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ÖNSÖZ

Sakarya Üniversitesi Sosyal Medya Araştırmaları Platformu 

(SAÜSMAP) 2013  yılının Temmuz ayında üniversitemiz rek

törlüğünün çatısı altında kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. 

Platform, yeni iletişim teknolojileri ve özellikle de sosyal medya 

ile dönüşmekte olan ekonomik, sosyal ve politik süreçleri incele

yerek, elde edilen veri ve tespitlerden değerlendirmeler üretmeyi 

amaçlamaktadır.

Üniversitemiz misyon ve vizyonunun gerekliliklerinden biri 

olarak gördüğümüz bu Platform, en önemli paydaşımız olan 

gençlerin, diğer bir deyişle “dijital yerlilerin” bu teknolojiler ve 

uygulamalar aracılığıyla kurdukları iletişimin, kullanım pratik

lerinin ve ortaya çıkan sosyal dönüşümün izini sürme niyetin

dedir. Bu niyetle Platform, insan ve doğa bilimlerinden sosyal 

medya üzerine araştırma yürütmeyi amaçlayan her dereceden 

öğretim elemanına çalışma ortamı ve olanakları sunmakta, yayın 

imkânlarıyla araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaktadır. 

“İletişimde Sosyal Medya, Sosyal Medyada Etkileşim” başlıklı bu 

kitap, sürecin ürünlerinden biridir. Bu çerçeveden bakıldığında 

üniversitemiz rektörlüğü dar anlamda yalnızca yönetsel bir birim 

olarak değerlendirilmemelidir. Rektörlüğümüz aynı zamanda
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akademik çalışmaları kucaklamakta ve bilimsel üretimin coşku

sunu paylaşmaktadır.

“Dijital göçmenler” olarak bizler, yeniyi takip etmenin ve hatta 

yeninin üretimine talip olmanın önemini kavramak; ürettiğimiz 

ve özellikle kültürümüze aktardığımız yeniliklerin neden olduğu 

dönüşüme eleştirel bir bakış geliştirmek zorundayız. Aktardığı

mız yeniyi özellikle üzerinde yaşadığımız toprakların kültürüne, 

değerlerine uyarlama hassasiyeti taşımalıyız. İşte bu nedenle SA

ÜSMAP gibi esnek, açık ve üretken çalışma gruplarını destekle

menin ve sürdürmenin önemine vurgu yapmak isterim.

Yürüttükleri rapor, çalıştay, forum ve derleme kitap gibi ça

lışmaları için Platformumuzu tebrik eder, ulusal ve uluslararası 

çapta daha nice başarılı çalışmalar yürütmelerini temenni ederim.

Prof. Dr. Muzaffer Elmas 

Sakarya Üniversitesi Rektörü



GİRİŞ NİYETİNE: 
SOSYAL MEDYA KARNAVALINDA 

YAMYAM KULLANICILAR

Özlem Oğuzhan*

Ergenlik çağınızda evden çıkmak üzere olduğunuz bir günü 

hayâl edin. Tam kapıyı açmışken hane halkından birisi “Nereye?” 

diye sorduğunda sinirden beyninizde çakan şimşekleri hatırla

yın ya da eve döndüğünüzde “Neler yaptın bakalım?” sorusuna 

verdiğiniz net cevabı: “Sana neeeü!” Şimdi Facebook hesabınızı 

açın ve arkadaşlarınızdan herhangi ergen ya da ergin birini seçin. 

Ergenken sizi zıvanadan çıkaran bu soruların tüm açık cevapla

rını; nerede ve kimlerle birlikte olduğunu, neler yediğini hatta 

neler düşündüğünü arkadaşınızın sayfasında duygularını ikame 

eden emotikonlarıyla birlikte görmeniz; okumanız ve seyretmeniz 

mümkün. Sonra Twitter hesabınızı açın. Sayfanızda akmakta olan 

tweetleri okuyun, görsellere bakın; ilan-ı aşklarla, soykırımlarla, 

savaşlarla, yeni alınmış bikiniyle, acil kan arayanlarla ilgili 140 

vuruşluk cümlelere, özlü sözlere, capslere... Bunların hepsi ve 

herkes bir arada ve neredeyse aynı anda: Omnipresence! Sonra 

trendlere bir göz atm, trajik bir kaza ya da savaş hashtag’i seçin ve 

olan bitene tepki gösterisi için bir kalemle aknnıza #katliam yazın, 

gözlerinizi kısın, alt dudağınızı düşürün ve kendi fotoğrafınızı çe

kip paylaşın. İşte bu kadar, neredeyse bir aktivist sayılırsınız artık.

* Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, ozlemoguzhan@sakarya.edu.tr

mailto:ozlemoguzhan@sakarya.edu.tr
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Eminim ki birçoğunuz oldukça sert ve indirgemeci bir giriş 

yaptığımı düşünmekte, bense tam tersini. “Ama Gezi Parkı olay

larında. . .” ile başlayan sorularınıza -söyleyeceğimi Gezi Parkı ve 

medya ilişkisiyle sınırlı tutarak- yanıt vermek isterim. Süreç bo

yunca ana akım medya, olayların ilk günlerinde penguen belge

seli yayınladığı için suçlandı. Aslında onlar güzel günlerdi çünkü 

olaylar henüz medyatikleşmemiş dolayısıyla da kitleselleşmemiş- 

ti. Ne zaman ki canlı yayın araçları alanı doldurdu, o andan iti

baren olaylar şova dönüşmeye, özellikle twitter’da “buradaydım” 

fotoğrafları yayınlanmaya başladı. Olaylar Jean Baudrillard’a 

rahmet okutacak denli medyatikleşmişti artık. Eğer bu örnekler 

derdimi anlatmaya yetmediyse güncel bir örnek daha verebili

rim: #icebucketchallange. ALS hastalığına1 ilişkin farkındalığı 

arttırmak üzere ABD’de bir kampanya başlatıldı. Bağış toplaya

bilmek amacıyla düzenlenen bu kampanyanın görünen yüzünde 

ünlüler bağış yaptıktan sonra üç kişiye meydan okuyarak, başla

rından aşağı bir kova buzlu suyu geçirmekteydiler. Yine benzer 

bir süreçle bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanması kam

panyanın ünlü olma engelini aşarak, kitlesel biçimde neredeyse 

tüm dünyaya yayılmasına neden oldu. Kampanya kitleselleştikçe 

kendini yayınlamak, farkmdalığm ve bağışın önüne geçti. Burada 

birbirinin ardılı iki noktaya dikkat çekmek isterim: İlki, kam

panya kendisine taraf ve karşıt olan iki grup yarattı. İkincisi ise 

hem taraf hem de karşıtlar yine sosyal medyada “bağış yaptın/ 

yapmadın”, “reklâm için kullandın/kullanmadın” gibi iddialarını 

antivideolar ya da iletilerle yayınlayarak, alevli bir ahlâkçılığa so

yundular. İkisi de medyatikleşme ve kitleselleşmede buluştuklan 

için hastalığın farkında olma ya da eyleme geçme durumundan

1) http://www.als.org.tr/

http://www.als.org.tr/
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uzaklaşmaya neden oldular. Dolayısıyla ahlâk bir çeşit işleve in

dirgendi yani işlevselleştirildi: “Bağış yapan, suyu döker!” Biliyo

rum ki yine birçoklan “Ancak herkes sosyal medyada kafasına su 

dökmek için bulunmuyor!” diye içinden geçirecektir. Onları tar

tışmanın bir yerine yerleştirmek niyetinde değilim, elbette/neyse 

ki her zaman olacaklar.

Burada tam olarak kitleselleşmeden bahsediyorum: Postfordiz- 

min esnek ekonomisinin bireyselleştirme stratejistlerine ve söz

cülerine, duyduklarında alaycı bir kahkaha attırırken, gerçekte 

tüylerini diken diken eden kavram olan “kitle” ve “kitleselleşme”. 

Israr ediyorum ki “post” ön eki taşıyan her kavram aslında tarih

sel süreklilikte bir kırılma izlenimi yaratmakta oysa olan biten, 

geçmiştekinin devamı ve medyatik süreçler için de durum aynı. 

Cebimize hatta gözlüğümüze kadar girmiş olan yeni medya ve 

uygulamaları, geçmişe oranla bizi çepe çevre sarmış, gerçeği art

tırmıştır (augmented reality). Dolayısıyla düşünme ve eylemenin 

imkânı bu istilada daha da daralırken; daha çok laflamanın, gö

zetlemenin, teşhirin, popülizmin kapıları ardına kadar açılmıştır: 

“Kendini yayınla!” Bu nedenle ben, var olan bir dönüşüm süreci

ni indirgediğimi düşünmüyorum: “Batı Cephesinde Yeni Bir Şey 

Yok”2. Ortaya çıkan, kitleselleşme sürecinin iyi ambalajlanmış 

biçimlerinin sermayenin hizmetine tekrar tekrar sunulmasından 

başka bir şey değil. Bu ambalaj bir zayıflama hapının reklâmı da 

olabilir, daha fazla füze ve roketatar satmak üzere Ortadoğu’da 

mezhepler arasında peydah olan “haklı” bir savaş da. Savaşın sağ

lıkla birlikte en büyük iki sanayi olduğunu tekrar etmek isterim: 

Biri öldürmek, diğeri yaşatmak için!

2) Eric Mana Remarque’m savaş durumunda ölenin yalnızca bedenler değil, ruhların da 
olduğunu anlatan aynt adlı eserine gönderme yapılmaktadır.
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Gelelim sosyal medya karnavalındaki yamyam kullanıcıla

ra ... Pazarlama, gözetleme ve teşhir arasında, mikro yayınlama 

teknolojileriyle devam eden hayatlara... Konu ister kullanıcının 

kendi yüzü olsun ister bir hastalık, birden bire aşın ileti bollu

ğunun meydana geldiği karnavalda, hem başkalarını yemeyi hem 

de kendimizi özene bezene servis etmeyi, var olmayı sürdürme

nin bir biçimine dönüştürmüş durumdayız. Karnavalı da yam

yamlığı da modemitede anlaşılan biçimleriyle kullanmaktayım. 

Hani karnaval deyince akla her sene televizyondan izlediğimiz 

Rio Karnavalı’nda resmigeçitte ilerleyen platformlann üzerindeki 

dansçılar geliyor ya işte onu. Meselenin potlaç ya da benzeri bir 

gelenekle ilişkisi ancak bu geleneklerden arda kalan bir posa ya 

da kabuk oluşlarıyla kurulabilir. İçi yok olmuş ancak dışı ile -mış 

gibi yapılmakta. Oysa geçmişten örneklerle karnaval, lanetli payı 

ortadan kaldırmak, topluluğun düzenini korumak üzere yapılan 

bir yok etme şölenidir. Bu pagan şölen, bir biçimiyle Katolikle- 

re paskalya yortusundan önce tuttukları kırk günlük kırmızı et 

orucu (came vale) öncesindeki bir gün biçiminde sirayet eder. 

Karnavalda yıl boyunca bastırılan her türlü duygu ve arzu dışa- 

vurulur. Sanırım karnavaldaki bu dışavurumun toplumsal kodla

rı yerinden etme sıklığı ve şiddeti nedeniyle Venedik başta olmak 

üzere, neden birçok karnavalda maske takıldığı açıktır. Zaman 

içinde karnavallar, pagan geleneğin devamı olmaları nedeniyle 

giderek kilise tarafından toplumsal alandan tahliye edilir, zaten 

ileride Kraliçe Viktorya’mn da hiç hoşuna gitmeyecektir.

Yamyamlık ise yerlilerin insan bedenine duydukları saygının 

ve önemin en uç noktasıdır. Oysa özellikle filmlerden bildiğimiz 

yamyamlık, modem algıda yabancıyı cezalandırma, öldürme bi

çimidir. Bir açıdan bakıldığında bedene saygı ve önem vermenin


