşımı ve Eleştirel Medya 
Okuryazarlığı yaklaşımıdır. Medya okuryazarlığı 
eğitimi kapsamında çocuk ve medya arasında ilişki 
her iki yaklaşım içinde değerlendirildiğinde ana 
akım medya okuryazarlığı yaklaşımı içinde bulunan 
yapıyı sorgulamaktan uzak ve medyayı yalnıza bir 
ileti olarak nitelendiren bir yaklaşım olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ana akım medya okuryazarlığı, yalnızca 
medyadan korunmayı, değerlere bağlılığı sağlamayı 
amaçlamaktadır. Eleştirel bir medya okuryazarlığı 
anlayışında ise fikir birliğine varılan nokta, medya 
okuryazarlığının, çocuk-medya ilişkisinde, yalnızca, 
çocuğun korunması bağlamında ele alınmaması, 
bireylerin daha etkin medya kullanıcısı olmasının 
amaçlanmasıdır ( Hasdemir, 2012: 26).
1980’li yıllarda etkin bir alan olarak karşımıza 
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çıkan yeni medya ortamları, medya iletilerinin 
değerlendirilmesine yönelik yapılan okuryazarlık 
geliştirme çalışmaları için yeni bir araştırma ortamı 
sağlamıştır. Çeşitli görüşler ve çalışmalar içerisinde 
ilerleyen geleneksel medya okuryazarlığı kuramı, dijital 
çağda teknolojiyle ilerleyen yeni medya okuryazarlığı 
karşısında ağ okuryazarlığı ve dijital okuryazarlığı 
gibi kavramları da içerisinde barındırması gerektiğini 
öngörmektedir. Yaşanılan teknolojik ilerlemelerle 
birlikte medya okuryazarlığının ilkelerine ve yeni 
çalışma ortamlarına yönelik çeşitli araştırmalar 
yapılmıştır. Bu araştırmalara Len Masterman ve Renee 
Hobbs’un çalışmaları örnek olarak gösterilmektedir.
Medya okuryazarlığı kuramının teorisi ve uygulama 
alanlarına yönelik ilk kitabı yazan Len Masterman, 
Medya okuryazarlığı eğitimini yedi maddeyle şu 
şekilde açıklamaktadır: (Masterman, 1989: 2)

 9 Yüksek oranda medya tüketimi ve toplumlarda 
medya tarafından yaratılan doygunluk

 9 Medyanın ideolojik önemi ve bilinç sanayi olarak 
etkisi

 9 Enformasyonun üretiminde, yönetiminde ve 
medya tarafından dağıtımındaki gelişme

 9 Önde gelen demokratik süreçlerimize medyanın 
artan etkisi

 9 Tüm alanlarda görsel iletişim ve enformasyonun 
artan önemi

 9 Geleceğin taleplerini karşılamak için öğrenci 
eğitiminin önemi

 9 Bilginin özelleştirilmesine yönelik hızla artan 
ulusal ve uluslararası baskılar

Diğer bir çalışma örneği ise Medya Okuryazarlığı 
uzmanı Renee Hobbs’un medya okuryazarlığı 
eğitimini dört süreç üzerinden ele aldığı ve 
okuryazarlığın belirlenen bu süreçleri anlama 
becerisiyle kazanabileceğini belirttiği çalışmadır. 
Hobbs’un çalışma kapsamında yer alan süreçler: 
(Hobbs, 2004: 325)

 9 Erişim: Bir bireyin medyaya erişiminin 
mümkün olması gerekir -bir gazeteyi nereden 
alabileceğini bilmek, gazeteyi alabilmek için paraya 

sahip olmak, okuyabilmek ve sözcükler deşifre 
edebilmek- bilgiye erişim için temel becerilerdir. 
Medyanın en modern formu olan bilgisayarlar ise çok 
daha fazla yeterlilik gerektirmektedir.

 9 Analiz: Bireylerin sadece bilgiye erişmeleri 
değil onları yorumlayabilmeleri de önemlidir. Yazarın 
amacı nedir? Ne söylemek istiyor? Yazarın niyeti 
nedir? Birey aynı zamanda bilginin bağlamsal yönünü 
de düşünmelidir. Ne zaman yazılmıştır? Bazı şeylerin 
yer almasında hangi şartlar neden olmuştur?

 9 Değerlendirme: Bireyler için gerçekte 
hangi bilgi gereklidir? Bir gazetede hangi makaleler 
okunmalı hangileri göz ardı edilmelidir?

 9 İletişim: İletişim en önemli medya yetkinliği 
olarak kabul edilmektedir. Bu, haberi veren ve 
alıcının birbirlerini anlaması yani kelime ve harfleri 
deşifre etmesi değil mesajın bütününü anlaması 
anlamına gelmektedir. Bunun için dilin ve gramerin 
doğru kullanılmasının yanı sıra bazı özel yetkinlikler 
de gerekmektedir.

2. DİJİTALLEŞME

2000’li yıllarda bilgisayar teknolojisinin gündelik 
yaşamın bir parçası haline gelmesiyle içinde yaşadığım 
dönem ‘Dijital Çağ’ olarak adlandırılmaktadır. Dijital 
çağ dijitalleşme adı altında tanımlanan sayısal 
kültürün daha ön plana çıktığı dönemi nitelemektedir. 
Geleneksel medyanın bir değişim ve dönüşüm 
geçirerek yeni/dijital medya formuna evirildiği bu 
dönem, bireylerin gündelik yaşam alışkanlıklarını 
değiştirmiş, sanattan edebiyata, eğitimden askeri 
ihtiyaçlara kadar her kademede yenilik ve değişimlere 
sebep olmuştur. Bireylerin karşısına e kitaplar, e 
dergiler gibi okuma mecraları çıkmış ve sanat dijital 
ortamlarda yerini almıştır (Uçan, 2013:41).

Dijital teknoloji, içinde yaşadığımız dönemde yaşamı 
yeniden anlamlandıran bir konum haline gelmiş ve 
yazının icadından sonra insan hayatını değiştiren en 
önemli olgu durumuna yükselmiş, insanın kültürünü 
her yönden etkilemiş, bireyi ve toplumu dönüştürmüş, 
her açıdan insanı yoğurmuş, böylece sadece araç gereç 
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olmanın çok ötesine geçmiş bir kültür haline gelmiştir 
(Taşdelen, 2016:38).

Teknolojinin günden güne yenilenmesi, değişim ve 
dönüşüm özelliği göstermesiyle iletişim teknolojileri 
de geleneksel medya ortamından ayrılarak yeni 
bir alana taşınmış böylece iletişimin dijitalleşmesi 
sağlanmıştır. İletişimin dijitalleşmesi, iletişim 
ortamında yapılan bir çok yeniliğin iletişim sürecine 
dahil edilmesi ve iletişim sürecinin değişime 
uğraması sürecini ifade etmektedir. İletişim süreci 
bilişim alanında yaşanan teknolojik gelişmelerle 
bilgisayar ortamlarına taşınmış özellikle internetin 
yoğun kullanım alanının tüm dünyada aktif olmasıyla 
birlikte bahsedilen süreç toplumsal ve ulusal sınırların 
çok daha ötesine taşınmıştır. Böylece yaşamın her 
alanında kullanılan bilgi aktarımı eski dönemlere 
göre dijital ortamlarda daha hızlı üretilmekte aynı 
zamanda da daha hızlı tüketilen bir kavram haline 
gelmektedir.

Ribble, dijital vatandaşlığı sekiz başlık altında ele 
almıştır. Bunlar;

 9  dijital etik   9 dijital ticaret

  9 dijital okuryazarlık   9 dijital gizlilik ve 
güvenlik

  9 dijital iletişim   9 dijital haklar ve  
hukuk

  9 dijital erişim   9 dijital sorumluluk

Ribble, aynı zamanda dijital kültürün tüm 
yoğunluğunun hissedildiği dijital çağda, dijital 
vatandaşlık eğitiminden bahsetmekte bu eğitimin 
önemine vurgu yapmaktadır. Dijital vatandaşlık 
eğitiminde ailelere, öğretmenlere ve okullara 
önemli görevler düştüğünü belirtmektedir. Gençlerin 
yaşamları boyunca öğrendikleri olumlu davranış 
ve tutumları dijital alanda da uygulayabilmeleri 
için gerekli eğitimin sağlanması gerektiğini 
vurgulamaktadır.

3. YENİ/DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI
Genel olarak bakıldığında iletişim ve bilgi 
teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin bir sonucu 
olarak medya, geleneksel ve yeni/dijital kavramlarıyla 
iki boyutlu bir gelişim süreci yaşamaktadır. 
Geleneksel medya kapsamında yazılı ve analog 
yayınlar, yeni/dijital medya kapsamında ise dijital ve 
çevrimiçi yayınlar medya okuryazarlığı kuramının 
temel araştırma konusu haline gelmiştir. Ele alınan 
bu dönüşümler medya alanında kalmayıp tüketici 
konumunda bulunan bireyler üzerinde de bir 
dönüşüm yaşanmasına olanak sağlamakta geleneksel 
medya kuramının okuyucu, izleyici ve dinleyici 
konumundaki bireyler yeni/dijital medyada kullanıcı 
konumuna ulaşmaktadır.

Gündelik hayatın bir parçası haline gelen sosyal 
paylaşım uygulamalarıyla birlikte tüketici 
konumunda yer alan bireylerin yeni medya alanının 
takipçisi ve üreticisi olmasıyla birlikte katılımcı 
bir kültürün oluşması yeni medya alanlarının temel 
belirleyicisi olduğu görülmektedir. dijital medya 
ortamlarının otokrasiye karşı demokrasi, gözetlemeye 
karşı özgürlük, tekelleşmeye karşı çoğulculuk 
alternatiflerini mümkün hale getirmesi, beraberinde 
dijital medya okuryazarlığı kavramını birey ve toplum 
hayatına sunmuştur (Özcan 2017: 60).

Dijital medya alanlarının kullanıcı konumundaki 
bireylerin ifade özgürlüğü ve demokratik katılımını 
güçlendirmesinin yanında denetim, gözetim ve sansür 
gibi riskleri de beraberinde getirmektedir. Denilebilir 
ki dijital medya ortamlarının risk ve fırsatlarını 
medya araçlarına yükleyecek olan kullanıcının 
iradesidir. Dijital/yeni medya okuryazarlığı kuramı da 
kullanıcı konumunda yer alan bireyin iradesini ortaya 
koymasında ki nedenlerin başında gelmektedir. Medya 
ortamının aktif bir kullanıcısı olarak paylaşan, tartışan 
ve üreten kullanıcılar için yeni medya alanları kamusal 
bir alan olarak nitelendirilmekte böylece kamusal 
alanın doğru ve bilinçli bir şekilde kullanılabilmesi 
açısından yeni medya okuryazarlığı eğitiminin büyük 
bir öneme sahip olduğu doğrulanmaktadır.

Dijital medya okuryazarı olma becerisini kazanan 
bireylerin mahremiyet, ifade özgürlüğü, internet 
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hukuku, bilgi üretimi ve yönetimi başta olmak üzere 
kendinde müstakil becerilerin yanı sıra dijital medya 
ortamlarının sahiplik yapısı, dijital medyanın dili ve 
kavramları konusunda da temel bilgilere sahip olması 
gerekmektedir (Arslan, 2015: 43).

Medya okuryazarlığı kuramının güncel bir devamlılığı 
olarak nitelendirilen dijital medya okuryazarlığı, yeni 
medya alanında yapılan çalışmalar, araştırmalar ve 
iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte yeni 
medya ürünlerinin bireyin gündelik yaşamının büyük 
bir bölümünde kapsayıcı bir rolü amaçlamasıyla 
ortaya çıkmıştır.

Avrupa Birliği tarafından 2000’de Lizbon’da 
gerçekleştirilen zirvede bilgi ve iletişim 
teknolojileriyle bilgi toplumu arasındaki bağ 
beraberinde sunduğu fırsatlar ve tehditler boyutuyla 
tartışılmış, medya okuryazarlığının önemine binaen 
yeni medya ortamları için de becerilerin geliştirilmesi 
yönünde dijital/yeni medya okuryazarlığı kavramına 
vurgu yapılmıştır (Özcan, 2017: 60). Bir başka 
örnek olarak da Avrupa Komisyonu, 2009’da medya 
okuryazarlığının kapsamının yeni medya ortamlarını 
da içine alacak şekilde genişletilmesi yönünde tavsiye 
karara imza atmıştır (Hasdemir, 2012: 28).

Dijital/yeni medya okuryazarlığı kuramını konu 
alan çalışmalar incelendiğinde geleneksel medya 
okuryazarlığı kuramıyla bağlantılı çalışmalardan 
etkilenildiği görülmektedir. Dijital/yeni medya 
alanında kullanıcıların, içeriğin ve katılımcıların 
değişim/dönüşüm göstermesiyle birlikte okuryazarlık 
olgusunun da geleneksel medyadan farklı olarak 
sadece içeriğe anlamlandırmakla kalmayıp içeriğin 
üretilmesinde de kendini gösterdiği görülmektedir. 
Kısaca geleneksel medya okuryazarlığını dijital/yeni 
medya okuryazarlığından ayıran en temel farklılık 
içerik üretebilme becerisini sağlanmasıdır.

Yeni medyanın sunmuş olduğu katılımcılık ve 
interaktifliğin bir sonucu olarak gerçekleşen içerik 
üretiminin bu denli yaygınlaşması enformasyonun 
giderek artmasına ve bu durumun doğal bir sonucu 
olarak dezenformasyon, enformasyon obezitesi 
gibi sorunlara neden olmaktadır (Özcan, 2017: 

62). Günümüz dijital çağında bu problemlere 
sıkça rastlandığı görülmekte ve bu problemlerin 
çözümü için yapılan çalışmaların dijital/yeni medya 
okuryazarlığına katkı sağlamakta ve önemine bir 
kez daha vurgu yapmaktadır. Hayatın sürekli kendini 
yenilediği, kurumların ve kuruluşların dönüşerek 
yeni yapılar haline geldiği ve bu dönüşümün hep 
olumlu/artıları üzerinden değerlendirilmeye tutulduğu 
günümüz iletişim ortamı problemli bir algının varlığını 
göstermektedir (Özcan, 2017: 61).

Dijital iletişim çağı, medyanın etki alanının ve 
yoğunluğunun katmerlenmesine yol açmıştır. 
Kapitalizmin emperyalizm aşamasında teknolojinin 
iletişim ortamında yarattığı değişim, toplumsal 
dönüşümün daha rahat gerçekleştirilmesine olanak 
sağlayan bir araç görevi görmektedir (Acar, 2016: 5).

Medya iletilerinin ve söylemlerinin doğru 
algılanabilme becerisi olarak tanımlanan medya 
okuryazarlığı kuramı, günümüz dijital çağının medya 
ortamında büyük önem arz etmekte ve gündelik 
yaşamın her alanını kapsayan dijital/yeni medya 
uygulamalarının yaygın kullanımı medya günümüz 
çağında medya okuryazarlığının gerekliliğini ve 
önemini ortaya koymaktadır. Kısaca; iletişim ve 
bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle medya 
araçlarının kullanımları dönüşmekte böylece 
dinleyici, izleyici ve okuyucu konumunda bulunan 
bireyler dijital/yeni medya ortamında aktif bir kullanıcı 
haline gelmektedir. İletişim ve bilgi teknolojisinde 
yaşanan gelişmelerle beraber medya ortamları biçim 
değiştirmekte ve bilgisayar destekli iletişim ortamının 
küreselleşmesini sağlamaktadır.

The Language of New Media” kitabının yazarı Lev 
Manovich (2003), geç kapitalizmin kültürüne üç 
temel süreçle ele almakta ve kültürel dönüşümleri 
remiks metaforuyla açıklamaktadır.

 9 İlk Remiks: Postmodernizm; önceki kültürel 
içerik ve formlar belirli bir medya formuna ya 
da kültürel forma çevrildi.

 9 İkinci Remiks: Küreselleşme; ulusal kültürel 
gelenekler, karakterler ve duyarlılıklar kendi 
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aralarında ve ‘Global International’ olarak 
karıştırıldı.

 9 Üçüncü Remiks: Yeni Medya; çeşitli kültürel 
formlar, arayüzler ve yazılım teknikleriyle 
remikslendi. Kısaca kültür ve bilgisayar 
arasında remiks.

Manovich, bilgisayarı güçlü bir remiks aracı olarak 
kabul etmekte ve bu aracın bireylerin kontrolünde 
olduğunu söylemektedir. Dijital/Yeni medya 
okuryazarlığının önemi de bu noktada ortaya 
çıkmaktadır. Yeni medyayı geleneksel medyadan 
(gazete, radyo, televizyon, sinema) ayıran temel 
özellikler; etkileşimli ve çoklu ortam biçemine 
sahip olması, çok sayıda enformasyonu aynı anda 
aktarabilmesi, farklı iletişim boyutlarının aynı anda 
gerçekleşmesini sağlamasıdır (Kurt ve Kürüm, 2010: 
22).

“Principles For A New Media Literacy” adlı 
çalışmasında Dan Gillmor, ilk olarak yeni medya 
tüketiminin ilkeleri üzerinde durmaktadır. Gillmor’a 
göre iyi bir yeni medya tüketicisi olmak için şu ilkeleri 
benimsemek gerekmektedir: (Gillmor, 2008: 4-7)

 9 Kesinlikle Her Şeyden Şüphe Etmek; 
geleneksel veya yeni medya olduğu fark 
etmeksizin duyduğumuz, gördüğümüz, 
okuduğumuz, bize mutlak doğru olarak 
verilen hiçbir şeye olduğu gibi inanmamak,

 9 Şüphecilik Esastır Ama Her Şeyden de 
Eşit Derecede Şüphe Etmemek; eğitim ve 
tecrübeyle edinilmiş doğrulara ihtiyaç vardır.

 9 Kişisel Konfor Alanından Dışarıya Çıkmak; 
kendi görüşümüzden farklı içeriklere de 
kulak vermek, bazen dışarı çıkıp ötekiyle 
karşılaşmak ve onunla diyalog kurmak, bize 
farklı dünya görüşleri ve gerçekleri hakkında, 
eğitimle elde edemeyeceğimiz ufuklar açar.

 9 Daha Fazla Soru Sormak; Medyadaki 
içerikleri tüketirken “güven, ama doğrula” 
kuralını akıldan çıkarmamak gerekir.

 9 Medya Tekniklerini Öğrenmek ve Anlamak; 

medya oburu bir toplum olarak dijital medya 
nasıl çalışır bilmek zorundayız. Ayrıca artık 
hepimiz bir içerik yaratıcısı durumundayız. 
Günümüzün katı iletişim teknikleri, sosyal 
ve ekonomik katılım için, geçmişin okuma 
yazma becerilerini yetersiz kılmaktadır. 
Medya içeriği oluşturma becerileri gelişmiş 
ülkelerde birçok çocuk için gelişim sürecinin 
bir parçasını oluştururken, gelişmekte olan 
ülkelerde çocuklar böyle bir şansa sahip 
değildir. ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde, 
‘Dijital Yerli’ olarak adlandırılan bir nesil 
yetişmektedir.

4. TÜRKİYE’DE YENİ/DİJİTAL MEDYA 
OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ

Dijital çağa dönüşümle birlikte medya okuryazarlığı 
ile ilgilenen birçok akademisyen ve uzman bu 
eğitimin öğretim konusu ve öğretim metodu olduğunu 
vurgulamaktadır. Bu bağlamda medya okuryazarlığı 
eğitiminin bir üretim becerisi olarak değerlendirmek 
mümkündür.

Medya okuryazarlığının son 30 yıl içerisinde öncelikli 
olarak Batılı ülkelerde yaygın bir ilgi görmesi ve 
bu alanda birçok çalışmanın yapılması göz önüne 
alınarak Türkiye’de bu alandaki gelişmelerin oldukça 
yeni olduğunu söylemek mümkündür. Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) bu alandaki 
ilk çalışmaların Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek 
Öğretim Kurulu kapsamında Marmara Üniversitesi 
İletişim Fakültesi öncülüğünde gerçekleştirilen 
I. Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferansı 
ile başladığı görülmektedir. Bu bağlamda Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu’nun yaptığı çalışmalar 
incelendiğinde; medya okuryazarlığı konusunun 
ilk olarak 2003 tarihinde düzenlenen İletişim 
Şurası’nda gündeme getirildiği ve Şuranın sonuç 
bildirgesinde Türkiye’de medya okuryazarlığı 
eğitiminin yaygınlaşmasında ve araştırmacılar ve 
akademisyenler tarafından ilgi duyulmasına zemin 
hazırladığı görülmektedir.

Radyo ve televizyon yayınları ile ilgili olarak 
kamuoyunda doğan tepki, beğeni ve hassasiyetleri 
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sürekli olarak izlemek ve gerekli yönlendirmelerde 
bulunmak amacıyla kamuoyu araştırmaları yapmak 
ve yaptırmak Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 
kanunla belirlenmiş görevlerinden biridir (RTÜK, 
2007). RTÜK tarafından yapılan bu araştırmalar ve 
çalışmalar medya ürünlerinin toplum üzerindeki 
etkisini ortaya çıkarmakla birlikte medya okuryazarlığı 
eğitiminin bir yaklaşımı olarak ‘Medya Farkındalığı’ 
ile toplumda medya ürünlerinin kullanımına yönelik 
bilincin ve duyarlılığın oluşmasını sağlamaktadır.

2006 tarihinde RTÜK tarafından Ankara’da 
Uluslararası Medya Okuryazarlığı Paneli düzenlenerek 
alandaki araştırmacıların, akademisyenlerin ve 
yabancı ülkelerde bu alanda çalışma yapan yetkililerin 
deneyimleri ve görüşleri değerlendirilmiştir. 
Bununla birlikte RTÜK’ün medya okuryazarlığı 
eğitimi alanında yaptığı ve hala devam etmekte olan 
önemli çalışmalardan biri Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Yüksek Öğretim Kurulu işbirliği ile seçmeli Medya 
Okuryazarlığı dersinin alanda seçilen okullarda ders 
olarak verilmesidir.

Araştırmada Yüksek Öğretim Kurulu kapsamında 
yüksek lisans eğitimimi sürdürdüğüm Aydın 
Adnan Menderes Üniversitesi’nin seçmeli Dijital 
Okuryazarlık ve Eleştirel Medya Okuryazarlığı 
derslerinin içerikleri incelenerek ders içerikleri ve 
kapsamlarının şu şekilde olduğu görülmektedir;

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim 
Fakültesi internet sayfasında yayınlanan Radyo, 
Sinema ve Televizyon bölümü ders bilgi formuna 
göre Dijital Okuryazarlık dersinin amacı; Yeni 
iletişim araçlarının olayları ve olguları, nasıl ve neden 
belli yönleriyle yansıttığını anlatma Dijital medyaya 
eleştirel bakabilen, bilinçli kişiler yetiştirmek olarak 
belirlenmekte seçmeli olarak verilen dersin özet 
içeriği ise Medyada sunulan içeriklerin hedef kitlenin 
tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak toplumsal, 
kültürel ve ekonomik yaşama etkisini irdelenmesi 
olarak değerlendirildiği görülmektedir.

Seçmeli Dijital Okuryazarlık dersinin öğrenme 
çıktıları 5 ayrı başlıkta şu şekilde belirtilmiştir;

 9 Toplumsal, kültürel ve ekonomik yaşama ile 
dijital medyanın etkisini irdelemek

 9 Dijital medya okuryazarlığı kavramını 
tanımak

 9 Medya mesajlarını mecranın özelliklerini 
dikkate alarak analiz etmek

 9 Medya iletilerini üretip tasarlayabilmek

 9 Yeni iletişim teknolojileri üzerinden 
bilgiye erişebilir, çözümleme ve 
değerlendirme yapabilmek (ADÜ İletişim 
Fakültesi Ders Bilgi Formu 2022)

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi kapsamında 
Radyo, Sinema ve Televizyon bölümü 7.ve 8. 
dönem ders bilgi formunda İletişim Fakültesi internet 
sayfasında yayınlanan seçmeli Eleştirel Medya 
Okuryazarlığı dersinin amacı; Medya Okuryazarlığı 
dersi tüm dünyada 50’den fazla ülkede olduğu gibi 
Türkiye’de de 2007-2008 öğretim yılında İlköğretimde 
verilmeye başlanmıştır. Diğer Üniversitelerin İletişim 
Fakültelerinde 2008-2009 öğretim yılından beri 
Medya Okuryazarlığı dersi Seçmeli ders olarak 
okutulmaktadır: Fakültemiz öğrencilerine bu dersin 
önemini, getirilerini, yöntemini açıklamak ve eleştirel 
bir bakış açısı ile medya okuryazarlığı konusunda 
bilgi vermek dersin amacını ve içeriğini oluşturmak 
olarak belirlendiği dersin özet içeriği ise Günümüz 
medyasında yer alan tüm iletişim kanalları arasındaki 
döngünün en iyi şekilde okunması, algılanması ve 
yorumlanması olarak değerlendirildiği görülmektedir. 
Seçmeli Eleştirel Medya Okuryazarlığı dersinin 
öğrenme  çıktıları ise 10 ayrı başlıkta şu şekilde 
belirtilmiştir;

 9 Medyanın toplumsal, kültürel ve ekonomik 
yaşam üzerindeki etkilerini irdelemek

 9 Medyanın yayınlarında etik kurallara bağlı 
kalmasının önemine inanmak

 9 Medya okuryazarlığı kavramını tanıyarak 
medya mesajlarını algılamanın ve 
çözümlemenin önemini fark etmek
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 9 Televizyonun birey ve toplumu 
yönlendirmedeki etkili bir kitle iletişim 
aracı olma niteliğini analiz etmek

 9 Televizyon izleme alışkanlıklarını ve 
bunların sonuçlarını araştırmaları eşliğinde 
yorumlamak

 9 Televizyon yayınlarının sorun alanlarını 
belirleyerek bunların doğuracağı 
olumsuzlardan korunma konusunda 
önerilerde bulunmak

 9 TV program türlerini içerik, gerçeklik-
kurgusallık, tüketimi hedefleme, yanlış 
bilgilendirme açısından irdeleyip 
değerlendirmek

 9  Radyo yayınlarının sorun alanlarına 
örnekler vererek bunların doğuracağı 
olumsuzluklardan korunma konusunda 
önerilerde bulunmak

 9 İnternetin olumlu özelliklerinin yanı sıra 
olumsuz etki ve özelliklerini tanıyarak 
hayata geçirmek

 9  Türkiye’de Medya Okuryazarlığı dersinin 
çocukların ve gençlerin üzerindeki olumlu 
etkisini ve tüm aile ve toplum fertlerinin bu 
konuda bilinçlenmesinin önemini kavramak 
(ADÜ İletişim Fakültesi Ders Bilgi Formu 
2022)

Seçmeli medya okuryazarlığı eğitimi kapsamında 
2008 – 2009 eğitim öğretim yılı itibariyle Radyo 
Televizyon Üst Kurulu ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun 
üniversitelerde ders kataloğuna dahil ettiği Eleştirel 
Medya Okuryazarlığı ve Dijital Okuryazarlık 
derslerinin dijital çağa dönüşen toplumla beraber 
hem geleneksel medya okuryazarlığı hem de yeni/
dijital medya okuryazarlığı eğitimlerini kapsadığı 
görülmektedir.

SONUÇ

Teknolojinin hızla gelişimiyle beraber insan 
yaşamının her alanında etkisini gösteren dijital 
çağ; eğitimden medyaya, sağlıktan siyasete ve sivil 
yaşama kadar her alanda dijital teknolojilerinin 
olumlu ve olumsuz etkilerinin ortaya çıktığı 
görülmektedir. Günümüz dijital çağ ile gelişen ve 
gelişmekte olan yeni iletişim teknolojilerinin iletişim 
sürecinde ve medya ürünlerinin yapısında farklı 
alanların doğmasına neden olmaktadır. Yeni iletişim 
teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte daha hızlı 
ve eş zamanlı şekilde kurulan iletişim, etkileşimli bir 
boyut kazanmakta böylece kullanıcılar kendilerine ait 
medya araçları aracılığıyla kendi medya içeriklerini 
yaratabilmekte, diğer kullanıcılar ile etkileşime 
geçebilmekte ve medya içeriklerine müdahale 
edebilmektedir. Dijital çağ ile geleneksel medyadan 
yeni/dijital medyaya bir dönüşüm yaşanmakta ve bu 
durum medya okuryazarlığı eğitiminin gerekliliğine 
vurgu yapmaktadır. Dijital teknoloji bağlamında 
medya okuryazarlığı eğitimi daha sağlıklı ve ilgi 
uyandırıcı olması amacıyla dijital çağa uyumlu eğitim 
politikalarının geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. 
Teknolojik olanaklardan daha fazla yararlanan, çağdaş 
teknoloji kullanılarak uygulanan bir eğitim modeli, 
medya içeriklerinin analizi ve içeriğinin çözümlenmesi 
konusunda gençlere daha faydalı olacaktır. Dijital 
teknolojilerin ağırlıklı olarak kullanımı medyaya 
hakim kullanıcıların yetiştirilmesi ve eğitilmesini de 
zorunlu kılmıştır (Solmaz, 2017: 969). Teknolojinin 
hızla yenilenen ve değişen nitelikte olması bireyin 
günlük yaşamını da etkilemekte ve buna bağlı olarak 
internet kullanımı bireylerin günlük yaşamının bir 
parçası haline geldiği görülmektedir. Geleneksel 
medya nasıl kullanılmalıdır sorusuyla beraber iletişim 
teknolojileri, internet ve medya ürünleri kullanımı, 
medya ürünlerinin mesajlarının yorumlanması ve 
medya aracılığıyla gelen iletilerin analiz edilmesi gibi 
sorunların ön plana çıktığı görülmektedir.

Dijital çağ ile iletişim teknolojilerinin erişiminde 
ortaya çıkan problemler medya içeriklerinin analiz 
edilmesinde de olumsuzluklara neden olmaktadır. 
İletişim teknolojilerinin gelişimiyle beraber gerekliliği 



Istanbul Yeni Yüzyıl University Communication Faculty 
Communication Congress in the New Century

Congress Book

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Yeni Yüzyıl’da İletişim Kongresi

Tam Metin Kitabı

09-10 Haziran / June 2022

104

ön plana çıkan medya okuryazarlığı eğitimi Türkiye 
genelinde bakıldığında RTÜK, MEB ve YÖK gibi 
kurullar ve kurumlar tarafından desteklendiği ve 
eğitimin sürdürüldüğü görülmektedir. Araştırmada 
örneklem olarak seçilen Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi’nin dijital okuryazarlık ve eleştirel 
medya okuryazarlığı derslerinin içeriği, amacı 
ve ders çıktılarının analiz edilmesiyle dijital çağ 
ile dönüşen medyanın genç bireyler üzerindeki 
eğitim amaçlarının medya okuryazarlığı kavramını 
tanımak, medya mesajlarını okuyabilmek, iletileri 
analiz ederek doğruluğunu yada yanlışlığını 
sorgulayabilmek olduğunu göstermektedir. Makalenin 
teorik kısmında da değinildiği gibi Gillmor’un iyi ve 
yeni bir medya üretici olmak için sunduğu ilkelerin 
her iki derste de temel alındığı görülmekte ders 
kapsamında öğrencilerin birer medya okuryazarı 
olmasına katkı sağlayarak yeterli düzeyde medya 
okuryazarlığı eğitimine yer verilmektedir. Fakat 
Genç bireylere eleştirel bir bakış açısı ve medya 
farkındalığı kazandıran medya okuryazarlığı 
derslerinin seçmeli olarak ders bilgi formlarında 
yer alması daha az öğrenciye ulaşılmaktadır. Buna 
yönelik olarak medya okuryazarlığı derslerinin 
zorunlu bir eğitim olarak değerlendirilmesi bu 
araştırmanın önerisi niteliğindedir. Kısaca başarılı 
bir medya okuryazarlığı farkındalığı ve eğitim 
sürecinin dijital çağda önemini daha da artırdığı 
görülmektedir. günümüz dijital çağında bilginin 
dijitalleşerek paylaşılması, depolanması ve ulaşılan 
bilginin yanlışlığı ve doğruluğunun sorgulanmasıyla 
güvenirliği yeni iletişim teknolojileri bağlamında 
medya okuryazarlığının eğitiminin gerekliliğini 
ortaya çıkarmaktadır. 
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ÇAĞDAŞ FOTOĞRAF SANATININ KİMLİK ARAYIŞI ÇERÇEVESİNDE “CAMERA WORK” 
DERGİSİNİN ETKİLERİ
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ÖZ

Çağdaş fotoğraf sanatına ait yeni anlatım dilinin zemininde yatan unsurları incelemek çerçevesinde önemli bir yer 
tutan “Camera Work” dergisini incelemek, bu bağlamda çağdaş fotografik üretimin temellerine ışık tutmak ve bu 
üretimleri bahsi geçen yayın ile ilişkilendirerek üretim esaslarını tanımlamak amaçlanmaktadır.
Öncelikle fotoğrafın bir sanat olarak kabul edilmesine varan yolda geçirdiği evreler ve diğer sanat disiplinleri ile 
etkileşimleri incelenecek, daha sonra Alfred Stieglitz’in çevresinde gelişen fotoğraf grupları, sergiler, galeri deneyimi 
ve en sonunda yer alan dergi yayınına değinilecektir. Bu araştırma yapılırken elde edilen bulgular öncelikle derginin 
toplu olarak yer aldığı basılı kaynaklar etrafında şekillenecek, sonrasında ise bu yayın hakkında yapılmış analizler 
hem basılı mecrada hem de internet kaynakları üzerinden yorumlanacaktır. Sonuç bölümünde ise bugünün fotoğraf 
anlayışındaki yansımaları ve örnekleri incelenerek konu tartışmaya açılacaktır.
“Camera Work” dergisi, 1903 yılında Alfred Stieglitz tarafından çıkarılmaya başlanmış, 50 sayı olarak fotoğraf 
izleyicisi ile 1917 yılına kadar buluşma fırsatı yakalamıştır. Edward Steichen, Clarence H. White, Gertrude 
Käsebier, Frank Eugene gibi fotoğraf tarihinin önemli isimlerinin yer aldığı dergi, önceleri “Piktoryalist” bir 
çizgide, yani fotoğrafın üzerinde baskı sonrası yapılan müdahaleler ile elde edilen resimsel çizgi çerçevesinde 
ilerlemiş, sonrasında ise değişen üretim şekilleri ve algılama çerçevesinde, özellikle Paul Strand’ın da etkisiyle 
“Doğrudan Fotoğraf” anlayışına yönelmiştir. Stieglitz’in amacı, sanatsal üretimin içinde kendi olanaklarıyla var 
olan bir fotoğraf anlayışının kurulmasına, onun kendine özgü üretim ve sunum biçimlerinin gelişmesine, farklı 
disiplinlerle iç içe üreterek sanat olarak değerlendirilmesine ve en sonunda- daha sonraki yıllarda- kendi kuramsal 
yönünü geliştirmesine olanak tanımıştır.  
Bu çalışmada, bir üretim alanını hem biçimsel hem de düşünsel olarak etkileyen bir yayının incelenmesi, bugünün 
çağdaş fotoğraf anlayışının irdelenmesi ve temellendirmesi için olduğu kadar, bundan sonra ortaya çıkacak üretimler 
için sağlam dayanaklar bulmak adına sağlıklı bir analiz yöntemi önermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çağdaş fotoğraf sanatı, Piktoryalizm, Doğrudan fotoğraf, Yeni nesnellik, Kavramsal sanat
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Mimar Sinan Fine Arts University Fine Arts Faculty

Photography Department
ORCID ID: 0000-0001-8849-6781, ceren.uzun@msgsu.edu.tr

ABSTRACT

It is aimed to examine the “Camera Work” magazine, which has an important place in the framework of examining 
the elements underlying the new expression language of contemporary photography, to shed light on the foundations 
of contemporary photographic production in this context, and to define the production principles by associating these 
productions with the publication.
First, the stages that photography went through on the way to being accepted as an art and its interactions with other art 
disciplines will be examined, then the photography groups that developed around Alfred Stieglitz, exhibitions, gallery 
experience and finally the magazine publication will be mentioned. The findings obtained while conducting this research 
will first be shaped around the printed sources in which the journal is included, and then the analyzes made about 
this publication will be interpreted both in the printed media and on the internet resources. In the conclusion part, the 
reflections and examples of today’s photographic understanding will be examined, and the subject will be discussed.
“Camera Work” magazine was started to be published by Alfred Stieglitz in 1903, and it had the opportunity to meet 
with the photography audience until 1917 as 50 issues. The magazine, which includes important names in the history 
of photography such as Edward Steichen, Clarence H. White, Gertrude Käsebier, Frank Eugene, first progressed in a 
“pictorialist” line, that is, within the framework of the pictorial line obtained with the interventions made after printing 
on the photograph, and later on changing production styles and Within the framework of perception, especially with the 
influence of Paul Strand, he turned to the concept of “Direct Photography”. Stieglitz’s aim has enabled the establishment 
of a photography understanding that exists within artistic production with its own possibilities, the development of its 
unique production and presentation forms, its evaluation as an art by producing together with different disciplines, and 
finally - in the following years - to develop its own theoretical aspect.
In this study, examining a publication that affects a production area both formally and intellectually, aims to propose 
a sound analysis method to find solid foundations for future productions, as well as to examine and justify today’s 
contemporary photography understanding.

Keywords: Contemporary photography, Pictorialism, Direct photography, New objectivism, Conceptual art
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GİRİŞ 

Fotoğrafın erken dönemlerinde kimyasal ve optik 
şartların yetersizliği onu daha durağan konuları 
ele alamaya zorluyordu. Ancak geniş bir kullanım 
çevresi ve modern hayatın ihtiyaçları fotoğrafın hızlı 
bir şekilde gelişmesine yol açtı. Önce kimyasalların 
hızlanması sonra optiklerin gelişimi, en sonda 
ise obtüratör mekanizmasının devreye girmesiyle 
fotoğraf teknolojisi yeteneklerini durağan olmayan 
ve hızla akıp giden gündelik konuları kaydedebilecek 
seviyeye ulaştırdı. Dolayısıyla fotoğraf sanatı sadece 
durağan konulara yönelimini terk edip aynı zamanda 
aktüel olayların kaydedilmesine ve daha spontan ve 
enstantane içeren konulara yöneldi. 

1. ALFRED STIEGLITZ VE CAMERA WORK 
DERGİSİ

Alfred Stieglitz, Almanya’da önce mühendislik daha 
sonra fotoğraf kimyası öğrenimi görmüş ve fotoğrafın 
teknik yönüyle ilgilendiği Berlin’de geleneksel bir 
fotoğraf anlayışını benimsemiştir. 26 yaşında New 
York’a geri döndüğünde ise, tecrübe ettiği teknik 
olanaklar dolayısıyla fotoğraf üretiminde döneminin 
sınırlarına ulaşmış ve yeni teknikleri denemeye 
başlamıştır.

Stieglitz sadece fotoğrafın teknik yönleri ile 
uğraşmamış aynı zamanda sanat dergilerine makale 
de yazmıştır. 1893 yılında “American Amateur 
Photographers” dergisini, 1897 yılında ise “Camera 
Notes” dergisini yayınlar. Sanatçı 1905 yılında New 
York’ta “Gallery 291” i açmıştır. Bu galeride Stieglitz 
Avrupa’nın avangard sanatçılarının işlerini Amerikalı 
izleyiciler ile buluşturmak istemiştir. 1926’da 
“Intimate Gallery” ve yaşamının sonuna kadar devam 
ettireceği galerisi “An American Place” i 1929’da 
açan sanatçı, tüm bunlardan ayrı olarak kendisi bir 
fotoğrafçı olarak tanımlamış, teknik alanda veya 
yayıncılık alanında yaptığı tüm atılımlara rağmen, 
düşüncelerini biçimselleştirmek adına doğrudan 
fotoğraf yolu ile gördüklerini yansıtmak peşinde 
olmuştur. (MiBelbeck, 2013, s.672-679)

Sanatçının Amerika’ya geri dönüşü sonrasında 
fotoğraf konusunda farkına vardığı durum onun 
bu meseleye yaklaşımını değiştirmiştir; bu dönem 
Amerika’daki fotoğraf sanatçıları sadece gelişmekte 
olan amatör bir gruptur ve Avrupa’da olduğu gibi 
fotoğrafın güzel sanatların bir dalı olarak kabul 
edildiği anlayıştan oldukça uzak bir durumdadırlar. 
Stieglitz burada “Society of Amateur Photographers 
of New York” a katılır ve bu grupla yaptığı bir 
sergide elde taşınır kamerasıyla çekmiş olduğu 
meşhur “The Terminal” (New York-1893) fotoğrafını 
sergiler. Bugüne kadar yapılan işlerde çoğunlukla 
resim sanatına ve çizime özenen, yumuşak odaklı, 
piktoryalist işlere rastlanmaktaydı. Ancak sanatçının 
eseri bunun tam tersi olarak, günlük yaşama, realizme 
dayanan ilerici bir bakış açısına ve yaklaşıma sahipti. 
(Mulligan ve Wooters (ed.), 2012, s.390) 

“Piktoryalizm” (resimsel fotoğraf) 
hareketinin merkezinde, mevcut fotoğraf 
topluluklarından ve onların önem verdiği 
teknik becerilerden “ayrılan” fotoğrafçılar 
bulunuyordu. Resimsel fotoğraf, grafik 
sanatından ödünç alınan teknik ve efektleri 
kullanarak kendinin ifade eder. Resimsel bir 
fotoğraf genellikle keskince tanımlanmış 
bir negatiften elde edilse de görüntünün katı 
gerçekliğini dönüştüren yoğun karanlık oda 
müdahaleleriyle her bir baskının benzersiz 
olduğu söylenebilir. Genellikle canlı 
tonlarda basılarak yumuşayan, bulanıklaşan 
ve hayal gibi görünen sonuç görüntüler, 
aslına uygun olmayı değil, estetik bir etki 
bırakmayı amaçlar.” (Hacking (ed.), 
2015, s.12)
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Görsel 1. Alfred Stieglitz, “The Terminal”, 1893

1902 yılında Edward Steichen ve Alvin Langdon 
Coburn ile “The Photo-Secession” grubunu ve 
“Camera Work” dergisini kurar. Gertrude Kasebier, 
Clarence H. White ve Frank Eugene gibi isimlerin 
işlerinin de yer aldığı dergi, fotoğrafın kayıt tutma 
veya kopyalama özelliği üzerine gitmek yerine 
daha çok sanatçının duygu dünyası ve düşüncelerini 
yansıtan eserlere yönelmiştir. Aynı durum Stieglitz’in 
eserlerinde görülse de sanatçının hiçbir dönemde 
ürettiği işleri ne geleneksel sanat ve fotoğraf anlayışı 
ile ne de bu grubun anlayışı ile aynı çizgide olmamıştır. 
Sanatçının eserlerinin genelinde, şehir peyzajı 
çerçevesinde, modernizm ve onun etrafında gelişen 
hayat biçimi ile onu çevreleyen yapılar, sembolik bir 
biçimde ele alınmıştır:

“Stieglitz ve Camera Work, Piktoryalizmin 
gelişiminde ne kadar önemli oldularsa, 
ondan vazgeçilmesinde de o denli büyük 
rol oynadılar. Henüz 1904’te, Camera Work 
yazarlarından eleştirmen Sadakichi Hartmann 
Piktoryalizmin yumuşak geçişli estetik 
anlayışına karşı “doğrudan fotoğraf” (straight 
photography) terimini savundu.” (Hacking 
(ed.), 2015, s.12-13)

Alfred Stieglitz bir fotoğrafçının hayatı boyunca 
benimsediği bir teknik, hikâye, anlatım biçimi ve 
bunun versiyonları etrafında eserlerini yapan sanatçı 

profilinden daima uzak kalmıştır. Onun erken 
dönemlerinde yer alan teknik uğraşları, fotoğrafı 
sanat olarak kabul ettirme çabası ve dolayısıyla 
fotoğrafa özgün bir dil arayışı çabası, onun eser 
üretme düsturunu bu şekilde belirlemesinin temelinde 
yatan davranışlardır. 

Kendisinin 40’lı yaşlara kadar ürettiği işler daha önce 
bahsedildiği üzere resimden oldukça etkilenmiştir. 20. 
Yüzyılın başlarında ise tüm bu teknik ve resimsel etki 
kaybolmuş, eserleri estetize etmeyi bırakmış, sonuçta 
tüm bunlar yerini etrafındaki hayatın değişimini 
içeren gerçekçi bir kompozisyon ve anlatım şekli 
almıştır (Szarkowski, 1999, s.74).

Görsel 2. Camera Work, Dergi Kapağı, 1902

2. DOĞRUDAN FOTOĞRAF

Fotoğraf teknolojisinin herkese ulaşması, ifade 
biçimlerindeki gelişimin de önünü açmıştır. Dönemin 
şartları itibariyle bakışların pastoral manzaralardan 
kent görüntülerine çeviren fotoğrafçılar, etraflarındaki 
hayatı belgelemeye çalışmışlar, daha çok insan yapısı 
veya insana dair olguları eserlerinin merkezlerine 
almışlardır. 

1920’lerin başından itibaren kullanımı yaygınlaşan, 
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taşınabilir 35mm makinaların da devreye girişiyle, 
fotoğraf yoğun bir şekilde sokağa indi ve gündelik 
yaşamı konu edinmeye başlamıştır. Bu kendine özgün 
dokümanter dil ile de sanatsal üretimin içerisinde 
varoluşunu sürdürmüştür. Sanatçılar kadrajlarını 
kentsel yaşama yönelterek etraflarında hızla büyüyen 
modern yaşamı kayıt almalarına yol açtığı gibi, onun 
sorunlarını da eserlerine sıklıkla yansıtmalarına sebep 
olmuştur.

Bu dönemde ortaya çıkan “Doğrudan Fotoğraf” 
(Straight Photography), gündelik hayatın estetize 
edilmeden, adında geçtiği üzere doğrudan, herhangi 
bir manipülasyon ya da abartıya yer vermeden ve 
fotoğrafın temel yetenekleri ile oluşturulmuş eserler 
şeklinde biçimsel olarak karşımıza çıkar. Fotoğraf 
sanatçıları, “yüksek sanat” veya “piktoryalist” 
dönemde olduğu gibi, sonuç görselin estetize edilmesi 
amacıyla, çekim öncesi, çekim anı veya çekim sonrası 
fotoğrafa herhangi bir müdahalede bulunmazlar. Ele 
alınan konular olduğu gibi yansıtılır, anlam ve anlatım 
herhangi bir manipülasyon ile değil, o güne kadar 
fotoğraf sanatının ulaştığı teknolojik yetiler etrafında 
şekillenir. Psikolojik katmanını kaybetmeyen bu 
eserler, daha çok sosyal meseleleri ele alan konuları 
ile ön plana çıkarlar. 

Doğrudan fotoğrafta, olağandışı çekim açıları, 
görüntü yansımaları, yakın plan çekimler vb. gibi 
özgün ve öncü bakış açıları bu dönem üretilen 
eserlerin kompozisyon anlayışına hakim olmuştur. 
Alfred Stieglitz’in çekmiş olduğu ‘The Steerage’ (Ara 
Güverte-1907) adlı çalışmasında yukarıdan aşağı 
doğru çekilmiş görüntü, olağandışı bir kompozisyon 
yapısındadır. Buradaki bakış açısının, fotoğraf 
sanatına farklı bir kompozisyon anlayışı getirmek 
adına değildir. Bunun altında, objektiflerini gündelik 
hayatın gerçeklerine doğru çevirmiş olmaları 
yatmaktadır. Konunun içeriği, kompozisyonu bu 
şekilde oluşturulmasının sebeplerinden birisidir. 
Sanatçı, yolculuk gemilerinde o dönem var olan 
üst sınıf-alt sınıf ayrımını gözler önüne koymak 
istemiştir. Yukarıdan bakış açısı iki farklı sınıfın o 

andaki durumunu ortaya koyarken, gemiye binmeyi 
sağlayan iskelenin fotoğrafı ortadan ikiye bölen 
geometrisi, sanki iki sınıf arasındaki ayrımın görsel 
olarak ortaya konması olarak algılanmaktadır.

Görsel 3. Alfred Stieglitz, “The Steerage”, 1907

Diğer yandan sanatçı sadece sosyal bir konuyu 
tamamen didaktik bir biçimde ele almanın dışında, 
fotoğrafın, gündelik hayatın içerisinde yer alan olağan 
geometrik unsurlarla oluşturulan bir kompozisyon 
ile, farklı sanat dallarından biçimsel ya da anlatımsal 
olarak herhangi bir öğe ödünç almadan, kendi 
imkanlarına ve sınırlarına dayanarak bir hikaye 
anlatabileceğini kanıtlamaya çalışmıştır. 

Doğrudan fotoğraf alanındaki yaklaşımlar konusunda 
belirleyici özellikler gösteren bir diğer sanatçı 
Paul Strand’ın eserleri, fotoğrafın kendine özgü 
yeteneklerini kullanmasının yanı sıra soyutlamaya 
da oldukça yakın bir biçimselliğe sahiptir. Bunun 
yansıması ise, sanatçıda, olağandışı bakış açıları 
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çerçevesinde, yukarıdan ve yakından bakış açıları 
ile belirlenebilir. Gündelik hayatın içindeki konuları, 
özne yakın veya uzak olsun, aynı soyutlama 
karakterini içerir biçimde eserlerini oluşturmuştur. 
Yakından oluşturduğu kompozisyonlarda nesneleri 
soyutlamaya doğru yönelirken, daha sonrasında, 
Stieglitz’de olduğu gibi, yukarıdan bakış açılarını 
kullanırken de aynı soyutlama refleksi içerisinde 
kompozisyonlarını oluşturmuştur. Yukarıdan bakış 
açısıyla görüntülediği fotoğraflarda, modern kentsel 
öğeleri; binaları, arabaları, bitkileri, makinaları ya da 
şehirsel diğer öğeleri eserine dahil ettiği gibi, o anda 
sokakta bulunan ve bu döngüye dahil olan insanları da 
kompozisyonlarına dahil etmiştir. Sosyal ve kültürel 
değerlerin dönüşüme uğradığı bu dönemde, sanatsal 
bakış açısı da dönüşüme uğramıştır:

“Gerçeğin objektif sunumuyla izleyici bireysel 
temsilin yol açabileceği kafa karışıklığından 
kurtaran bir yöntem olarak görüldü.” 
(Rosenblum, 2008, s.410) 

İki dünya savaşı arasında kalan bu dönemdeki fotoğraf 
üretimleri, hem mekanik gelişmeler, hem siyasal ve 
sosyal gelişmeler, hem de bunların yansıması olarak, 
onun sanat alanıyla olduğu kadar gündelik yaşam ile 
kurduğu iletişim çerçevesinde şekillenmiştir. Daha 
kolay ulaşılabilir, taşınabilir, hızlı çekimler yapabilen 
ve hızlı sonuç alınabilen fotoğraf teknolojisinin 
gelişimi, ortaya daha fazla üretimin konması kadar, 
daha farklı tasvir yöntemlerinin de ortaya çıkmasına 
zemin hazırlamıştır.

3. FOTOĞRAFIN KAVRAMSALLAŞMASI

Aydınlanma döneminin sonunda meydana gelen 
endüstri devrimi, daha öncesinde yükselişe geçen 
kent merkezli yaşamın ortaya çıkardığı ekonomik ve 
siyasal anlayışın ihtiyacı olan hammadde ve enerji 
ihtiyacını arttırmış, çok uzun yıllardan beri uygulanan 
sömürgecilik anlayışının ivmesinin kontrolden 
çıkmasına sebep olmuştur. Bunun neticesiyle yaşanan 
iki tane dünya savaşının ortaya çıkardığı yoksunluk 
ve ümitsizlik durumu, toplum yaşamına etki ettiği 

gibi aynı zamanda sanatsal üretime de yansımıştır.

Bu iki savaş öncesinde ve arasında meydana gelen 
sanatsal üretim, bu insanlık krizinin atlatılmasına 
engel olamasa da mevcut duruma karşı yeni bir sosyal 
ve kültürel anlayışın da gelişmesine yol açmıştır. 
Bu anlayışlardan en önde gelen durum Avangard 
sanattır. Bugün kavramsal sanatın ve dolayısıyla 
bundan etkilenen fotoğrafın, çağdaş sanat alanında 
ortaya koyduğu üretimlerin şekillenmesine bu dönem 
ortaya konan eserler ve onların ideolojik altyapıları 
yol açmıştır. Avangard farklı bir biçim arayışının yanı 
sıra 20. Yüzyılın başındaki gelişmelere karşı bir tepki 
olarak gelişmiştir: 

“..., mantık dışılığı, saçmalığı, paradox’u, 
garabeti, çelişkiyi alışılmışın dışında, ahlak 
ve töre dışı olmayı, ama, temelde yeniliği 
bir temel kültür ve sanat kategorisi yaparak, 
geleneksel duygu ve düşünce formlarına karşı 
çıkmak ve başkaldırmaktır.” (Tunalı, 2008, 
s.193)

Avangard sanat, modern çağlarda yaşanan bu iki 
büyük savaşın yarattığı toplumsal ve psikolojik yıkıma 
bir karşı duruş olarak ortaya çıkar. Tüm insanlığa 
refah getireceği düşünülen ideolojilerin çökmesi, 
geleneksel ahlak ve düzen arayışının reddedilmesine 
ve sorgulanmasına yardım edebilecek tüm saçma ve 
mantık dışı olarak nitelenen düşünce ve üretimlerin 
bir araya geldiği bir dönemdir. Bugün kavramsal 
sanatın ve dolayısıyla bundan etkilenen fotoğrafın, 
çağdaş sanat alanında ortaya koyduğu üretimlerin 
şekillenmesine bu dönem ortaya konan eserler ve 
onların ideolojik altyapıları yol açmıştır. 

Montaj, fotokolaj, kamerasız veya objektifsiz sadece 
kimyasal işlemlere dayanan, örneğin; iğne deliği 
kamera ile yapılan fotoğraflar veya direkt olarak 
formun fotoğraf kimyasalı ile temas ettiği soyut 
biçimlerin hâkim olduğu fotoğraflar (fotogram), bu 
dönemin belirleyici sanat anlayışının fotoğraf sanatı 
alanındaki yansımaları olmuşlardır:
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“Fotomontaj’la herhangi bir şeyin betisi 
olmayan içeriksiz (Non-objective) sanat 
arasındaki ilişkiler Dadacılıkla birlikte 
yoğunlaşmış ve günümüze kadar süre 
gelmiştir. Dadacılığın başlangıcında kendi 
başına bir kompozisyon üyesi olarak değil de 
bir tür mecaz üyesi olarak kullanılan fotoğraf 
imgeleri Dadacılığı izleyen sanat akımlarında 
daha özgün ve üretken (prodüktif) biçimlerde 
kullanılmıştır.” (Genç, 1983, s.171)

Görsel 4. Man Ray, “İsimsiz” (Rayograph), 1922

Görsel 5. John Heartfield, “Hurray, all the butter is gone!”, 1935

Sanat, kavramsal anlatıma doğru yavaş yavaş 
ilerlerken, diğer disiplinler sayesinde fotoğraf 
da hem kavramsal anlatım yolunda hız 
kazanmış hem de kendi materyalleri ile kendi 
kavramsal anlatımın yollarını keşfetmiştir. 
(Oral, 2012, s.50)

“Man Ray ve aralarında Bauhaus 
Konstrüktivistlerinden Moholy-Nagy’nin de 
bulunduğu başka sanatçılar, fotoğraf makinesi 
kullanmadan elde edilen görüntülerle deneyler 
yapmaya giriştiler.” (Smith, 2004, s.143)  

Saçmalığı ve mantıksızlığı yücelten Avangard, nesnel 
dünyanın olgularını ilk anlamda, ilkel ve çelişkili bir 
biçimde ele alarak tekrar yorumlar ki bu kavramsal 
sanatın temelinde yatan itici düşünce olduğu gibi, 
fotoğraf sanatının da yeni ifade biçimi arayışlarında, 
daha sonra akım haline gelecek birçok tarzın 
temelinde yatan düşünce olarak ön plana çıkar.

4. YENİ NESNELLİK

Almanya’da 1920’lerin başından 1933’te Weimar 
Cumhuriyeti’nin yıkılıp yerine Nazi iktidarı gelene 
kadar etkinliğini sürdüren Yeni Nesnellik, etkin bir 
biçimsel ve düşünsel akım olarak sanat tarihindeki 
yerini almıştır. Bu akımda görülen yapıtlardaki 
ortak özellikler, eserlerle hakim olan, yalın, durağan, 
ifadesiz ve duygudan yoksun atmosferin, hassas 
bir detaycılıkla ele alınmasıdır. Sanatçılar konu ile 
aralarındaki mesafeyi korurlar, bakış açısı, yüksekliği 
de hep aynıdır. Bu yolla, optik bakışın yaratacağı 
psikolojik etkilerden uzak kalınacağı için, konu 
hakkında nesnel bir bakış açısı elde edilir. Dolayısıyla, 
bu eserlerin yalınlık, tarafsızlık ve herhangi bir 
yargıda bulunmama gibi özellikleri öne çıkmaktadır. 
Konu üzerinde bu sabit bakış açısı ve mesafeyi içeren 
şablon, çalışmanın tümü boyunca sanatçı tarafından 
korunarak tekrar eder. Bu yaklaşımı ile, daha sonra 
ortaya çıkacak olan minimalizm ile benzerlik 
gösteren Yeni Nesnellik, fotoğrafın kavramsallaşması 
yönündeki ivmeyi arttırır. Nesnenin temeline ve 
geometrik soyutlamanın ana çizgilerine inişi esas 
alan minimalizm, kavramsallaşmaya uygun bir zemin 
hazırlamaktadır.
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Avangard ile başlayan fotoğrafın kavrasallaşma 
süreci, Yeni Nesnellik ile hız kazanmıştır. Yeni 
Nesnellik anlayışında, eserin öznesi hakkında bir 
hikaye anlatıldığı kadar, tüm öğelerin bir araya 
gelmesiyle ile ortaya çıkan durum hakkında da bir 
anlatımda bulunulur. Fotoğrafik değerlerin izleyici 
üzerinde, sanatçı tarafından yol açması olası, duygusal 
yönelimlere izin vermeyecek şekilde, gerçeği tarafsız 
ve yargısız bilgi bütünleri halinde yansıtma amacında 
olması savunulmaktadır. Yani, fotoğrafın öznesi 
ve fotoğrafik kaydın nitelikleri ile, konu üzerinde 
herhangi bir yorum yaratmaması beklenmektedir.  
Fotoğraf ele aldığı konunun hikayesini anlatmak 
için bir araç haline gelir. Yeni Nesnellik akımında 
öne çıkan August Sander, “Weimar Dönemi” 
Alman toplumunun fotoğrafik bir topoğrafyasını 
çıkartmıştır. Projenin amacı, Alman toplumunun 
profilini saptamaktır. Sander, Alman toplumunun 
entellektüellerini, zanaatkarlarını, din adamlarını, 
köylülerini, askerlerini ve serbest çalışanlarını 
oldukça naif bir biçimde samimi ve içten bir 
bakış açısıyla fotoğraflamıştır.Yeni nesnelliğin, 
estetik zorlamalardan arınmış bu örnekleri dönem 
Almanyasındaki farklı sınıfsal topluluklarını ortaya 
koyar ve bu büyüklükte insan tipolojisini ortaya 
koyan ilk çalışma özelliğini taşır. Onun eserlerinde 
ışık homojendir ve figürler objektife doğru bakarlar, 
yani her türlü dramatizasyondan kaçılmıştır. Sander 
tarafsız ve yorumsuzdur, konusunu olduğu gibi 
gösterir. Yorumu izleyiciye bırakır. Nesnel bakışın 
izleyicinin esere dahil olmasına yardımcı olacağının 
ve bu yolla fotoğrafla bir hikaye anlatılabileceğinin 
önemli bir kanıtıdır. (Oral, 2012, s.54)

“Sander’in bakışı mütecaviz değildir; 
hatta aşırı hoşgörülüdür, yargılamaz.” 
(Sontag, 1999, s.72)

Görsel 6. August Sander, “Café Waitress”, 1928-29

Görsel 7. August Sander, “Pastry Cook”, 1928

August Sander’in en çok bilinen ve kendi ortaya 
koyduğu tarzı da oluşturduğu çalışması “People 
of the 20th Century” (20. Yüzyılın İnsanları-1911) 
çalışmasıdır. Weimar Dönemi Almanya’sında 
yaşayan insanlara ait bir tipoloji olan bu çalışmada 
Sander, insanları toplumsal sınıflarına göre ayırarak 
gruplamıştır. Çiftçiler, zanaatkarlar, askerler, 
sanatçılar, diplomatlar, şehirli, köylü insanlar vb. gibi 
farklı grupları inceleme altına alan fotoğrafçı 1927’de 
bu çalışmasının bir de sergisini gerçekleştiren sanatçı, 
1929’da her cildinde 5000 fotoğrafın yer alacağı uzun 
soluklu bir projeye dönüşen “Zamanın Yüzü” isimli 
bir de fotoğraf kitabı çıkarmıştır;
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“Büyük ilgi gören sergi, bir yayıncının 
önerisi ile her cildinde 5.000 fotoğrafın yer 
alacağı uzun soluklu bir projeye dönüşür. 
Projenin amacı, yeni bir yüzyıl başlangıcında 
Alman toplumunun profilini saptamaktır. 
Sander, Alman toplumunu ‘entelektüeller, 
işçiler, zanaatkarlar, bağımsız çalışanlar, 
köylüler, din adamları ve askerler’ olarak 
yedi sınıfa ayırmıştır. Her bir sınıf da kendi 
içinde, alt dallara ayrılıyordu. Çalışmanın ilk 
kitabı “Zamanın Yüzü” adıyla 1929 yılında 
yayınlandı.” (Özdal, 2005, s.79)

Yeni Nesnellik alanında çalışma yaparak fotoğrafın 
kavramsallaşmasının önünü açan sanatçılardan Bernd-
Hilla Becher çifti, tıpkı Sander gibi tipoloji alanında 
yapılan fotoğraf çalışmaların öncülerindendir. 
Kavramsal fotoğrafın başlangıcına denk gelen, 
daha sonraları Alman Dusseldorf Okulu’nun 
kurucularından da olacak olan Bernd- Hilla Becher 
çiftinin çalışmaları, Sander’in tipoloji alanındaki 
çalışmaları ile yapısal bir bağ kurmaktadır.

Görsel 8. August Sander, “Police Officer”, 1925

Görsel 9. August Sander, “Workman in Ruhr Region”, 1928

Becher’lerin seçtikleri görsel biçim, fotoğraf ile 
kavramsal konuların anlatılabileceğine ve bu yolla 
oluşturulan eserlerin hikaye barındırabileceğine dair 
önemli bir kanıt olmuştur. Becher’ler, kullandıkları 
‘Tipoloji’ yöntemi ile objektiflerini endüstriyel ve 
mimari yapılara çevirmişlerdir. Çoklu diziler halinde 
bir dil birlikteliği sağlayacak şekilde sergilenen 
işler anlamlarını sunumda bulurlar. Hilla ve Bernd 
Becher 1950’lerin sonlarından itibaren endüstri 
alanında inşa edilmiş olan fabrikalar, su kuleleri, işçi 
evleri, gaz depoları, petrol rafinerileri, kömür maden 
alanları, mineral - maden işleme ve eritme bölgeleri, 
soğutma ve havalandırma kuleleri, depolar, silolar, 
kireç ocakları vb. gibi birçok yapının fotoğraflarını 
çekmişlerdir. Bu fotoğraflar kimi zaman 6’lı,9’lu,12’li 
diziler halinde, bir dil birliği sağlayacak şekilde 
sergilenmişlerdir. Becherler ilk çalışmalarından 
itibaren zaman ve ışığı etkisizleştirmişlerdir. Bu 
yolla elde edilen görüntüler kontrollü bir biçimde 
yalınlaştırılıp, kimliksizleştirilmiştir. Işık ve zamanın 
belirleyiciliğinin ortadan kalkması, izleyici ve 
fotoğrafik görüntü arasındaki doğrudan iletişimi 
güçleştirmiş, izleyiciye kendi yorumunu yapma fırsat 
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vererek eserlere kavramsal bir boyut katmıştır:

“Minimalist anlayışta nesnenin temeline, 
geometrik soyutlamanın ana çizgilerine 
iniş esastır. Becher çiftinin görüntüledikleri 
nesneler de, kendi bağlamları içinde en az çizgi 
ile kendilerini tanımlamaktadırlar. Böylece 
nesne, görselliğinin ötesinde anlamın amacın 
ta kendisine dönüşmektedir. Fotoğraflar bu 
boyutu ile de kavramsal sanatın sınırlarına 
dahil olmaktadır.” (Özdal, 1999, s.102-108)

Görsel 10. Bern ve Hilla Becher, “Water Towers”, 1970-2010

Fotoğrafın, kavramsal sanatın sınırlarından içeri 
girmesinin en önemli sebeplerinden biri de, bu 
amaçla üretilen eserlerde, birçok nesnenin gerçek 
yaşamda olduğu gibi fotoğrafa yansıtılmış olmasıdır. 
Olduğu gibi gösterilen nesneler görsellikleri dışındaki 
özellikler ile analiz edilmişlerdir. Saf anlamın kendisi 
haline gelen bu görüntüler, var olanın gözler önüne 
tekrar serilmesi sonucu, izleyeni sosyal fenomenlerin 
üzerine tekrar düşünmeye itmiş, kalıplaşmış toplumsal 
değerlerin tekrar sorgulanması yoluna sevk etmiştir:

“…fotoğraf sanatının elverdiği ölçüde 
üreticisinin, araçsallaştırmaya direnişiyle, 
amaçlı amaçsızlığıyla, sanat adı verilmesi 
gereken bir şeyi üretmeyi sürdürme 
kararlılığından başka hiçbir şey hakkında 
olmayan bir fotoğrafın düşünsel durumuna 
yaklaşır.” (Krauss, 2007, s.60)

Görsel 11. Bern ve Hilla Becher, “Water Towers”, 1970-2010

5. ÇAĞDAŞ FOTOĞRAFA YANSIMASI

Bu sürecin çağdaş fotoğraf sanatına yansımasını 
görmek için günümüz örneklerine bakmak 
gerekmektedir:

5.1. Alec Soth 

Alec Soth, çağdaş belgesel fotoğraf anlayışının 
önde gelen temsilcilerinden biridir. Aynı zamanda 
Magnum üyesi olan fotoğrafçı, geleneksel belgesel 
dili ile bağımsız ve yenilikçi bir belgesel dili arasında 
yenilikçi bir köprü kurar. Kendine has üslubu ile bir 
hikaye kurgusu yaratmaya çalışan Soth’un işlerinde 
mekan ve kişiler ön plana çıkar. Belirli bir sosyal 
konu veya çatışma gibi aynı zamanda kamuoyunu 
ilgilendiren basin haberleri tarzında üretilen işlerin 
dışında kalan eserler, sanatçının yaptığı geziler 
esnasında ele aldığı bölgenin sosyal yapısı üzerinden 
modern hayatı resmetmek ve aktarmak amacındadır;

“Teknik olarak 8x10 inch. ebatlarında teknik kamera 
kullanmaktadır. Fotoğraf serilerinin sergilenmesin 
de büyük baskılar tercih etmektedir. Bu anlamda 
Jeff Wall’un yaklaşımına benzer teknik yaklaşımı 
söz konusudur. Portreleri, mekanları, nesneleri titiz 
ve incelikli bir şekilde fotoğraflamaktadır. Ortaya 
çıkan eserlerin büyük baskıları ve renk tonlarıyla 
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resimsel bir ifade biçimi de oluşmaktadır.” (Kır, 
2018, 106)

Soth, tıpkı Doğrudan Fotoğrafta olduğu gibi, 
figürlerine belirli bir mesafeden yaklaşmakta, sabit 
bir lens ile yumuşak bir ışıkla aydınlanmasına dikkat 
etmektedir. Her ne kadar, mekanın olanaklarına 
göre kompozisyonlarını oluştursa da, hiçbir şekilde 
figürlerinin üzerinde bir dramatizasyon yapmaktan 
kaçınır. Bu yolla sıradan insanların sıradan hayatlarını, 
modern hayatın çevresel öğeleri ile bezeyerek, 
çağımızın içinde bulunduğu sosyal, kültürel ve 
psikolojik ortamı tarafsız biçimde resmetmeye çalışır.

Sanatçı, “Sleeping by Mississippi” (2004), 
“Broken Manuel” (2013), “Songbook” (2015) gibi 
çalışmalarında, Amerika’nın metropol dışında kalan 
hayatını resmetmeye çalışırken, odağına aldığı gerçek 
karakterlerin gereçek sorunları ile uğraşır. Her ne 
kadar kişilerin hikayelerini tek tek ele almasa da, 
içinde çalıştığı bölgenin sosyal ve kültürel yapısını, 
işin içine mekanları da katarak, genel bir profil 
oluşturmaktadır. Sıradan insan hayatlarının ihtişamı 
ile modern hayatın üzerimizde yarattığı psikolojik 
seviyeyi de ortaya koyarken içinde yaşadığımız 
yüzyılın insan profilini çıkarmaktadır.
Görsel 12. Alec Soth, “Kym, Polish Palace, Minneapolis, 
Minnesota” (“Sleeping Mississippi” serisinden), 2000

Görsel 13. Alec Soth, “Charles, Vasa, Minnesota” (“Sleeping 
Mississippi” serisinden), 2002

5.2. Todd Hido

Fotoğraf sanatçısı Todd Hido, terk edilmiş mekanları 
ve gece saatlerinde evleri işlediği eserlerinde banliyö 
hayatını merkez almıştır. Bu ortamlardaki ıssızlık, 
izleyenlerdeki mekan hakkında tekinsiz bir hissiyat 
yaratmaktadır. 
Çağdaş fotoğraf sanatının oldukça yoğun işlediği bu 
kavramlar, sanatçı için aslında büyük kent yaşamından 
uzak ve kendi halinde yaşayan insanların izole edilmiş 
yaşamları içerisindeki çıkmazları ele almaktır.
Sanatçının eserlerini benzeri örneklerinden ayıran 
nokta ise, tüm bu estetik ve anlatısal yaklaşımının 
aslında dışarıdaki estetik görüntüyü değil, içerideki 
özel yaşantıyı ortaya çıkarmak olduğu söylenebilir. 
Becher’lerin eserlerinde olduğu gibi, bir araya gelen 
bu ev fotoğrafları her ne kadar Amerikan banliyö 
hayatını anlatan peyzajlar gibi görünse de, onların 
tekil anlamlarını aşıp yeni bir kavramsal boyuta 
ulaşmalarına olanak sağlar. Esasında, sanatçının 
odağında evlerin biçimsel zerafetine izleyici ile 
birlikte tanık olmak değil, içeriden dışarıya baktığını 
hayal ettiğimiz ev sakinlerinin sosyal ve kültürel 
sorunları merkeze alınmaktadır; 

“…burası ekonomik olarak ezilmiş bir 
yer, kirli çamaşırların güçlükle toplandığı 
karanlık ve boş evler veya ışıkları açık 
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ama ısı yaymayan evler. Aynı zamanda, 
bu, savaş sonrası herhangi bir çağdaş on 
yılda Amerika’nın - ve özellikle banliyö 
Amerika’nın - bir portresi: çitlerden kopan 
beyaz boyaya ham bir bakış.” (Tylevich, 
2001)

Sanatçının, sinematografi, belgesel, yol hikayeleri ve 
şehir efsaneleri etrafında gelişen eserlerinin bütününe 
bakıldığında -yine Doğrudan Fotoğraf geleneğine 
bağlı olarak- herhangi bir yorum yapmaktan kaçındığı 
gözlemlenebilir. Konuyla ilgili mesafe, bakış açısı ve 
aydınlatma hep aynı kalır, herhangi bir abartılı estetik 
müdahaleden kaçınır.
Görsel 14. Todd Hido, Untitled, #2027-B, (“Homes at Night” 
serisinden), 1997.

Görsel 15. Todd Hido, Untitled, #2479-A, (“Homes at Night” 
serisinden), 1999. 5.3. Wim Wenders

Almanya’nın Düsseldorf kentinde dünyaya gelen Wim 
Wenders, tıp ve felsefe eğitimini yarıda bırakıp, resim 
eğitimi almak için Paris’e yerleşti. Burada sinema ile 
de ilgilenen sanatçı daha sonrasında çalışmalarına 
Amerika Birleşik Devletleri’nde devam etti. 2. Dünya 
savaşı sonrasındaki Almanya’da büyüyen Wenders, 
Batı Almanya’da yoğun bir Amerikan kültürü etkisi 
altında büyümüş, ilerleyen dönemlerde de bu etkiyi 
eserlerine yansıtmıştır.

Wenders, Bu kültürel etkileşim ve içinde yaşadığı 
toplumun travmaları dolayısıyla, içinde bulunduğu ve 
keşfetmeye çalıştığı bu yeni coğrafya’nın eserlerinde 
işlemek istediği hikayelere fon oluşturması amacıyla 
başladığı uzun yol hikayelerinde, terk edilmiş 
kasabaları ve kentleri, yol kenarı mahallerini, 
izolasyon, terk edilmişlik, yalnızlık, aidiyetsizlik, 
yabancılaşma ve ıssızlık gibi temalar çerçevesinde 
incelemiş ve fotoğraflamaya çalışmıştır. Modern 
insanın kaygıları, korkuları, tereddütleri ve sıkıntıları 
çerçevesinde gerçekleştirdiği hareketliliği ve bundan 
dolayı meydana çıkan sosyal ve kültürel olayları 
odağına ala sanatçı için bu deneyim sonrasındaki 
sinema üretimleri için de zemin oluşturmuştur;

“Bu kasabaların ıssızlaşmalarının simgesi, 
Wenders’in ilk fotoğraflarında çok vurguladığı 
reklam panolarında ve tabelalarda belirir. 
İşaretler, zamanla yıpranmış ev cephelerinde, 
terkedilmiş sinemalarda veya barlarda ortaya 
çıkarken, bu imgeler direct olarak kimseye 
mesaj vermez. Tüm bu öğelerin sıklığı, 
mekanın yapısından dolayı, sesini tamamen 
kaybetmiş anonim bir iletişim biçimini baskın 
hale getirir. Geriye kalan sokak tabelalarından, 
işaret direklerinden ve belirteçlerden faydalı 
bir anlam çıkartabilecek ve onların durumlarını 
anlayabilecek kimse yoktur. 1930’larda 
Walker Evans, şehirdeki ve kırsaldaki 
reklam tabelalarını kültürel bir varlık, yaşam 
ve enerjinin ifadeleri olarak vurgulamayı 
başardıysa da, Wenders’ın çalışmasında 
tüm bunlar kıyametvari bir semiyotik kaosa 
dönüşürler. Artık geriye kalan sadece bağlamı 
olmayan işaretlerdir.” (Hartje, 2003, s.14) 
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Görsel 16. Wim Wenders, “Sundries, Las Vegas, New Mexico”, 
1983

Görsel 17. Wim Wenders, “Lounge Painting #1, Gila Bend, 
Arizona”, 1983

Sanatçının aynı tema ve yaklaşımla ele aldığı eserleri 
tüm kariyeri boyunca bir bütünlük arz etmektedir. Sosyal 
konuları dolaylı olarak, herhangi bir yorum yapmadan ele 
aldığı eserlerinde doğrudan fotoğraf geleneğini devam 
ettirmektedir. Eserlerinde yer verdiği mekanların olağan 
hallerini, herhangi fotoğrafik müdahale yapmadan resmeder 
ve tüm bu görüntü yoğunluğunun bir araya gelmesinden 
oluşan dokunun izleyici tarafından yorumlanarak 
hikayesinin oluşmasına izin verir. Bu durum, Wenders’ın 
eserlerini çağdaş sanat alanında Doğrudan Fotoğraf’ın 
nitelikli örnekleri arasına girmesinin zeminin hazırlar.

SONUÇ 

Bu çalışmada “Camera Work” dergisinin 
ele alınmasının temel sebebi, onun fotoğraf 
sanatının kendi kabiliyetleri çerçevesinde hikaye 
anlatabilmesinin zeminini oluşturan temel niteliklere 
sahip olmasıdır:

Aynı zamanda basılı bir yayın olması dolayısıyla, 
özenli bir seçim ile içerisinde yer alan sanatçıların, 
derginin genel karakteri çerçevesinde, fotoğrafik 
üretimin dönemsel özelliklerini gözeterek oluşturduğu 
en nitelikli örnekleri izleyici ile paylaşarak, fotoğrafın 
sanatsal üretim ortamında bir yer sahibi olmasını 
sağlamasıdır.

Diğer yandan, bu yeri kazanırken, dönem itibariyle 
geçerli olan siyasal, sosyal ve ekonomik şartlardan 
ileri gelen kültürel yaklaşımları yansıtmak için, 
seçilen en iyi biçimsel tasvir yöntemini şablon haline 
getirmenin, fotoğraf sanatı açısında bir gereklilik 
olduğunu ortaya koymasıdır. 

Bunun en somut örneği, doğrudan fotoğrafın bir 
biçimsel karakter arz etmesi ve aynı zamanda 
bu akımdan etkilenen yeni nesnellik akımının 
-dolayısıyla çağdaş fotoğraf sanatının- hikayelerini 
başarıyla anlatmak adına, benzer bir şekilde kendine 
özgün bir şablon kullanmasıdır. 

Son olarak ise, tüm sanat disiplinlerinde olduğu gibi 
fotoğrafın da kendine özgü bir ifade biçimi de olsa, 
sanatsal ifadenin bir türü olarak, eserin altındaki 
düşünce, ideoloji ve kavramı ön plana çıkarması 
adına en verimli deneyimlerden biri olması sebebiyle, 
bu çalışmaya konu olmuştur.
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THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON THE SPREAD OF DISINFORMATION AND A REVIEW 
OF THE EXAMPLE OF THE RUSSIA-UKRAINE WAR

Dr. Süleyman Türkoğlu
Istanbul University Faculty of Communication,

Department of Radio Television and Cinema
ORCID ID: 0000-0003-2102-678X, turkoglus@istanbul.edu.tr

ABSTRACT

Spreading fake news and false information in society can cause more problems with social media faster than usual. 
Fake news, misinformation and disinformation are a problem in every country, especially during conflicts. The crisis in 
Russia and Ukraine, we witness images that do not reflect reality, which are shared on social media to incite violence. 
In this context, the study is to examine the effect of social media on the disinformation data in the Russia and Ukraine 
crisis. Content analysis was used as research methods in the study.
In the study, different approaches are discussed for the analysis of news and photos in social media. For analysis and case 
study, informational trends in social media due to Russia’s invasion of Ukraine in 2022 were examined. The universe 
of the research will be disinformation, that is, images that do not reflect reality, shared on social media with the period 
of the study.
The findings of the research revealed that fake news and images were shared on social media during the Russia-Ukraine 
war, which we discussed in our study. As a result, with the communication crisis that occurred during the war, news that 
creates disinformation cannot be understood and mixed with each other.
He also revealed that by sharing social media disinformation data, it acts as a platform that quickly spreads it all over 
the world. As a result, it is concluded in the study that the use of social media applications to spread disinformation, 
news and misleading information in such a time of war will increase the communication crisis and should not be trusted.

Keywords: Disinformation, Fake news, Crisis, Social media
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DEZENFORMASYONUN YAYILMASINDA SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ 
VE  RUS-UKRAYNA SAVAŞI ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Türkoğlu
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi,
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

ORCID ID: 0000-0003-2102-678X, turkoglus@istanbul.edu.tr

ÖZET

Toplumda yalan haber ve yanlış bilgi yaymak sosyal medya ile normalden daha hızlı ve daha fazla soruna neden 
olabilmektedir. Yalan haber, yanlış bilgi ve dezenformasyon her ülkede, özellikle de çatışmalar sırasında sorun 
oluyor. Rusya ve Ukrayna krizi, şiddeti kışkırtmak için sosyal medyada paylaşılan gerçeği yansıtmayan görüntülere 
tanık olmaktayız. Bu bağlamda çalışma, Rusya ve Ukrayna krizinde dezenformasyon verilerinin yayılmasında sosyal 
medyanın etkisini incelemektir. Çalışmada araştırma yöntemleri olarak içerik analizi uygulanmıştır.
Çalışmada, sosyal medyadaki haber ve fotoğrafların analizi için farklı yaklaşımlar ele alınmıştır. Analiz ve vaka çalışması 
için, Rusya’nın 2022 yılında Ukrayna’yı işgal etmesi nedeniyle sosyal medyada meydana gelen bilgilendirme eğilimleri 
incelenmiştir. Araştırmanın evrenini, çalışmanın yapıldığı dönemle birlikte sosyal medyada paylaşılan dezenformasyon 
yani gerçeği yansıtmayan görüntüler olacaktır. 
Araştırmanın bulguları, çalışmamızda ele aldığımız Rus-Ukrayna savaşı sırasında sosyal medyada paylaşılan sahte 
haberlerin ve görüntülerin olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumda çıkan sonuçlar arasında savaş sırasında oluşan krizin 
seyrini değiştirerek, dezenformasyonlarla neyin doğru neyin yanlış bilgi olduğu anlaşılamadan işin içinden çıkılmaz bir 
hal almıştır. 
Ayrıca sosyal medya dezenformasyon verilerini paylaşarak, dünyanın her yerine hızlı bir şekilde yayan bir platform 
görevi gördüğünü ortaya koymuştur. Sonuç olarak, çalışmada böyle bir savaş zamanlarında dezenformasyon verilerinin 
yayılmasında sosyal medyanın kullanılmasının, böyle bir krize daha fazla zarar vereceği için güvenilmemesi gerektiği 
sonucuna varılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dezenformasyon, Yalan haber, Kriz, Sosyal medya
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INTRODUCTION

Since the internet has already taken over the title 
of being the main source of information in the 
process since the day it entered our lives, we 
do a lot of information acquisition through this 
infrastructure, from learning the meaning of any 
word to browsing the news. The fact that the internet, 
which has become indispensable now, and the mass 
communication technologies, which are the limbs of 
this infrastructure, are among those with whom we 
interact very closely and constantly, like loyal friends, 
also constitutes an important ground for individuals 
and organizations willing to direct, manipulate and 
speculate on the masses for various purposes. Just as 
it is the new medium for common crimes, internet-
based communication environments and virtual 
sharing environments also offer ideal opportunities 
for disinformation broadcasting.

It is worth briefly discussing what the term 
‘misinformation’ means, as inconsistent definitions 
affect not only the conceptualization of research 
designs but also the nature and validity of key 
outcome measures. In fact, misinformation has been 
called the ‘umbrella category of symptoms’ not only 
because definitions have changed, but also because 
the behavioral consequences on public health can 
vary depending on the type of misinformation. The 
term ‘fake news’ is often regarded as particularly 
problematic as it inadequately describes the full 
spectrum of misinformation and has become a 
politicized rhetorical tool in its own right.

It provides a more in-depth discussion of the 
problems associated with the different scientific 
definitions of misinformation, but for the purpose of 
this Review, we define misinformation in the broadest 
possible sense: ‘false or misleading information that 
appears to be legitimate news’, regardless of intent. 
While disinformation is often distinguished from 
misinformation because it involves a clear intent to 
deceive or harm other people, intent can be difficult to 

determine. The Russia-Ukraine war has led to massive 
disinformation, largely spread through social media. 
In order to influence the public, many disinformation 
has been exposed through social media.

1. DISINFORMATION

Disinformation is the dissemination of incomplete, 
inaccurate or in other words unconvincing information 
in order to mislead a certain audience about the 
facts. Sometimes the audience is informed about the 
source of such information, this is called explicit 
disinformation. Sometimes, however, this action is 
taken without any identification of the source of the 
information or by providing the wrong source. This 
situation is also known as implicit disinformation.

It is also claimed that the abundance of information 
paradoxically hinders access to information today, 
which is characterized as the information age. 
“We are only told what we are told to know,” says 
Jim Keith, drawing attention to the workings of 
information management in today’s society: “It is 
based on our ignorance of the reality we live in and 
the forces that shape our lives as a result of hiding 
technical knowledge, spreading misinformation 
(disinformation), and pointing the wrong way. ” 
(Keith, 2005: 43)

The history of the last hundred years of humanity 
has witnessed numerous disinformation campaigns 
carried out by media groups that control, in other 
words, manage the information flow, both nationally 
and internationally.

Definitional ambiguity is reflected in the very 
different application areas of laws that apply to online 
disinformation. The terms “Misenformation” and 
“Disinformation” are sometimes used interchangeably 
with varying and conflicting definitions. But these 
terms are conceptually different. disinformation; It 
consists of mass dissemination of false information 
with the intention of deceiving the public and 
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knowing that it is false. It is often distinguished from 
Mesenformation, which is misleading information that 
is created or disseminated without being manipulative 
or malicious. (Guess and Lyon, 2020:10.)

Don Fallis (2009: 3-4), who works on misinformation 
and disinformation, lists the types of disinformation 
as follows:

• Disinformation is often used effectively in 
government and military activities.

• Disinformation is often a carefully planned 
and technically complex deception.

• Disinformation is usually written and 
verbal information. However, photography 
can be considered an important source of 
disinformation, especially in terms of being 
convincing and persuasive.

• In disinformation, the intended deception can 
usually be a person or group of people, as well 
as a machine. companies reveal false and false 
rumors against similar or different products of 
their rival companies in the market where they 
supply the same products. The persuasion 
created in this way will undoubtedly increase 
the demand for their own products.

• Disinformation does not always come directly 
from the organization or individual that aims 
to deceive. For example, news services can be 
lured by false information created by someone 
else.

Therefore, misinformation is known as the 
unintentional sharing of false information. The 
quantity and quality of disinformation is difficult to 
judge, but it can also be described as an act of lying, 
used to achieve political ends or goals.

The harms caused by disinformation can extend far 
beyond the immediate information realm where the 
disinformation arises. This can happen when “false 
equivalence” is used as a form of reasoning. False 
equivalence is a kind of imperfect signification 

when equal weight is given to arguments with 
tangible substantive evidence and arguments that are 
hypothetical, untrue, or unfair.

War is not fought only between the armed units of the 
parties at the front. Psychological warfare is waged 
behind the front, and psychological operations are 
carried out. The difference between psychological 
warfare and armed warfare is the continuity of 
psychological warfare, while armed warfare is 
waged in a certain period of time. Psychological 
warfare, especially after the second world war, has 
become a phenomenon that surrounds social life more 
effectively than armed war in the struggle between 
classes and between states.

In general, disinformation can gain the function of 
misleading people with strategies such as lies and 
propaganda. The source itself processes information 
to mislead. Another source of disinformation is 
conspiracy theories. Because these sources are fed 
by being systematically misleading and convincing 
(Fallis, 2014: 625).

Fake news is now a big problem for societies and a big 
problem for people struggling with disinformation.

Both misinformation and disinformation refer to 
forms of information that are not truthful, while 
disinformation includes intent to deceive. Fake news 
is an especially powerful tool for disinformation – 
one that appears to be a journalistic article and thus 
hijacks the credibility of journalism, the timeliness of 
content, and the ability to push articles on sensitive 
topics, including politics, into platform news feeds. 
Fake news can be difficult to detect because it can 
be difficult to distinguish the intent to deceive from 
the true depiction of a controversial point of view. 
However, this article focuses on disinformation 
and considers a specific example of fake news and 
therefore assumes content created with the intention 
of deliberate deception.
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Research on the credibility of fake news is 
complemented by an emerging stream of research on 
behavior. However, while social media data allows 
to analyze behavior resulting from exposure to fake 
news, the current literature has so far been mostly 
limited to individuals’ tendencies to re-share false 
information.

One of the most frequently cited definitions of fake 
news is fabricated information that imitates news 
media content in form but not organizational process. 
This definition highlights that the important thing in 
determining whether a news is false information is 
the journalistic or editorial process. Other definitions 
reflect similar sentiments, as long as it is accepted that 
the producers of misinformation do not conform to 
editorial norms and that the defining quality of ‘fake’ 
occurs at the publisher level, not the story level. 
However, others have taken a completely different 
view, defining misinformation in terms of either the 
accuracy of its content or the presence or absence of 
common techniques used to produce it.

The problem is, researchers often ask people how 
accurate or credible they find it to be from a set of true 
and false headlines created or chosen by researchers 
based on different definitions of what constitutes 
misinformation.

2. SOCIAL MEDIA AND INFORMATION

Social media is now a means of communication and 
communication for individuals, as well as a platform 
for socialization, self-expression, and participation 
in organized structures at all levels. The interactive 
structure of social media has lifted the individual from 
being passive to an active position in his relations with 
the society and the state in which he lives. Especially 
through social networks such as Facebook and 
Twitter, users have had the opportunity to organize, 
share information and ideas, and group around beliefs 
and thoughts, beyond meeting and messaging (Boyd 
& Ellison, 2008: 213). It has made it so complicated 

with fake news and disinformation elements.
Disinformation is increasingly used in political 
communication, where influencing the target audience 
in the desired direction and creating a perception 
comes to the fore. Disinformation, which is facilitated 
by social media, especially during election periods, 
manipulates society and seriously threatens the 
political sphere.

In traditional media, content producers are only 
professionals in the title of manager and responsible, 
who process and publish information. In social media, 
on the other hand, since everyone can be a content 
producer, audit and control mechanisms remain very 
inefficient.

Therefore, since it seems impossible to prevent 
disinformation content in social media, we can say 
that self-control should be brought to the fore in the 
fight against it. First of all, we are not the brand and 
nation that owns this technology itself. It is also very 
difficult to find the original source on social media, as 
the origin is not usually used in the content produced 
either intentionally or unintentionally.

Although social media has become an almost inevitable 
part of our society, it is not always the right approach 
to rely on it. The spread of misinformation on social 
media is not new. A lot of things are read online every 
day on social media; While this information read 
may be correct, it is often not. This altered or false 
information leads to fake news, i.e. made-up stories, 
without any verifiable facts, sources or citations. 
These stories are fabricated to influence or deceive 
the reader’s own ideas. “What is fake news?” The 
question refers to the point of how to think about the 
nature of real news. Since the number of fake news 
has increased through social media platforms such 
as WhatsApp, Facebook and YouTube in the last few 
years, online shares on these platforms are spreading 
much faster than you can imagine. There are different 
uses of the term fake news related to journalism (Taş 
and Taş 2018).
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While disinformation is not a new phenomenon, 
the emergence and accessibility of social media 
has transformed people’s lifestyles, including news 
consumption and distribution patterns. (Kalsnes, 
2018:1)

And this opens the door for bad actors to use 
disinformation as a weapon to influence public 
speaking, beliefs and opinions.

Coming to its impact, it has been argued that 
disinformation reduces trust in the media and erodes 
the public’s ability to accurately detect real news. 
Exposure to fake news and other misinformation can 
also damage well-established democratic institutions 
by increasing skepticism and apathy. (Barbera, 
2020:34-55)

Fake news has often combined the concepts of 
misinformation, disinformation and false news. 
False information is always false information, but 
when the person transmits it, he believes it is true 
and shares it. Disinformation is information that a 
person deliberately shares after learning it is true. 
On the other hand, information that is factual but 
harmful to a person, organization or country is called 
“bad information”. After putting them all together, 
“fake news” emerges. This information disorder; It 
consists of different forms such as satire, false link, 
misrepresentation of facts, fake content, manipulated 
content and fabricated content. There are two main 
reasons for sharing fake news on social media. 
Some people spread it for political, ideological or 
commercial interests, others for entertainment.

There are different ways to identify fake news and 
inform people accurately. Fake news often has a clear 
bias; It tries to evoke strong emotions in the reader, 
such as anger or enthusiasm. Since such content 
comes from unknown news sources, verifying them is 
the most important way. We need to verify fake news 
with both traditional verification methods and online 

verification tools process. The traditional method of 
verification is to specifically reach the primary source 
and verify it. This method can be by sending a source 
or e-mail to the person or organization and also by 
reading different original documents related to the 
news.

After that, it is necessary to cross-check with at least 
one more source and apply this method to online 
verification (Tandoc, Lim, & Ling, 2017).

The content producer and consumer position that the 
new media allows users, the uncertainty of the source 
that social media is most open to discussion, causes 
the formation and dissemination of misinformation. 
Users open the source of uncertain and unfounded 
content on the network. The most common examples 
of misinformation, especially in social networks, are 
encountered in terrorist attacks, football matches and 
election processes. Troll accounts on social media 
platforms are the main stakeholders in the formation 
of misinformation. With their posts, they maliciously 
target important figures in the political community, 
distorting the discourses of politicians and sometimes 
defaming political figures with simple montages.

3. RESEARCH

Content Analysis, one of the research methods, was 
used for the purpose of the study. The universe of the 
research consists of 5 fake images shared on social 
media together with the study period.

The study aims to contribute to the literature by 
drawing attention to the new dimension of fake news 
by examining the disinformation data in the social 
media through examples.
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4. A REVIEW ON THE RUSSIA-UKRAINE 
WAR THROUGH THE CONCEPT OF 
DISINFORMATION

It can also be said that sharing fake news has turned into 
black propaganda by contributing to disinformation. 
Wardle offers a new conceptual framework for 
describing information pollution. Identification of 
three different types; By determining the dimensions 
of harm and falsehood between misinformation, 
disinformation and malinformation, the differences 
between these three types of information are explained 
as follows;

• Misinformation, unintentional sharing of false 
information.

• Disinformation, deliberate sharing of false 
information to cause harm.

• Malinformation, sharing factual information 
used to harm a person, organization or country 
(Wardle and Derakhshan, 2017:5).

Fake news, misinformation and disinformation are a 
problem in every country, especially during conflicts. 
The Russia and Ukraine crisis has seen an increased 
scope and impact of such fake images shared on social 
media to incite violence. In this context, the study 
examines the effect of digital images on the spread of 
fake news on social media in the crisis of Russia and 
Ukraine.

Picture 1. Unreal photos and videos about the war shared on 
social media after Russia’s invasion of Ukraine

An image that was allegedly related to Ukraine, but 
confirmed by the BBC years ago, was viewed 27 
million times on social media in just one day. This 
shows how quickly such images can spread.

It is also noteworthy that there are non-authentic 
visual materials such as video game images among 
the images shared as real.

Picture 2. Video game sharing from the ministry account

• In this process, images that mislead followers 
can come from “ordinary” social media users 
as well as from official sources.

• An example of this is a tweet from the verified 
Twitter account of the Ukrainian Ministry of 
Defense.

• On February 25, the Ministry shared a video 
showing the dogfight of two military planes.

• The video was shared with a statement that 
“the MiG-29 of the Armed Forces Air Force 
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destroyed the ‘unique’ Su-35 of the Russian 
invaders.”

• However, it has been revealed that this image 
belongs to a fighter plane simulation video 
game called Digital Combat Simulator World 
(DCS World).

• This is not the first time such game footage 
has been used in this way.

• For example, in a program broadcast in 2018 
on Channel 1, one of Russia’s state television 
channels, an image that was stated to be 
related to the war in Syria was used, but it was 
later revealed that it belonged to a video game 
called Arma-3.

Picture 3. Drone footage taken in Syria

• A video taken from the sight of an armed drone, 
shared on both Facebook and Twitter from an 
unofficial account supporting Ukraine, claims 
to show the destruction of a group of Russian 
soldiers and their equipment in Ukraine.

• However, according to the review of the BBC 
Monitoring Service, the video was shot in 
Syria in 2020. In the new shared version, the 
image looks upside down.

• This change may have been made to prevent 
the video from being verified.

• The Twitter post was later deleted.

Picture 4. The power plant explosion actually belongs to an 
event in China

• Another falsely shared video on Twitter 
around the world claims that a Russian 
airstrike in Ukraine “caused a chain reaction 
at a power station in Luhansk.”

• The video has been viewed hundreds of 
thousands of times worldwide as different 
accounts upload the video.

• However, according to the BBC Monitoring 
Service, the video actually belongs to the 
explosion that took place in Tianjin, China on 
August 12, 2015.

Picture 5. Alleged Russian airstrike in Kharkov An image 
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circulating on social media in the first days of the 
occupation was claimed to show that the Russian Air 
Force carried out an airstrike on the Ukrainian city of 
Kharkov.

• Some journalists used the widely shared video 
in their social media accounts and some TV 
channels used it in their news.

• However, the video is out of date, according 
to the reviews of the Confirmation and Truth 
Share platforms, which review suspicious 
information.

• These platforms stated that the video belongs 
to the year 2020.

• It is reported that the video is not a real war, 
but an air show in Russia.

RESULTS

The use of social media in the world is increasing 
day by day. The digital media landscape is evolving 
rapidly as the number of online information resources 
increases. The number of digital news outlets has 
grown continuously and exponentially over the last 
10 years. Therefore, it remains highly vulnerable 
to political polarization, disinformation and social 
manipulation campaigns in the digital world.

Today, with the transfer of journalism to digital 
media other than the printed form, the possibility of 
fast, instant, interactive and updateable news on the 
internet with multimedia and convergence features, 
the transformation of social media into a news source 
and news transport platform, the start of citizen 
journalism practices, and most importantly, the spread 
of crowdsource-derived news. The deactivation 
of the professional editing process causes the issue 
of fake news to remain on the agenda all the time. 
Parallel to this, solutions were sought in digital media 
against fake news, and social media organizations 
such as Twitter, as well as major news agencies 
such as Reuters and AP, started to work against fake 
news. In Turkey, the website of Kariyer.org operates 

as a news verification platform. In addition, the 
Directorate of Communications is against social 
media disinformation.

He explained that he is continuing to work on a new 
generation verification platform with the name “Is it 
true?”

After Russia’s invasion of Ukraine, it has become 
more important than ever to examine. Along with 
the disinformation spread through social media, a 
war close to an armed conflict is displayed on social 
media.

The study revealed that fake digital images were used 
as an attack tool on social media. The findings of the 
research show that digital images on social media 
serve as a platform to share fake news.

Based on the findings, the study concludes that the 
use of social media to spread fake digital images in 
times of war like this should not be relied upon as it 
would further damage such a crisis.

The research revealed that there were fake news and 
images shared on social media during the Russian-
Ukrainian war. In this case, among the results, 
it changed the course of the crisis that occurred 
during the war, and it became inextricable without 
understanding what is true and false information with 
disinformation. The research also revealed that by 
sharing social media disinformation data, it acts as 
a platform that quickly spreads it all over the world. 
As a result, it is concluded in the study that the use 
of social media to spread disinformation data during 
such a war should not be trusted as it will cause more 
damage to such a crisis.

As a result, researchers working in communication 
and related fields should analyze the conditions that 
lead readers/users to false news. Studies on scientific 
disinformation should be increased. Studies should 
be carried out between universities and media 
organizations on this issue. 
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ÖZ
Batı dünyası 1970’lerle birlikte, neoliberal politikaların hâkim olduğu eski tröst temelli kapitalizm yerine esnek 
üretim süreçlerinin egemen olduğu bir yapılanmaya geçmiştir. Modern-ötesi olarak adlandırılabilecek bu dönemin 
önemli özelliklerinden biri depolitizasyon süreçleri sonucunda toplumun politika ötesi bir yaşam içine girmesidir. Bu 
dönemi toplumsal ötesi bir toplum yapısı olarak kitle kavramı ile açıklayan Baudrillard, kitlenin herhangi bir politik, 
ekonomik ya da kültürel mesaja yanıt vermez ya da istediği gibi yanıt verdiğini öne sürer. Eski kitle iletişim araçlarının 
tüm o anlam dolu mesajlarını reddederken, kamusal sorunlara da uzak durur. 20. yy.’da bilgisayar teknolojilerindeki 
gelişmelerin artmasıyla insanların günümüzde adeta bir uzvu haline gelen akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve internet 
teknolojilerine kadar uzanan çok yönlü bir iletişim yaşanmaya başlamıştır. Sosyal medya araçlarında yaratılan sanal 
gerçeklik dijital kimliklerin oluşmasının fitilini ateşlemiştir. Yaratılan sanal âlemde insanların sürekli bir arada olduğu, 
anlamlı ve sıcak insani ilişkilerde bulundukları, sorunlar etrafında yapıcı birliktelikler oluşturdukları söylenmektedir. 
Bu toplumsal yapı sadece oluşumu daha erken başlayan Batı dünyasında değil, küreselleşme sayesinde dünyanın 
her yerinde gözlemlenmiştir. “Arap Baharı” olarak isimlendirilen, Mısır ve Libya’da rejim değişikliğine yol açan 
ayaklanmaların örgütlenme yeri olarak sanal ortamlar gösterilmiştir. Uzun bir süre olaylar medya gündeminde 
kalmasına rağmen olay bir anda tarihin raflarına kalkmış, bir araya gelen kitle rasyonel süreçlerin ürünü olmadığı 
için tepkiler duygusal ölçüde kalmıştır. Yeni medyanın ne kadar interaktif ve katılımcı olduğundan bahsedilse de 
aslında modern-ötesi dönemin bireyinin kendi benlik yapılanmasında sürekli içe yönelmesinin bir sonucudur. Bu 
bizi bireyselliğe değil bireyciliğe yönlendirmektedir. Bu konuda anketler, kamuoyu yoklamaları, tutum ölçekleri 
aracılığıyla yapılan sosyolojik çalışmaların geçersiz olduğu, toplumsal ötesi bir dönemde araştırılan nesne olarak 
her zaman bilen modern özneyi yanıltacağı, kitlenin istediği gibi ve duruma göre yanıtlar vereceği söylenmektedir. 
Habermas’ın kamusal alan tarifi ve özel alanın sınırlarının belirlenmesi, devlet ile halk arasında bir farklılık meydana 
getirirken, toplumsal hareketlenmelerin de önünü açmıştır. Çalışmanın amacı yeni medyanın e-kamusal alan olarak 
kullanılmasının dönüşümüne ve toplumsal etkilerine odaklanırken, ulusal ve küresel literatür yoluyla elde edilen 
bulgular derlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Yeni Medya, Kamusal Alan, Dijitalleşme, Habermas
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ABSTRACT

With the 1970s, the Western world moved to a structure dominated by flexible production processes instead of the old 
trust-based capitalism dominated by neoliberal policies. One of the important features of this period, which can be called 
as post-modern, is that society enters into a life beyond politics as a result of depoliticization processes. Explaining 
this period with the concept of mass as a post-social social structure, Baudrillard argues that the mass does not respond 
to any political, economic or cultural message or responds as it wishes. While rejecting all the meaningful messages 
of the old mass media, it also stays away from public problems. With the increase in the developments in computer 
technologies in the 20th century, a multi-faceted communication has begun to be experienced, extending to smart phone, 
tablet, computer and internet technologies, which have become a limb of people today. The virtual reality created in 
social media tools has ignited the formation of digital identities. It is said that in the created virtual world, people are 
constantly together, have meaningful and warm human relations, and form constructive associations around problems. 
This social structure has been observed not only in the Western world, whose formation began earlier, but also all over 
the world thanks to globalization. Virtual environments have been shown as the organizing place of the uprisings that led 
to regime change in Egypt and Libya, called the “Arab Spring”. Although the events remained on the media agenda for 
a long time, the event was suddenly put on the shelves of history, and the reactions remained emotional since the mass 
that came together was not the product of rational processes. Although it is mentioned how interactive and participatory 
the new media is, in fact, it is the result of the individual of the post-modern period constantly turning inward in his own 
self-structuring. This leads us to individualism, not individualism. It is said that sociological studies conducted through 
surveys, opinion polls, and attitude scales on this subject are invalid, that in a post-social period, the mass will always 
mislead the modern subject, who knows, as the researched object, and that the mass will give answers as they wish and 
according to the situation. Habermas’s description of the public sphere and the determination of the boundaries of the 
private sphere, while creating a difference between the state and the public, also paved the way for social movements. 
While the aim of the study focuses on the transformation and social effects of the use of new media as an e-public sphere, 
the findings obtained through national and global literature were compiled.

Keywords: New Media, Public Space, Digitalization, Habermas.
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GİRİŞ

Habermas ile birlikte kavramsallaşan kamusal alan 
kavramı, Antik Yunandan günümüze kadar tartışılan 
ve üzerine konuşulan bir konu olmuştur. Kamusal 
alan daha ok devletin alanı gibi kabul edilmiş, karşılık 
olarak da özel alan tanımlanmaya çalışılmıştır. 
Ancak ne var ki kamusal alanın tanımı, tanımın 
yapıldığı dönem içerisinde kendisini göstermiş ve 
zamanla değişime uğramıştır. 1970’lerin siyasal 
ikliminden sonra gelişen Neoliberalizm akımı, 
kültür emperyalizmi çerçevesinde yayılmış ve 
sonrasında toplumların özgürlüklerinin teminatı 
halini almıştır. 1990’larla birlikte gelişen teknoloji 
ve özellikle internetin bireysel kullanıma geçmesiyle 
de ifade özgürlüğü kavramı kendisini dijitalleşmiş 
bir sanal ağ ortamında yeniden inşa etmiştir. Ancak 
bu yeni ağ, özgürlükleriyle birlikte tehlikelerini de 
beraberinde getirmiştir. Toplumsal hareketlerden, 
sosyal farkındalık oluşumlarına kadar birçok alanda 
bir araya gelen toplumlar, yeni medya sayesinde daha 
hızlı ve etkin şekilde harekete geçebilmektedir. 

1. KAMUSAL ALAN KAVRAMI

Kamusal alan kavramının temelinde öncelikle “kamu” 
kelimesinin anlamıyla kavramsallaştırmak gerekir. 
Birçok dilde aynı anlama veya yakın ifadelere sahip 
olmakla birlikte “Kamu”, Latincede “Publicus” olarak 
geçerken, “devlete ait, halka ait, umuma ait, genel, 
yaygın, kamu görevlisi” anlamlarına gelmektedir 
(Karabaağaç & Alova, 1995, s. 490). Türk Dil Kurumu 
tarafından hazırlanan Türkçe Sözlükte “kamu” 
sözcüğü, “1. Halk hizmeti gören devlet organlarının 
tümü, 2. Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme ve 
3. (sıfat) Hep, bütün” şeklinde ifade edilmiştir (www.
tdk.gov.tr).

Halka ait olmasıyla birlikte bir de kişiye ait olması 
gereken alanlar söz konusudur. Bu alanlar da 
“özel” olarak ayrılmıştır. Kamu ve özel alan ayrımı 
siyasal, ekonomik ve toplumsal değişmelerle birlikte 
meydana gelirken, bu değişimler kavramların da 

içeriğinin devamlı farklı şekillerde yorumlanmasına 
sebep olmuştur. Bu amaçla kavramların dönemsel 
yorumlarının tarihsel süreç göz önüne alınarak 
değerlendirilmesi daha doğru olacaktır. Bu 
dönemlerin en önemlisi aslında teknolojinin gelişmesi 
ve toplumun buna bağlı olarak dönüşümüdür.

Özel kelimesine bakıldığında “Bir kimsenin 
kendisini, kişisel yaşamını ilgilendiren şey” olarak 
ifade edildiği görülecektir. Kullanılan bir şey veya 
onun sahiplik yapısının “bir kişiye ait olması” o 
şeyin konum olarak “özel” şeklinde tanımlanması 
gerektiğini göstermektedir. “Herkesi ilgilendirmeyen, 
tanıksız, her türlü resmi ortam dışında yapılan bir şey” 
ifadesi de yine “özel” kavramı için kullanılmaktadır. 
Bu tanıma benzer biçimde, “doğrudan devlete bağlı 
olmayan” ya da “resmi olanın karşıtı” şeklinde de 
“özel” kavramı kullanılabilmektedir (www.tdk.gov.
tr).

Alman felsefeci Jürgen Habermas’da kamusal 
alan kavramının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar 
yapmış ve kamu ile özel kelimelerini kökenlerini esas 
alarak incelemiştir. Latince “privatus” kelimesinden 
kaynakla Almancaya geçerek “privat” şeklinde 
kullanıldığı 16ncı yüzyılın ortalarında rastlanmış 
olmakla birlikte “özel” kavramı, İngilizcede “private” 
ve Fransızcada “privê” olarak kullanılmaktadır. 
Almanca, İngilizce ve Fransızcada da “kamusal görevi 
olmayan” anlamlarında kullanılmıştır. Genel tanım 
itibariyle özel kavramı, “devlet aygıtının alanı dışında 
olmayı” ifade etmektedir. “Kamusal” ise karşıt olarak 
konumlandırılmış ve “mutlakiyetçilikle birlikte 
egemenin şahsından bağımsızlaşarak nesnelleşmekte 
olan devleti” tanımlamıştır. Kamusal topluluk, özel 
varlıkların karşıtı şeklinde konumlandırılmış ve 
“kamu gücü”nü ifade etmekte kullanılmıştır. Bu 
açıdan değerlendirildiğinde devlet memurları da 
kamusal görevleri olduğundan kamusal şahıslardır. 
Öte taraftan özel şahıslar, özel işler ve özel kurumlar 
da mevcuttur. Netice olarak bakıldığında devlet, 
“kamusal selamet için” çalışırken, özel olanlar kendi 
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faydalarına çalışmaktadır (Habermas, 2000, s. 70).

Kamusal alan ile ilgili çalışmalarına ve görüşlerine 
göre kamu ile özel alanların kavramsallaştırılması, 
öncelikle tanımlarının netleştirilmesine bağlıdır. Bu 
açıdan Habermas kamusal alan tanımını şu şekilde 
ifade etmiştir: 

“…bir biraradalık durumundaki 
bireylerin davranışları, ne iş ve 
meslek sahiplerinin özel işlerini 
görürken yaptıkları davranışlara; 
ne de bir devlet bürokrasisinin 
yasal sınırlarına tabi anayasal bir 
düzenin üyelerinin davranışlarına 
benzer. Yurttaşlar ancak, genel 
yarara ilişkin meseleler hakkında 
kısıtlanmamış bir tarzda, yani 
toplanma, örgütlenme, kanaatlerini 
ifade etme ve yayınlama 
özgürlükleri garantilenmiş olarak 
tartışabildiklerinde kamusal 
bir gövde biçiminde davranmış 
olurlar. Bu tür bir iletişimin 
daha genel bir kamusal gövde 
içinde gerçekleşmesi, bilginin 
muhataplarına aktarılmasını ve 
onların etkilenmesini mümkün 
kılacak özgül araçları gerektirir. 
Günümüzde gazeteler, dergiler, 
radyo ve televizyon kamusal 
alamım iletişim araçlarıdır” 
(Habermas, 2004, s. 96).

Habermas, kamusal alana ilişkin çalışmalarının 
temellendirirken burjuva toplumunun meydana 
geldiği süreçlerle ilişkilendirmiştir. Kamuoyu ve 
kamusal alan çalışmalarını tarihsel gelişmelere göre 
değerlendiren Habermas, “Feodalitede lider bir birey 
üzerinden tanımlanan temsili kamusal alan yerini 
ulusal ve bölgesel devletlerle birlikte ortaya çıkan 
kamusal otoriteye bıraktığını” öne sürmektedir. Yine 
Habermas’a göre kamu, “artık otorite bahşedilmiş 
bir prensin temsili sarayını” temsil etmektedir. 
Kamu denildiğinde iktidar sahibinin yasal olarak 
kullanabildiği ve varlığı ile gücünü hissettirebildiği 
bir “kurum” anlaşılmaktadır. Habermas kamusal 

alanın tarihsel olarak değişime uğradığını ve 
burjuvanın kamusal alanının ortaya çıkmasıyla 
birlikte, yeni toplumsal ve teknolojik gelişmelerin 
de etkisiyle bir çeşit dönüşüm yaşadığını ifade eder. 
Bu değişimden sonra Habermas, “liberal kamusal 
alan” ve “sosyal refah devleti içindeki kamusal 
alan” fikirlerinden bahseder. Sosyal refah devleti 
içinde gizlenen “kamusal alan” fikri, kamusal 
alanın yapısal dönüşümüyle birlikte ortadan kalkma 
riskiyle karşı karşıya kalmıştır. Ortaya çıkan bu 
tehlikenin bertaraf edilebilmesi için politik ve sosyal 
iktidarın farklı şekillerde ve rasyonel olarak tekrar 
örgütlenmesi gerekecektir (Habermas, 2004, s. 98). 
Bu örgütlenmeler de gelişen sosyal ve teknolojik 
yapılar düşünüldüğünde medya ve günümüzde yeni 
medya yolu ile belirlenecektir.

2. YENİ MEDYA
Kamusal alanın oluşumuyla birlikte aslında 
kendi içerisinde “kamuoyuna benzer bir alanın 
oluşturabileceği” olgusu da tanımlanmış 
olmaktadır. Genel tanıma bakıldığında kamu 
her ne kadar devleti temsil etse de “tümünü” 
kapsamaktadır. Bu açıdan “Kamusal alan”ın 
da en önemli özelliği tüm vatandaşlara açık bir 
yapı sunmasıdır. Kamusal alanın en azından bir 
kısmı, “özel vatandaşların” birbiriyle bir çeşit 
kamu organı meydana getirebildikleri her türlü 
iletişimle oluşmaktadır. Kamusal alanda bireyler, ne 
“devlet bürokrasisinin yasal yaptırımlarına maruz 
kalan anayasal düzenin üyeleri” gibi, ne de “özel 
alanın üyeleri olan iş insanı” gibi davranamazlar. 
Büyük bir “kamusal alan” düşünüldüğünde, 
benzer bir iletişim ağı için bilginin iletilmesini 
sağlayacak ve bireyleri etkileyebilecek “özel 
araçlar” gerekecektir. Günümüze kadar olan 
süreçte kamusal alan içerisinde bu ve benzeri 
bir iletişimi gerçekleştirebilen medya, gazeteler 
ve dergiler, radyo ve televizyondan meydana 
gelmektedir. Devletin kontrolünde veya güdümünde 
olan medya organları da devletin kamusal alanı 
içerisine girmektedir. Bu da siyasallaşmış ve halka 
ait olmamış – olamamış bir medyadan söz etmek 
anlamına gelecektir.
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Devlet otoritesinin sorumluluğu siyasal kamu 
alanının icra edilmesi olarak kabul edilse de devlet 
tam anlamıyla bu alanın parçası olarak görülmez. 
Genel kabule de bakıldığında devlet otoritesi, “kamu 
otoritesi” şeklinde kabul edilir. Yalnızca siyasal 
olarak kontrol sağlanması, aslında ve zamanla her 
bireyin ve sonunda toplumun kendilerine doğru 
bilgi verecek araçlara sahip olma talebiyle karşı 
karşıya kalacaktır. İletişim kaynakları ve araçları 
bu şamada bir çeşit kontrol mekanizmasına da 
dönüşebilmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde 
Kamuoyu, “kontrol ve eleştiri” yaklaşımına da 
karşılık gelir. Burada bahsedilen “kontrol ve 
eleştiri”, devlet şeklinde yapılanmış egemen bir 
oluşumla, bireylerin meydana getirdiği bir kamu 
organınca gayri resmi şekilde uygulanır. Kamu, 
devlet yapısı içerisinde kendisini kamuoyunun 
taşıyıcısı olarak yapılandırırken; toplum ile devlet 
arasında aracılık yapan kamusal alan da temel 
ilkesiyle uyum içerisindedir. Kamusal alanın 
bu ilkesi, tarihte apaçık örneğinin de görüleceği 
bir kurumdan ayırdedilebilir. Bu noktada 
Habermas, kamuoyunun garanti edilebilmesine 
yarayan “davranış biçimleri ve norm modelini” 
kastetmektedir. Burada sözü edilen norm ve davranış 
biçimleri, bütün ayrıcalıkların kaldırılmasını, genel 
açıklığı ve genel normlar ile mantıksal yasallaştırma 
konularını içerir.
18’inci yüzyılda ortaya çıkan kamusal alan ve 
kamuya ilişkin kavramların aynı dönemde ortaya 
çıkmış olmaları da bir rastlantıdan fazlasıdır. 
Bahsedilen kavramlar, anlamlarını tamamen somut 
bir tarihsel geçmişten elde etmektedirler. Her ne 
kadar fikirler, tarihin bir tür birikintisi şeklinde doğal 
yapıları içerisinde gelişmiş olsalar da, “kamuoyunun 
varlığı” karar mekanizmaları olan ve dinamik bir 
kamu yapısının oluşmuş olmasına da bağlı kabul 
edilir.  Karar mekanizmaları medya başta olmak 
üzere siyasal erki denetleyebilen, vatandaşları bu 
anlamda bilgilendirebilen bir yapıyla da birlikte 
anılmaktadır. Dolayısıyla kamusal alana ilişkin 
kavramların ortaya çıktığı dönem gazetelerin de 
etkinliği konusunda yüksek bir etkiye sahip oldukları 

dönem olmuştur. İlk başlarda ilanlardan oluşan 
gazeteler, etkinliklerini siyasal yapıları ve toplumu 
etkileyebilme güçlerinden almaktadırlar.
18’inci yüzyılın ortalarından sonra, gazetecilik 
yalnızca ilanların yayımlandığı bir mera olmaktan 
çıkarken Habermas, gazeteciliği bir disiplin olarak 
kuran Karl Bücher’in bu değişimi şöyle ifade ettiğini 
aktarır:

“Gazeteler salt haberlerin 
yayımlanmasına yarayan kurumlar 
olmaktan çıkarak parti politikasının 
silahı olan kamuoyunun taşıyıcıları 
ve liderleri olmaya başladılar. 
Haber toplama ve haber yayımlama 
arasında yeni bir unsur kendisini 
gösterdi: editörler kadrosu. Gazete 
sahipleri için gazete editörlerinin 
ortaya çıkması, kendilerinin, en 
son haberleri yayımlayan haber 
satıcıları olan kimliklerinin 
kamuoyunu pazarlayıcıları haline 
gelmesine yol açtı.” (Habermas, 
1995, s. 63).

Günümüze gelindiğinde iletişim teknolojilerinde 
yaşanan gelişme ile birlikte geleneksel medya 
yapılarında da değişim meydana gelmiştir. 
Küreselleşmenin de etkisiyle birlikte geleneksel 
medya yerini zamanla “yeni medya uygulamalarına” 
bıraktı. Gelişen ve bununla beraber genişleyen bu 
yeni dönemde hayatımıza dâhil olan sosyal medya, 
neredeyse dünya genelinde kabullenmiş oldu. İlanlar 
için kullanılan gazete kâğıtlarından sonra yeni 
iletişim araçlarında gözlenen bu yapısal değişimler 
“bloglar, sosyal medya platformları, sosyal ağlar” 
gibi yeni nesil çevrimiçi kavramlarla daha fazla 
kişinin ulaşımına imkân sağlamış oldu. Gazete 
sonrası dönemdeki yapılarda örneğin televizyon 
ve radyo gibi geleneksel kitle iletişim araçlarının 
etkili olduğu dönemlerde kullanıcılar yalnızca alıcı 
konumda olup paylaşım veya etkileşim yapamıyor 
ve bilgi aktarımında bulunamıyordu. Ancak sosyal 
ağlarla birlikte “kullanıcılar” yeni bir kamusal alan 
meydana getirerek “paylaşmak” istediği veya iletmek 
istediği görüşlerini içerik, zaman ve mekândan 
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bağımsız şekilde internete ulaşabildiği her ortamda 
paylaşabilmektedir. Google, Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube vb. ortamlarla birlikte “kamusal 
alanın” da yapısal değişimi de gerçekleşirken, 
kişilerarası iletişim ve paylaşımlara da imkân 
hazırlamış oldu.

Teknolojinin gelişmesi, özellikle internetin 
hayatımıza girmesi ve buna bağlı olarak kitle 
iletişim araçlarının da yeni bir aşamaya geçmesiyle 
birlikte kişilerin hayat tarzları, alışkanlıkları ve 
tüketim süreçlerinde de farklılıklar ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Ortaya çıkan farklılıklar özellikle 
kültürel, sosyal, siyasal ve ekonomik alanlara da 
yansımıştır. Manuel Castells, “Enformasyon Çağı: 
Ekonomi, Toplum ve Kültür” adlı çalışmasında 
“bilişim ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen 
değişim ve gelişmelerin toplumu ve toplumsal 
yapıları dönüştürerek geleneksel iletişim şekillerinde 
de farklılıklar oluşturduğunu” öne sürmektedir. 
Bu dönüşümle yeni kamuoyunun oluştuğunu ve 
sosyal hareketlenmelerin de kendisini gösterdiğini 
ifade eden Castells, “İsyan ve Umut Ağları” adlı 
eserinde bu “yeni toplumsal hareketlenmelerin” 
toplumun büyük kesimlerinde önemli derecede 
karşılık görmesini, teknolojinin bu hareketlerin 
süreçlerinde oynadığı önemle değerlendirmektedir 
(Castells, 2012, s. 145). İnternetle birlikte bir araya 
gelebilen kişilerin içlerinde bulundukları mevcut 
durumu değiştirebilmek ve birbirlerinden destek 
almak suretiyle korku ortamının aşılmasını sağlamak 
amacıyla sanal ortamda başlatılan hareketlilik, 
karşılığını sokaklarda bulabilmiştir. Tarihe “Arap 
Baharı” olarak geçecek olan ve Tunus’ta başlayan 
hareketlenmelerin temelinde Twitter ortamının 
oynadığı rol göz ardı edilmemektedir. İzlanda’da 
meydana gelen olayların ardından Mısır’da görülen 
ve sonrasında diğer Arap ülkelerine de hızla yayılan 
hareketlerin merkezinde internet ve buna bağlı olarak 
“kablosuz iletişim teknolojilerinden yapılan çağrıların 
toplumsal hareketlerin oluşmasında etkili olduğu” 
çok net şekilde gözlemlenmektedir.

Günümüze gelene kadar birçok alanda olduğu gibi 

iletişim araçları ve buna bağlı olarak iletişim kanalları 
da çeşitlilik göstererek değişti ve yeni iletişim 
teknolojileri meydana geldi. Bireyin sosyalleşmesinin 
en önemli etkenlerinden birisi olarak kabul edilen 
iletişim, temelde “esasını” korumuş ve “yeni bir 
kamusal alan” olarak nitelendirilen “sanal ortamlarda” 
gerçekleşmeye başlamıştır. Devlet ile toplum 
arasındaki “iktidar paylaşımını” belirlemede de 
ortaya çıkan bu “yeni kitle iletişim araçlarının” etki ve 
önemini bugün daha açık şekilde görmek mümkündür. 
Bu ortamla beraber kişiler devlet yöneticileriyle 
ilgili şahsi görüşlerini gerek görsel olarak gerekse 
yazılı olarak internet aracılığıyla çeşitli uygulama ve 
araçlar üzerinden (Twitter, Instagram vb.) yeni medya 
ortamlarında “özgürce” ifade edebilmektedirler.

Sanal ortamlarda kendisini gösteren ifade 
özgürlüğünün bu yeni mecrası, Habermas’ın 
eleştirel yönden ele aldığı “kamusal alanın” olumlu 
dönüşümüne de örnek teşkil etmektedir. 17nci 
ve 18nci yüzyılların kıraathane sohbetleri artık 
yerini “ağ toplumuna” bırakmış ve demokrasinin 
vazgeçilmez bir öznesi olarak katılımcı karakterini 
ortaya koymuştur. Antik Yunandan bugüne “kamu”, 
“kamuoyu”, “kamusal kimlik”, “kamusal alan” gibi 
kavramlar ortaya atılmış ve çeşitli düşünürlerce 
geliştirilmiştir. Aristotales, Platon, J. J. Rousseau, 
John Locke ve Foucault gibi farklı düşünürlerin 
ortaya attıkları kuramların temelinde gelişen kamusal 
alanın varlığı, bütün demokratik yapılarda olduğu 
gibi özellikle basın özgürlüğü, fikir özgürlüğü ve 
yayma haklarının kullanılmasına önem verilmiştir. 
Sonrasında “küreselleşme” ve “sanayileşme” 
olgularıyla birlikte kent mekânlarının (meydanlar, 
alanlar vb.) toplumun sosyalleşebilmesi ve iletişimi 
açısından giderek önemini kaybeder hale gelmesi 
ve Chomsky’nin öne sürdüğü “iktidar-medya çıkar 
ilişkilerinin” ön plana gelmiş olması gibi durumlar 
meydana gelmiştir. “Rızanın suni imalatı” gibi 
umutsuz bir yaklaşımdan MacLuhan’ın “Küresel 
Köy” ve Castells’in “Ağ Toplumu” yaklaşımına kadar 
yeni medyayla meydana getirilen yeni bir iletişim 
ortamına da geçiş yapılmış oldu. Zaman ve mekân 
açısından bağımsız olan bu yeni sanal ortam, kişilere 
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olan katkısı, sosyalleşmenin yenileşmesi ve siyasal 
olarak demokrasinin işlevsel yapısının geliştirilmesi 
adına oldukça önemli bir rol oynamaktadır.

“Yeni Medya” ile birlikte meydana gelen bu 
yeni kamusal alan içerisinde, “iletişim özgürce 
gerçekleşmekte”, “eşit şartlara sahip kamuoyu 
bilgiye ulaşmakta” ve ayrıca “eleştiride özgür 
olmanın verdiği rahatlıkla iletiler anında hedefe 
ulaşmaktadır”. Yeni medyanın iletişim araçları bilgiyi 
iletme görevinin yanın sıra, bilginin kabul edilebilir 
olması için de kanıtları anında kamuoyu bilgisine 
sunabilmektedir. 25 Mayıs 2020’de ABD’de yaşanan 
olayda George Floyd isimli siyahi vatandaşa polis 
tarafından uygulanan şiddetin görsellerinin anında 
sosyal medya aracılığıyla kitlelere ulaştırılması ve 
şiddetin videosunu kaydeden Darnella Frazier isimli 
vatandaşa cesaretinden dolayı ABD’nin “en saygın 
gazetecilik ödülü” olarak kabul edilen Pulitzer 
Ödülünün verilmiş olması da iletişimin nasıl bir 
boyuta evrildiğinin göstergesidir (Pulitzer.org).

Sosyal medya ortamının sağladığı bilgiye kolay, 
hızlı ve ucuz ulaşma imkânlarıyla birlikte, toplum 
sadece alıcı olmaktan çıkmış ve mesajı üreten, 
yorumlayabilen ve iletmekle kalmayıp eyleme de 
çeviren bir katılımcıya dönüşmüştür. Gazetecilik, 
ticaret, eğlence ve eğitim gibi farklı alanlarda kablosuz 
ağ ve cep telefonu teknolojisindeki gelişmelerle 
birlikte farklı bir ortama taşınan iletişim, bilginin de 
daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamıştır. Sosyal 
ağ paylaşımlarının yalnızca haber ve bilgi sağlanan 
ortamlar olmadığı, aynı zamanda kamusal ilişkilerin 
de gerçekleştirildiği, kişilerin düşüncelerini “özgürce” 
ifade edebildiği bir ortam olmuştur. Oluşturulan bu 
yeni ortam “ideal bir kamu alanı” oluşumuna giden 
süreçte “ötekinin kabul edildiği, bilgi kirliliğinin 
engellendiği ve basmakalıpların yok edildiği iletişim 
ve ifade özgürlüğünü destekleyici” yeni bir yapıya 
zemin hazırlamaktadır. Çok kültürlü bir yapısı olan 
küresel ortamda yaşayabilmek ve farklı kültürleri 
anlayabilmek adına bir arada yaşayabilmeyi de 
öğrenmek gerekecektir (Dalva, 2021). Hariri, 
“Sapiens” adlı eserinde, tüm insanlığın var olabileceği 

ve barışçıl şekilde iletişim kurabileceği daha iyi bir 
ortam meydana getirmenin, uygarlık seviyesinde 
gelişmek ve ilerlemekle mümkün olabileceğini 
insanın evrim süreciyle açıklamıştır (Hariri, 2015, s. 
356).

Medya eleştirmeni Lev Manoviç “yeni medya”yı 
tanımlarken, “yeni” olarak değerlendirilmesi 
gerektiğinden bahseder. Manoviç, “yeni” kavramının 
“geleneksel medyanın dijital unsurlarla işlenmiş ve 
yeni ortamlar oluşturulmuş” hali olarak açıklarken 
bu unsurları; Sayısal temsil, Otomasyon, Modülerlik, 
Değişkenlik ve Kod Çevirimi olmak üzere beş temel 
esasa dayandırır. (Manoviç, 2001, s. 25). “Sayısal 
temsil” medyanın analog süreçten dijital iz düşüme 
geçişini ifade eder. Bu yeni dijital temsil sistemine 
göre “bilgisayar sistemleri aracılığıyla, doğa ve insan 
zihninden akan her ögenin karşılığı temsil edilen araca 
göre 0 ve 1’lerden oluşan kodları dönüşmesi, işlenmesi, 
yayın veya yayımlanması süreci” olarak açıklanabilir. 
“Otomasyon”, yeni iletişim teknolojilerinin 
kullanıcıya gerek duymadan üretebilmesi olarak 
da ifade edilebilir. “Modülerlik”, farklı ortamların 
veya etmenlerin bir araya getirilmesinden hareketle, 
bilgisayar ortamında da farklı modüler unsurların 
bir araya gelmesi ve her bir modüle etki edilebilir 
olma özelliğidir. Sayısal temsil olan nesnenin farklı 
biçimlere bürünebilmesine “Değişkenlik” denilirken, 
son unsur olan “Kod Çevirimi” en basit tanımıyla 
bilgisayar yazılımları olarak özetlenebilir. Bilgisayar 
ortamında oluşturulan veya dönüştürülen verilerin 
JPEG, WORD veya PDF gibi formatlarla ifade 
edilmesi ve verilerin farklı kodlarla kaydedilmesi 
olarak açıklanabilmektedir. Lister ve arkadaşları 
ise yeni medya araştırmalarında, sayısal ortamların 
hipermetinsel özelliği ile ağ bağlantısı üzerinde sanal 
ve simülasyon kavramlarının önemine dikkat çeker. 
Lister, sanallığın gerçekliğin kopyası olduğunu öne 
sürer. “Gerçek olmayan” anlamındaki sanal kavramı, 
yeni iletişim ortamı ve Yeni Medya’nın en önemli 
özelliğini oluşturur (Yengin & Bayrak, 2017, s. 32). 
Simülasyonla beraber, etkileşimin görüntüsel sanal 
biçimleri öne çıkmış ve “Massively Multiplayer 
Online Role-Playing Game – MMORPG” ile başlayan 
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yapay zeka alanındaki gelişmeler “Yeni Medya” 
kavramı için önemini artırmaya devam edecektir 
(Lister vd., 2009, s. 39).

Kuşkusuz yeni medya ve uygulamalarının gelişimi 
teknolojinin dolayısıyla dijitalleşmenin de 
gelişimiyle paralel seyretmektedir. Bu açıdan farklı 
iletişim ortamlarının bir alanda buluşması olarak 
da ifade edilebilen yöndeşme, internetin yayılması, 
dağılma ve sosyal kontrolün azalması gibi unsurlar 
da yeni medya kavramı bakımından dijitalleşmenin 
şekillendirilmesi ve yeni iletişim ortamı oluşturulması 
bakımından oldukça önemlidir. Yeni iletişim ortamı, 
“dijital temelli bireylerin aktif rol olduğu etkileşimli 
iletişim alanları” olarak açıklanabilir. 0 ve 1’ler 
ile ifade edilen veri birimleriyle başlayan dijital 
süreçler zamanla yerini, ağ toplumu yaklaşımında 
yeni medya söylemlerindeki temel terimler olan 
dijitalleşme, etkileşimlilik, hipermetinsellik, sanallık 
ve ağ tabanlılık gibi terimlere bırakmıştır (Yengin 
& Bayrak, 2017, s. 32). Dolayısıyla “yeni medya” 
geleneksel medya olarak bilinen gazete, kitap, 
televizyon ve radyo gibi araçlardan farklı olarak; 
sayısal tabanlı medyayı ve internet ağları ile sosyal 
medyayı da içerisine alan bir ortamı temsil eden 
terim olarak kabul edilmektedir (Binark, 2018, s. 19). 
Günümüzde kullanılan bu ortamlar “yeni medya” 
olarak anılmakla birlikte, “sosyal medya” tanımıyla 
aynı anlamda kullanılmış ancak sosyal medya bu yeni 
medya kavramının ortamını yansıtan adeta omurgası 
niteliğindedir.

Toplumların yeni medyaya geçişleri, teknolojik 
gelişmeler ve internet ile sağlanmışsa da, asıl 
etken toplumların sosyal olarak hazırlanması 
süreçleri olmuştur. Teknoloji gelişme göstermiş 
ve kişilerin kullanımına sunulmuş olsa da ortamın 
hazırlanması belirli bir toplumsal süreçlerin 
sonunda gerçekleşmiştir. “Özgürlük” kavramının 
toplumsal kabul edilebilirliği liberalizm çerçevesinde 
gerçekleşmişse de bu yaklaşım 1970’lerle birlikte 
küresel olarak kabul edilmeye başlanmış ve etkilerini 
teknoloji ile birlikte toplumların üzerinde yoğun 
olarak hissettirmiştir.

3. NEOLİBERALİZM ETKİLERİ

1973’te Şili’de yaşanan askeri darbeyle başlayan 
Milton Friedman’ın Neoliberalizm denemeleri, hızla 
Avrupa ve Amerika’da kendisini göstermiştir. 1979’da 
İngiltere başbakanı olan Margaret Thatcher’ın 
ardından, 1981’de Amerika Birleşik Devletleri’nin 
40’ıncı Başkanı olan Ronald Reagan ile devam eden 
Neoliberalizm dalgası, Türkiye’de de 12 Eylül 1980 
askeri darbesi ile kendisine zemin hazırlamıştır. 
1982’de askeri yönetim tarafından hazırlanmış olan 
Anayasa sonrası 1983’te bir başka liberal Turgut 
Özal Türkiye Başbakanı olarak göreve gelmiştir. 
Neoliberalizm yaklaşımının kurucusu Friedman, 
yaşanan toplumsal ve ekonomik değişimleri 
“bir mucize olarak nitelemiştir. Ona göre askeri 
yönetimlerden sonra özgür demokrasi, Neoliberalizm 
sayesinde gelmiştir. Friedman bu görüşünü şu sözlerle 
ifade eder:
“Şili ekonomisi çok iyi bir iş çıkardı ama daha da 
önemlisi, sonunda merkezî hükûmeti oluşturan askerî 
cunta yerini demokratik bir topluma bıraktı. Bu 
yüzden, Şili’de olanlar ile ilgili gerçekten önemli olan 
şey, serbest piyasaların özgür bir toplumu meydana 
getirme konusunda kendine özel yöntemlere sahip 
olmasıdır”(Friedman, 2000).
Demokratikleşme ve özgürlük söylemleri ile “tercih 
edilebilir” kılınan Neoliberalizm için, Şili’de askeri 
darbe ile devrilen demokratik hükümetin Dışişleri 
ve Savunma Bakanı olan Orlando Letelier, The 
Nation’da yazdığı makalede şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çoğunluğun baskıyla susturulması 
ve ayrıcalıklı azınlığa ‘ekonomik 
özgürlük’ sağlanması bir paranın iki 
yüzüdür” (Letelier, 1976).

Tüm bu fikirsel altyapı ile birlikte 1970’lerin sonu 
ve 1980’lerin başında küresel olarak etkin olan 
Neoliberalizm ile birlikte, toplumsal özgürlük adeta 
popüler hale gelmişti. Ancak bu özgürlük kavramı, 
apolitik bir yapıyla birlikte gelişmişti. Yaşanan 
kültür emperyalizmi, dünyanın birçok bölgesine 
ihraç edilmiş, özellikle Hollywood sinemasıyla 
beraber tüketim kültürü de toplumlar üzerine empoze 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Asker%C3%AE_cunta
https://tr.wikipedia.org/wiki/Asker%C3%AE_cunta
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Eili%27nin_demokrasiye_ge%C3%A7i%C5%9Fi&action=edit&redlink=1
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edilmişti. Türkiye’de de 12 Eylül sonrası geçilen 
“demokratik” ortamla birlikte özellikle medyada 
başlayan magazinleşme olgusu (Özgen, 2004, s. 469), 
topluma yansımış ve siyasetten uzak çatışmasız ancak 
“özgür” toplum meydana gelmiştir. 

1990’larla birlikte yükselişe geçen teknolojik 
gelişmeler ve internetin kişisel kullanıma girmesiyle 
birlikte, Castells’in de üzerinde durduğu ağ toplumu 
artık yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır. Ancak asıl 
etkisini hiç kuşku yok ki akıllı telefonlar ve tabletler 
ile birlikte gösterecek olan internet ve sosyal ağlar, 
kişisel kullanımların dışında devletler tarafından 
da etkin şekilde hayata geçirilmiştir. Bireylerin 
dijitalleşmesi ile birlikte kurumlar da dijitalleşmeye 
başlamış, e-kullanıcılardan sonra e-devletler meydana 
gelmeye başlamıştır.

4. E-KAMUSAL ALAN’IN DOĞUŞU

Antik Yunan döneminden günümüze kadar olan 
süreçte kamusal alana ilişkin yaşanan tartışmalar, 
yeni iletişim teknolojileri ve ortamlarında görülen 
gelişmelerle birlikte daha da derin bir hal almaktadır. 
Teknolojik olanaklarla beraber kamusal alan 
kavramı artık kafe ve kıraathaneler yerine “yeni 
sanal ortamlarda” kendisini göstermeye başlamıştır. 
Her tarihsel süreç kendi özellikleri içerisinde 
değerlendirilerek farklı kamusal alan tanımlarının 
yapılmasına neden olmuştur. Öte taraftan yaşanan 
sürekli değişimlerin ve sosyal bozulmanın da 
kamunun toplumsal temellerini sarstığı ve kamunun 
çözülme eğiliminde olduğunu da öne süren görüşler 
mevcuttur. Yeni teknolojik iletişim araçlarıyla 
birlikte kamusal alanın “alanı” giderek genişlerken, 
işlev olarak etkisini kaybettiğine yönelik iddialar da 
olmuştur. Kamusallığın halen daha siyasal düzenin 
örgütlenme ilkesi olması etkinin kaybedilmemesi 
gereken bir özellik olmasından kaynaklanmaktadır 
(Habermas, 2000, s. 61). Habermas’a göre bu ilke, 
“toplumsal demokrasinin liberal ideolojinin sırtından 
zahmetsizce sıyrılıp çıkarabileceği bir paçavradan 
öte” farklı bir özelliktir. Günümüzde oldukça karmaşık 
hale gelmiş olan “kamu” kavramının, tarihsel olarak 
anlaşılmasıyla birlikte, kavramın toplumsal olarak 

meydana getirdiği etki de açıklığa kavuşacaktır. 

Kitle iletişim araçlarının ortaya çıkarak hızla 
yayılması, zaten sürmekte olan kamusal alan 
tartışmalarının ötesine geçen bir güç niteliğinde 
olmuştur. Kitlesel araçlarla birlikte kamusal iletişim 
mümkün olurken, kamusal bilgi de kamuoyunun 
katılmasıyla birlikte gittikçe artan bir etkiye sahip 
olmuştur (Özbek, 2004, s. 44). “Kamusal alan” 
kavramı da geleneksel insan ilişkileri zorunluluğu 
barındırmayan, birbiriyle farklı mesafeler içerisinde 
yaşayan bireylerin aynı olay etrafında gönüllü olarak 
bir araya gelmesiyle meydana gelen bir yapıyı temsil 
etmektedir (Özbek, 2004, s. 40). Ortaya çıkan bu yeni 
yapı ile birlikte “kamusal alan tartışmaları ve ifade 
özgürlüğü alanları” genişlemiştir. Tartışma alanları 
sanal ortamlara dönüşürken, bir söylemin etkisi 
uzamsal sınırların da ötesine geçerek, tüm insanlığı 
etkileyebilecek bir güce evrilmiştir. Yeni medya ve 
sosyal medya ortamları “Elektronik Demokrasi” 
olarak da nitelendirilirken, bu gibi platformlar olumlu 
özelliklerinin yanı sıra, eski geleneksel yaklaşımlara 
göre nispeten “daha soğuk bir toplumsal” yaklaşım 
olarak ifade nitelendirilmektedir. Kamusal alan 
kavramında adeta bir devrim yaşanmıştır ve internetin 
bu devrimdeki etkili yönü unutulmamalıdır. Toplumun 
talep ve isteklerini örgütleyerek, kamuoyu baskısına 
dönüştürebilme etkisine de sahip olan internet, aynı 
zamanda halkın aktif katılımını ve istekleri konusunda 
azimlerini arttırıcı bir güç durumundadır (Köse, 
2007, s. 271). Toplumun isteklerini iletebilecekleri, 
kamuoyu oluşturabilecekleri ve yöneticileri 
etkileyebilecekleri yerel, ulusal ve küresel ölçekte 
sayısız internet sitesi de mevcuttur. Her gün yenileri 
eklenen sitelerle birlikte tartışma ve sohbet odaları, 
vatandaş gazeteciliği de denen alternatif gazetecilik 
ile sivil toplum kuruluşları gibi örgütsel ya da bireysel 
birçok sanal toplanma alanı bulunabilir. Bu durum 
iletişim alanının ne denli genişlemiş olduğunu da 
gösteren önemli bir gerçektir (Dahlgren, 2005, s. 
152). Bu nedenle günümüzde internet ve sosyal 
ağların her alana yansıyan etkisinin kamusal alan 
kavramına katkısı yadsınamayacak düzeydedir. 
Kamusal alanın gelişiminde sosyal medyanın, sosyal 
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medyanın gelişiminde ise küreselleşme olgusunun 
etkisi oldukça önemlidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde 
sosyal medyanın, küreselleşme kavramı içinde açıklanması 
daha doğru olacaktır (Babacan vd., 2011, s. 67).

Robertson’a (1992, s. 8) göre, “Küreselleşme bir 
kavram olarak hem dünyanın sıkıştırılmışlığı ve 
hem de bilincin yoğunlaştırılmışlığını ifade ederken, 
bugün aslında küreselleşme yüzyıllar içinde bazı 
aralıklarla birlikte meydana gelen bir ilerlemeyi ifade 
etmektedir.” Küreselleşme kavramını farklı şekilde 
değerlendiren Alemdar ve Erdoğan ise şöyle ifade 
etmişlerdir: “Küreselleşme kavramının emperyalizm 
kavramını silerek; dünyada tekliği, bütünlüğü, birliği, 
beraberliği, ortaklaşalığı, karşılıklı bağımlılığı, ortak 
kaderi, ortak geleceği, demokratikleşmeyi anlatan 
bir kavram olarak kullanılmasına dikkat çekerek, 
aslında kültürel emperyalizm konusunda hem fikir 
olmuşlardır” (Alemdar & Erdoğan, 2010, s. 402).

Sosyal medya olgusunun içinde oluştuğu 
küreselleşme sürecinde “teknoloji ve iletişim” 
kavramlarından bahsederken, temelde “ulaşım” 
olgusuna da değinmek gereklidir. “Ulaşım olmadan 
iletişim olmaz” yaklaşımında bulunan Uysal, iletişim 
ve ulaşım kavramlarını şöyle açıklar:

“M.Ö. 2500 yıllarında atın bir 
binek hayvanı olarak insana 
sunulması ve M.Ö. 3000 yıllarında 
Rusya’nın güneyinde tekerleğin 
kullanılmasının ardından, 
ekonomik buluşlar ve kitle hizmeti 
kavramı başlamıştır. Buhar gücünün 
bulunması, katı ve sıvı yakıtların 
ulaşımda kullanılması yeni birer 
gelişme olarak insanlığın karşısında 
dururken, Adam Smith’in ‘Bırakınız 
Yapsınlar’ı ile Fransız İhtilali 
de başka gelişme ve değişmeler 
olarak karşımızda durmuştur. 
18’inci yüzyılda tarımsal üretimin 
yerini makineleşmeye bırakması 
ve bu teknolojileri batının elinde 
bulundurması, küreselleşmenin 
temellerini atarken, daha sonra 

19ncu yüzyılda telgraf, telefon, 
radyo ve televizyonun bulunması 
ile iletişim kitlelere ciddi şekilde 
hizmet edecek şekilde gelişme 
göstermeye başlamıştır. Ekonomi 
ile temellenen söz konusu olgu 
beraberinde mevcut bir pazar 
kavgası getirirken, küreselleşme 
olgusunu da emperyalistleştirmiştir” 
(Uysal, 2011). 

Mc Luhan’ın “küresel köy” yaklaşımına dayanarak 
kitle iletişim araçlarının “kültürel etkileşim” 
bağlamında emperyalist amaçlara hizmet ettiğini 
söylemek yanlış olmayacaktır. Gelişen ve sürekli 
de gelişmekte olan iletişim teknolojileriyle birlikte 
mesafelerin ortadan kalktığı, insanların birbirlerine 
yaklaştığı ve dünyanın adeta “küçük küresel bir köy” 
haline dönüştüğü ortadadır. Bu küresel köyde kişilere 
ulaşmak için kullanılan dil ve üretilen içerik de önem 
kazanmaktadır. 

5. HABER VE İÇERİK ÜRETİMİ

Sansür, ifade özgürlüğünün gündeme geldiği her 
dönemde konuşulan ve tartışılan konuların başında 
gelmiştir. Yazılı basın dönemlerinde ve sonrasında 
televizyona geçiş süreçlerinde sürekli özellikle 
siyasi erkler tarafından kullanılan antidemokratik bir 
uygulama olarak sansür, yeni medya dönemlerinde de 
sıkça gündeme gelen bir olgu olmuştur. Sosyal medya 
ve dolayısıyla yeni medyada sansür uygulanamayacağı 
görüşü etik bir çıkarım olarak kabul edilmiştir. 
Ne var ki dördüncü kuvvet olarak kabul edilen 
medyanın devleti, devletin de medyayı kontrol etme 
tartışmaları da dengelenmeye çalışılmaktadır. Ancak 
bu dengelenme ve denetleme özellikle sosyal medya 
üzerinde çok da olası görünmemektedir. Sosyal 
medyanın kişiye özel olmasının dışında, sahte içerik 
ve hesaplarla kullanımı da doğruluğu kanıtlamamış 
yanlış, kışkırtıcı ve önyargı barındıran içeriklere 
yer verilmesi “devletin denetimsizliğinin” bir 
neticesi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu durum 
“haberleşme özgürlüğü” bağlamında değerlendirilse 
de, özellikle bilgi kirliliği ve bunun gibi birçok 
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olumsuzluğu da beraberinde getirebilmektedir.

Reuters Enstitüsü Gazetecilik İncelemeleri tarafından 
yayınlanan “Dijital Haber Raporu 2018”e göre, 
Türkiye’nin “dünyada sahte habere en çok maruz 
kalan ülke” olduğu belirtilmiştir. Bunun yanı sıra 
yapılan çalışmadan önceki hafta içerisinde “en az bir 
defa uydurma haberle karşılaştığını belirten ülkeler” 
arasında ise birinci sırada yer almıştır. Ancak bu 
verilerden daha kötüsü, sosyal medyada yer alan 
haberlere duyulan güven oranı dünyada % 23 olarak 
tespit edilirken, bu oran Türkiye’de % 33 olarak 
belirlenmiştir (Reuters, 2018). Buradan çıkarılan 
sonuca göre, ülkemizde sosyal medyada gördüğü 
içeriğe inananların oranının yüksek olması, yapılan 
paylaşımın doğru olup olmadığıyla ilgili değildir. 
Hal böyle olunca yalan içerik üretimi de toplumların 
manipülasyonu açısından etkili bir güç haline 
gelmektedir. Bu güç kötüye kullanıldığında gerek 
siyasi erkin devamlılığı gerekse karşıt argümanların 
desteklenmesi amacıyla da olsa toplumsal hareketliliği 
tetikleyebilecek etkiyi gösterecektir. 

Sosyal medyanın kişisel olması ve etkileşimli 
olmasının karşısında geleneksel medyanın en çok 
tartışılan yönü tek yönlü iletişim göstermesidir. 
Sosyal medyada kullanıcıya sunulan haber veya içerik 
için kullanıcı dönüş yaparak veya iletiyi paylaşarak 
etkileşimde bulunabilirken, geleneksel medya, haberi 
veya içeriği tek yönlü işleyerek alıcıyı pasif konuma 
düşürür. Bu durum siyasi erkler için propaganda 
malzemesi olarak kullanıldığında oldukça etkin ancak 
tek boyutlu bir hal almaktadır. Eleştirel yaklaşımın 
önde gelen kuramcılarından Herbert Marcuse, “Tek 
Boyutlu İnsan” eserinde bu konuya dikkat çeker. 
Marcuse, tek taraflı bilgilendirici medya sisteminde 
bireyin nasıl tek boyutlu bir karaktere dönüştüğünü 
sorgular (Marcuse, 1968, s. 34). Birey “rasyonel seçici 
bir aktör” konumunda bulunurken, medyanın gerçek 
rasyonel bir birey üzerinde belirleyici bir etkisinin 
olup olmadığı da farklı bir konudur. Birey her ne kadar 
özgür olsa da medya tek taraflı çalışma prensibinde 
birey ister istemez pasif konuma gelmektedir. Burada 
bireyin elinde bulundurduğu tek güç, içeriği alıp 

almama noktasında göstereceği irade olabilir. Ancak 
sosyal medya araçları, geleneksel medya araçları gibi 
dikey bir iletişimde bulunmaz. Çünkü sosyal medya 
ağları, kişilerin birbirleriyle yatay olarak iletişimde 
bulunmalarını sağlar. Şüphesiz toplumsal roller ve 
statüler bu ilişki düzeylerinde belirleyici olabilirler. 
Sonuç olarak bakıldığında sosyal medya üzerinden 
dolaşıma giren paylaşımlar hiyerarşik yapıda olmayıp, 
daha ziyade yatay bir yapı üzerinde gerçekleşirler. 

İster geleneksel ister “yeni” olsun bütün medya 
yapıları için temel kavram aslında “iletişim” 
olmuştur. Kuramsal açıdan bakıldığında geleneksel 
medya için genellikle “mass media” diğer bir 
deyişle “kitle iletişim aracı” ifadesi kullanılırken, 
yeni medya için “multimedia” yani “çoğul iletişim 
aracı” tanımı yapılmaktadır. Kitle iletişim aracı 
olarak tanımlanan geleneksel medyada bir merkez 
tarafından üretilen içerik kitlelere yukarıdan 
aşağı yönlü iletilirken, diğerinde içerik alıcıların 
da katkılarıyla “çoğul bir karakter” kazanmış 
olur. İletişim kavramında karşılıklı bir iletiden 
söz edilirken geleneksel medya unsurlarında bu 
durum tek yönlü olduğundan sadece “ileti” olarak 
kabul edilir (Çaha, 2020, s. 217). Sosyal medyada 
ise kullanıcı iletiye karşılık verebileceğinden bu 
ileti artık iletişim olacaktır. Kullanıcı için üretilen 
haberler de, kullanıcının katkısıyla çoğalabilmekte, 
değişebilmekte ve hatta dönüşebilmektedir. Haber 
ve içerik kullanıcının da etkisiyle aktif bir hal 
almakta, kullanıcı etkisi ve katkısıyla yeniden 
üretilebilmektedir. İçerik artık sosyal medyada 
daha etkin bir güce dönüşürken, içeriğin ulaşılabilir 
olması da kullanıcıları daha etkin bir sosyal yapıya 
dönüştürebilmektedir.

6. SOSYAL HAREKETLER

Sosyal medya üzerinden türetilen içerikler gerek 
kullanıcı temelli olsun gerek kurumsal temelli olsun 
paylaşım gücüne (paylaşım sayıları, takipçi vs.) 
bağlı olarak toplumsal hareketlere, tepkilere veya 
desteklere dönüşebilmektedir. Kuşku yok ki sosyal 
medya zamansız ve mekânsız olma özelliğiyle 
birlikte toplumsal hareketlere çeşitli olanaklar 
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sunmaktadır. Sosyal medya ile birlikte değişen 
toplumsal hareketlenmeler, fiziki bir mekânda 
örgütlenmenin ötesine geçmiştir. Sosyal paylaşım 
ağları vasıtasıyla örgütlenerek sanal mekânlarda 
bir araya gelen kullanıcılar, kitleleri meydana 
getirerek bir hareketlilik oluştururlar. Hareketin 
başlangıcının mekânsız olması sosyal hareketleri 
“merkezi bir tabela örgütü” olmanın ötesine götürür. 
Bu durum en başta toplumsal örgütlenmelerin temel 
sorunu olan ekonomik maliyet giderlerinden de 
kurtulmaları anlamına gelir. Örgütlenme ortamının 
sürdürülebilirliği açısından gerekli maliyet, sosyal 
paylaşım ağları sayesinde ortadan kalkmış olurken, 
kullanıcılara da fazladan zaman kazandırmış 
olacaktır. Resmi olmayan (varlığı resmi dairelerce 
onaylanmamış, tüzel ya da özel, sivil toplum kuruluşu 
vb.) oluşumlar olduğundan, devlet tarafından da 
denetlenmesi oldukça zor olmaktadır (Çaha, 2020, s. 
226).  İşlenebilecek olası suçlar da suçun bireyselliği 
göz önüne alınarak adli makamlarca işlem yapılmaya 
çalışılmaktadır. Bununla birlikte kamuoyunda zaman 
zaman tepki çekebilecek çeşitli yasal düzenlemeler 
de gündeme gelebilmektedir.  Sosyal medya araçları 
üzerinden yapılan paylaşımlar oluşturulabilecek 
sosyal hareketlilikleri olası denetimlerin dışına 
çıkardığından geniş bir özgürlük olanağı da sağlamış 
olur. Örgütlenerek toplumsal haerket meydana 
getirmeye çalışan halk zamanla “ağ toplumu”na 
dönüştüğünden, denetleme yaptırım uygulama erkine 
sahip olan devlet de Castells’in deyimiyle adeta 
“ağ devletine” dönüşmektedir (Castells, 2005, s. 
14). Söz konusu “ağ” olduğunda bireysel katılımın 
gönüllülük esasına dayalı olması bakımından toplum 
avantajlı konumda bulunurken, aynı “ağ” içerisinde 
devlet ekonomik, teknolojik ve genel imkânlar 
itibariyle daha fazla olanağa sahiptir. Devletin 
yaptırım uygulaması durumunda dağılabilecek ve 
harekete geçemeden sona erecek oluşumların önüne 
geçilebilir. Ancak yukarıda da bahsedildiği üzere 
dengenin sağlanamaması durumunda uygulanan 
yaptırımlar, halkın ifade özgürlüğüne müdahaleye 
doğru evrilirken baskı yönetimlerini de akıllara 
getirmektedir. Manuel Castells ve Van Dijk gibi 

iletişimciler tarafından sıkça kullanılan “ağ toplumu” 
kavramı, eleştirel kuramcılar tarafından devletin baskı 
uyguladığı alanlar olarak da gösterilmektedir. Castells, 
ağ toplumunu incelerken yeni medya üzerinden 
oluşturulan toplumsal hareketlenmelerin küresel ve 
yerel seviyede oluşturulmuş ağların tamamlayıcısı, 
bir nevi son noktası olduğunu öne sürer. Yerel düzeyde 
oluşturulan ağların, küresel ağlara entegre olmasını, 
bu sayede artan toplumsal hareketlilik katılımını 
da bu görüşle destekler (Castells, 2005). Van Dijk, 
yaşanan teknolojik gelişimle birlikte dijitalleşen 
iletişim sistemlerinin siyasal ve kültürel alanlar 
başta olmak üzere, bürokratik ve ekonomik ağlar 
meydana getirdiğini ve bu ağlarla birlikte “yükselen 
bir ağ toplumunun” gelişmesine neden olduğunu öne 
sürmektedir (Van Dijk, 2016). 

Van Dijk’ın da öne sürdüğü şekilde ağ toplumunun 
yükselmesinin en önemli etkenlerinden birisi, 
ulaşılabilir, herkese açık ve katılımcı olmasıdır. 
Günümüzde sosyal medya üzerinden bir araya gelmiş 
farklı inançlardan, kültürlerden, yaş ve cinsiyet 
gözetmeksizin, ırk ayrımı yapmadan oluşturulmuş 
sosyal hareketler bulunmaktadır. Bu oluşumlar sosyal 
medya üzerinden rahatlıkla paylaşımda bulunabilir ve 
çoğalabilir olmuşlardır. Genel itibariyle bakıldığında 
insan hakları özelinde, kadın, doğa ve hayvan hakları 
gibi oluşturulmuş hareketler görülmektedir (Dalaman, 
2020). Büyük kitlelere ulaşabilen toplumsal hareketler 
meydana getirilmiş olsa da, nispeten daha az sayıya 
ulaşmış sadece sosyal medya üzerinde kalmış ve 
toplumsal harekete dönüşememiş oluşumlar olsa 
da karşılaşılan ortak tutumlardan birisi de devletin 
değil, diğer sosyal medya kullanıcılarının takındığı 
nefret söylemi içeren tutumlardır. Karşıt oluşturulan 
söylemlerin “nefret söylemi” olmadığını, aksine 
o ifadelerin de aslında “kişisel ifade özgürlüğü” 
kapsamında değerlendirilmesi gerektiği görüşünü 
savunanlar da mevuttur. Ancak her iki durumda 
da sosyal medya üzerinde oluşturulmuş toplumsal 
hareketlenmeler söz konusudur.

SONUÇ

Kamusal alanın devlete ait alan olarak kabul edilir 
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olmasıyla birlikte, özel alan kavramı doğmuş ve 
bu yeni alan bireyin özgürlük alanı olarak kabul 
edilmiştir. 1970’lere kadar sokaklarda görülen 
özgürlük hareketleri, örgütlenmeler devletin baskı ve 
müdahaleleriyle karşılaşırken, kimi zaman yaşanan 
olaylar askeri darbelerle sonuçlanmıştır. Devlet 
otoritesini korumak amacıyla, toplumsal olaylara 
müdahale ederek gerekli tedbirleri alabilmektedir. 
1980’lerin sonu ve 1990’ların başında yaşanan 
Neoliberal ekonomi politikaları, sosyal yönden 
“özgürlük” vaat ederken öte yandan baskı unsurlarını 
da kullanmaktan geri kalmamıştır. 

Ne var ki 1990’lardan sonra büyük bir hızla artış 
gösteren teknolojik gelişmeler, bilgisayar ve 
internetin bireysel kullanıma sunulmasıyla birlikte 
farklı bir hal almıştır. Akabinde yeni medya olarak 
adlandırılan mecranın imkan tanıdığı sosyal medya 
ile birlikte kullanıcılar, yerelden ulusala, ulusaldan 
evrensele kadar geniş bir ağa katılabilme olanağına 
kavuşmuştur. Sosyal medya ile birlikte özgürlük 
sınırlarının tamamen kalktığı gibi bir algıya düşülse 
de, devletin müdahil olma yetkisi çeşitli zamanlarda 
tartışılır olmuştur. Özellikle Tunus’ta meydana eğlen 
toplumsal hareketlenmelerin Twitter ile başlamış 
olması, sonrasında diğer Arap ülkelerine sıçrayarak 
“Arap Baharı” olarak adlandırılması da sosyal 
medyanın örgütlenme ve harekete geçirme gücünü 
gözler önüne sermiştir. Ülkemizde de “Gezi Olayları” 
sırasında yaşanan toplumsal hareketlenmelerin 
merkezi yine sosyal medya olmuştur. “İfade 
özgürlüğü” kapsamında sosyal medya paylaşımlarının 
değerlendirilmesi veya suç teşkil etmesi gibi 
farklı görüşler de ortaya çıkmıştır. Devletin bu 
paylaşımlara müdahil olması, paylaşım sahiplerine 
yaptırım uygulanması da yine kamuoyunda tartışılan 
konulardan birisi olmuştur. Kişilerin dijital ortamda 
yer edinmesi bireylerin dijitalleşmesine, dolayısıyla 
devletin de dijitalleşmesini sağlamıştır. Kamusal 
alanın, kamu binalarının bulunduğu fiziki alanlardan 
çıkarak internette yer alması devletin de artık alanının 
e-kamusal alan olmasına etki etmiştir. 

Toplum, içerisinde bulunduğu sosyal, ekonomik 

ve teknolojik ortam içerisinde sürekli bir dönüşüm 
yaşamaktadır. Bu dönüşüm, zamanla değişim ve 
gelişim ile birlikte anılmakla beraber, kimi zaman 
da otoriter yönetimlerin özgürlük karşıtı tutumlarına 
da neden olmaktadır. Hukuki düzenlemeler hayatı 
kolaylaştıran e-uygulamaların, devlet tarafından 
hayata geçirilmesini ve bireylerin “başkalarının 
özgürlük alanına girmeden” özgürce ifade 
özgürlüklerini kullanabildikleri, dezenformasyondan 
ve nefret söyleminden uzak temiz bir sosyal medya 
ortamının oluşmasını sağlayabilecektir.
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