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+ Tartışma Konuları 

 

n İnternet’i kim kullanıyor? 

n Yeni medyanın özelliklerinden kullanıcı türevli içerik 
üretimi 

n Katılımcı kültür, kamusal alan olarak İnternet’in olabilirliği 

n Yeni olgular 

n Sorunlar: dezenformasyon, benzerseverlik olgusu ve nefret 
söyleminin varlığı, dijital gözetim 

n ? 

 

 



+ Bazı olgular 
n Yeni toplumsallaşma biçimi/hareketsiz toplumsallaşma 

(Bakardjieva) 

n Katılım ve etkileşim, ağ kurma, ağ toplumu, ağdaş kamu, 
yeni kamusal alan (Barber, Papacarissi, Castells, boyd, 
Jenkins) 

n Kitle kaynak üretim ve kolektif zeka (Levy, Jenkins) 

n Örgütlenme (siber uzamdan sokağa-yaşama) 

n Ben’in “ideal” olarak performansı (Goffmann) 

n Teşhir ve dikizcilik, gözetim (Poster, Lyon, Mathiensen) 

n Veri ikizi/dijital bedenlenme (Lyon, Clarke) 

n Gayri maddi emek (Terranova) 



+ Dijital Kültür Nedir?  
İlk sorumuz ne olmalı? “Yeni 
Medya” aslında yeni mi? 

n  Her medya kendi tarihi-siyasi-ekonomik ve toplumsal 
bağlamında “yeni”… 

n   Teknik belirlenimcilikten kaçınmalı 

n   Lev Manovich de “Medya Nasıl Yeni Medya 
Oldu?” (2011) makalesinde, bilgisayar teknolojisinin izini 
sürer; ve “yeni”liğinin kökenlerini saptar.  



+
Bugünkü içerimlemesiyle “yeni 
medya”:  
n Yeni medya dolayımlı iletişim denildiğinde; 

 
n cep telefonları, PDA’lar, smart phonelar…  
n dijital oyunlar,  
n İnternet ortamı (web 1,0, web 2.0…) 
n İnternet ortamında sunulan tüm yazılım hizmetleri,  
n  i-podlar, tabletler… 

   üzerinden gerçekleşen iletişim etkinliği 
kastedilmektedir” (Binark, 2009:60). 



Yeni Medya Kavramı 

Kavram,  
� Yeni metin deneyimlerini, 
� dünyayı temsil etmenin yeni yollarını,  
� öznelerle medya teknolojileri arasında yeni ilişkileri,  
� cisim-kimlik ve toplum arasındaki yeni ilişki(lenme) 

deneyimlerini 
� biyolojik bedenin teknolojik medya ile olan ilişkisindeki 

yeni kavramsallıklar ile  
� örgütlenme ve üretimdeki yeni motifleri tanımlar.

       (Lister vd., 2009:12-3) 



Yeni medya ortamlarının özellikleri 

 Yeni medyayı geleneksel medyadan (gazete, dergi yayıncılığı, 
radyo, televizyon yayınları ve sinema filmleri) farklılaştıran özellikler: 

 
¤  dijitallik,  
¤  etkileşimsellik,  
¤  multimedya biçemselliği,  
¤  hipermetinsellik,  
¤  kullanıcı türevli içerik→→üre-tüketici (prosumer) 
¤  yayılım  
¤  sanallık/mevcudiyet hissi. 
¤  sürekli bağlantıda/ağda olma hali 
¤  ağdaş kamu (networked public) (boyd, 2014) 



Bu özellikler ne işe yarıyor? 
Mesela... 

n Kullanıcıya çok yönlü iletişim ve etkileşim olanağı 
sağlıyor. 

n  Katılım olanağı sağlıyor, içerik üretimi olanağı 
sağlıyor 

n  Düzçizgisel olmayan okuma pratiği, okuma 
alışkanlığımızı değiştiriyor 



+ SM de kimlik performansı veyahut 
bireyin varoluşu: 

n İki farklı seçenek/koşul/durum 
Anonim ve yahut Nonim olma Hali…. 
 
Anonimlik → Avatar oluşturma 
Nonimlik → Profil oluşturma 



Okuma metni önerisi: 

¨ Binark, M. ve Löker, K. (2011) Sivil Toplum 
Örgütleri için Bilişim Rehberi. Ankara: STGM. 

 Bakınız: ücretsiz e-kitap  

 Link: http://stgm.org.tr/tr/icerik/detay/sivil-toplum-
orgutleri-icin-bilisim-rehberi-2 



Okuma metni önerisi: 

n  Toprak, A. vd. (2009) Toplumal Paylaşım Ağı Facebook: “Görülüyorum 
öyleyse varım!”, İstanbul: Kalkedon Yayınları.  



+SOSYAL MEDYA BAZI DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
 

n SORUN ALANLARI 

n ÖRNEKLER 

n ÇÖZÜM VE ÖNERİLER 



+
ARAŞTIRMA BULGULARININ BESLENDİĞİ 
TÜBİTAK PROJESİNİ TANIYALIM 

 

n TÜBİTAK SOBAG 111K328 PROJESİ 

n ULAKBİM veri tabanından proje tam metnine ulaşılabilir 

n Kitap olarak yayınlandı… 



+ Yeni Medyada Etik İhlaller 

n  Yeni Medyada Etik Sorunlar Ve 
İlkeleri Saptamak –TÜBİTAK 
SOBAG 111K328 HIZLI DESTEK 
PROJESİ  

n  M.Binark ve G.Bayraktutan (2013) 
Yeni Medya ve Etik. İstanbul: 
Kalkedon.  



+
TÜBİTAK SOBAG 111K328 

 
n  “Yeni Medyada Etik Sorunları ve İlkeleri Saptamak” adlı 

bu proje 1002 Hızlı destek programı kapsamında 15 Kasım 
2011-15 Mayıs 2012 tarihleri arasında TÜBİTAK SOBAG 
tarafından desteklenmiştir.  

 

n Projenin saha çalışması 2011 Aralık- 2012 Haziran 

 

n Proje ekibi; Mutlu Binark, Günseli Bayraktutan, Emek 
Kepenek ve Eser Aygül 



+ Projenin amacı 

n yeni medya ortamlarındaki etik sorunların kapsamlı bir 
şekilde ilk kez bir alan araştırması ile saptamasını yapmak 

n soruna ilişkin olarak farklı tarafların görüşlerine yer 
vererek siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik boyutlarıyla 
konuyu tartışabilmek   

n saha çalışma bulgularına temellenerek yeni medya 
ortamında olası etik ilkeler için bir çerçeve çizmek 



+ Projede kullanılan araştırma 
teknikleri 

•  Durum saptaması 
 
•  Betimleyici bir çalışma 
 
•  Literatür taraması 
 
•  Derinlemesine görüşmeler 



+ Ne sorduk? 

n Etik algısı 

n Yeni medyada etik kavramsallaştırılması 

n Geleneksel medya ve etik tartışmasının yeni 
medyaya uyarlanması 

n Yeni medyada etik sorunların belirleyenleri 

n Geleneksel medyanın konuya ilişkin tutumu 

n Sorumlular ve taraflar  



+ Kimlerle görüşüldü? 

� Yeni medya profesyonelleri (Editör, muhabir/yazar 
ve web tasarımcıları) 

� Çalışma alanları yeni medya olan sivil toplum 
kuruluşlarının ve profesyonel meslek örgütlerinin 
temsilcileri, 

� Akademisyenler (Medya ve etik ve özellikle de yeni 
medyada etik konularında akademik çalışmalar 
gerçekleştirenler) 

� Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri. 



+ Görüşmelere dair 

n   Toplam 2620 dakika 

n   64 kişi 

n   5 ay süreyle 



+ Bazı Sorun Alanları 
 

•  Özel yaşamın gizliliği 
•  Telif / patent hakları 
•  İçeriğin asıl kaynağının gösterilmemesi  
•  Üretilen içeriklerin olgunlaşmadan ve doğruluğunun teyit 

edilmeden yayılması 
•  Yanıltıcı ve manipülatif içerik üretimi 
•  Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanamaması 
•  Veri madenciliği  
•  Dijital gözetim, veri eşleştirme ve veri ikizi yaratımı  
•  Haber ve ticari enformasyonun sınırlarının belirsizleşmesi  
•  Yeni medya ortamındaki yoğun reklam içeriği 
•  Yanıltıcı etiketleme ve başlıklandırılma  
•  Nefret söylemi 
•  Trollük olgusu 
•  Siber zorbalık 
•  Bireyin yeni medya ortamında sadece tüketici olarak 

konumlandırılması  



+ Üretilen içeriklerin olgunlaşmadan ve doğruluğunun 
teyit edilmeden yayılması 
Yanıltıcı ve manipülatif içerik üretimi 

n Hız 

n Haber ve veri ayrımı 

n Yaygınlık sorunu 

n Güvenilirlik sorunu 

n Doğrulama sorunu 



+ Doğrulama sorunu için 
n  Doğrulama El Kitabı (2015) 

n  “Kesin bilgi insani krizler sırasında hayat 
kurtarıcı olabilir fakat bu tarz kriz anları 
güvenilir bilginin toplanmasını neredeyse 
imkansız kılan durumları yaratan zamanlardır. 
Bu kitap yalnızca gazetecilere değil, 
insanlığın kriz anlarında alanda gerçeklere 
ulaşmaya çalışan herkese yardımcı olacak.” - 
William Spindler, Sözcü, Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)  

n  “Gazeteciliğin ana ilkesi gerçeğe ulaşmaktır 
fakat büyük bir haber ortaya çıktığında medya 
etik meselelerin içinde sıkışır. Bu el kitabı 
haber üreten kişilerin gerçeği anlatma 
inançlarını sağlamlaştıracak, online 
spekülasyonun dallanıp budaklandığı 
zamanlarda bile.” - Aidan White, Yönetici, 
The Ethical Journalism Network (EJN)  

n  Kaynak: http://verificationhandbook.com/
book_tr/index.php 



+ Doğrulama neden gerekli? 

n  “... Tüm gazeteciler bir şeyi varsaymadan önce edindikleri bilginin 
kaynağını daima iki kez kontrol etmeli ve bilgiyi güvenilir kaynaklar 
üzerinden doğrulamaya çalışmalıdır.” - Santiago Lyon, The 
Associated Press başkan yardımcısı ve fotoğraf direktörü  



+ Yanlış enformasyon örnekleri-1 

n  Paris saldırısı ile ilgili “social rumors” (söylenti/fısıltı) 

n  http://www.buzzfeed.com/tomphillips/paris-attacks-social-media-
rumours?utm_term=.kwRDJEvKyQ#.fhzRMzL62B 
 



+ Anayasa madde 20 (12.12.2010 
referandrumu ile ek) 

n  MADDE 20 - KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI  

n  Kişisel bilgilerin korunması 
Madde 20- (1) Herkes, kendisiyle ilgili kişisel bilgi ve verilerin 
korunması hakkına sahiptir. 
(2) Bu bilgiler, ancak kişinin açık rızasına veya kanunla öngörülen 
meşru bir sebebe dayalı olarak kullanılabilir. Herkes, kendisi 
hakkında toplanmış olan veya kayıtlarda yer alan bilgilere erişme, 
bunlarda düzeltme yaptırma ve bu bilgilerin amaçları doğrultusunda 
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkına sahiptir.  



+ Okuma Önerisi: 

n http://
ekitap.alternatifbilisim.o
rg/veri-korumaya-
giris.html 



+

 
http://
ekitap.alte
rnatifbilisi
m.org/
turkiyede-
dijital-
gozetim.ht
ml 



+ Nefret Söylemi? 

n Nefret söylemi bilindiği üzere, her türlü hoşgörüsüzlükten 
kaynaklanan ve önyargılardan beslenen nefreti yayan, 
teşvik eden, savunan ya da haklı çıkaran ifade biçimleri 
için kullanmaktadır.  

n Nefret söyleminin uluslararası düzeyde kabul görmüş 
tanımı 1997 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesinin nefret söylemiyle ilgili aldığı Tavsiye 
Kararı’nda yer almaktadır. Bu Karar’da nefret söylemi şu 
şekilde tanımlanmaktadır: “ırkçı nefret, yabancı 
düşmanlığı, anti-Semitizm ve hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer 
nefret biçimlerini yayan, teşvik eden, savunan ya da haklı 
gösteren her tür ifade biçimi.”  



+ Nefret Söylemi-II 

n Hoşgörüsüzlüğe dayalı nefret, saldırgan milliyetçilik 
ve etnik merkeziyetçilik, ayrımcılık ve azınlıklara, 
göçmenlere ve göçmen kökenli kişilere karşı 
düşmanlık yoluyla ifade edilen hoşgörüsüzlüğü 
içermektedir (www.nefretsoylemi.org).  

n Nefret söyleminin ortaya çıkmasında, kendinden/biz 
olarak kurulan aidiyetten farklı olana yönelik üretilen 
veya kurgulanan olumsuz etiketlemeler, stereotipler, 
önyargılar ve ayrımcılık uygulamaları rol oynar.  



+ Nefret Söylemi-III 

n Siyasal Nefret Söylemi: 
Siyasal bir düşünceyi ve bu düşüncenin takipçilerini hedef alan 
nefret söylemidir. Bazen bir ideolojinin tamamını, bazen 
yalnızca bir veya birkaç siyasi partiyi, bazen ise çok daha 
küçük grupları hedef alabilmektedir.  

n Etnik Köken Temelli Nefret Söylemi 
n Kadınlara Yönelik Nefret Söylemi: 

Temelde cinsiyetçi ifadelerin kullanılmasıdır. Aşağılama amaçlı 
bu ifadelerde kadının konumunun ikincilleştirildiği bir söylem 
oluşturulmaktadır.  

n Yabancılara ve Göçmenlere Yönelik Nefret Söylemi: 
Yabancıları, göçmenleri ve/veya etnik grupları hedef 
alabilmektedir. Türkiye’de ve dünyada ekonomik nedenlerle 
üretilmiş örnekleri sıklıkla görülmektedir. Ayrıca bu nefret 
söylemi ırkçılıktan da beslenmektedir. Farklı etnik grupları 
toplumda korku, kaygı kaynağı olarak konumlandırmakta ve 
“düşman” olarak işaretlemektedir.  



+ Nefret Söylemi-IV 

n  Cinsel Kimlik Temelli Nefret Söylemi: 
Heteroseksüel cinsel kimlik dışındaki cinsel kimliklere sahip kişileri 
(LGBTİ)  hedef alan nefret söylemidir. Temel olarak geyleri, 
lezbiyenleri, biseksüellei, travesti ve transseksüelleri hedef alarak, bu 
cinsel kimlikleri ”sapkın”, ”iğrenç” olarak etiketler.  

n  İnanç ve Mezhep Temelli Nefret Söylemi: 
Farklı dinlere ve mezhep aidiyetlerine yönelik üretilmektedir. 
Türkiye’de ve dünyada farklı örnekleri sıklıkla görülmektedir. 
Türkiye’de Müslümanlık dışındaki dinlerin yanı sıra, hakim 
konumlanan/konumlandırılmış Sünni mezhebi dışındaki tüm 
mezheplere, başta Aleviliğe yönelik üretilmektedir.  

n  Engellilere ve çeşitli Hastalıklara yönelik Nefret Söylemi: 
Fiziksel veya zihinsel engellilere ya da bazı hastalıklara sahip kişilere 
yönelik üretilmektedir. Türkiye’de görülme sıklığı giderek 
artmaktadır. Kaynağı, sosyal ve/veya ekonomik olabildiği gibi 
bunlardan tamamen bağımsız da olabilmektedir.  



+ Nefret Söyleminin İnternet’te Üretimi-
Yayılımı ve Pervasızlığı 

 Facebook, Twitter, Çevrimiçi HaberSiteleri, YouTube, 
Sözlükler, Bloglar… 

 Dijital Oyun Ortamları… 

 Kullanıcı Türevli İçerik Üretimi…Trollük… 

 Sadece endüstri sorumlu değil; kullanıcının bizzatihi 
kendisi sorumlu… 

 Hız, serinkanlı olmama, nezaket, tartışma etiği 
yoksunluğu, rasyonel akıl kullanmama sorunu…. 

 Çevrimdışı dünyada varolan önyargılarımız, yaftalamalar 
ve düşmanlığın çevrimiçine taşınması… 



+ Okuma Önerileri: 

     Binark ve Çomu (2012) 

 
http://yenimedya.wordpress.com/2012/01/20/sosyal-medyanin-
nefret-soylemi-icin-kullanilmasi-ifade-ozgurlugu-degildir/ 

 Çomu, T. ve M. Binark (2014) “Yeni Medyada Nefret Söylemi”, 
Medya ve Nefret Söylemi: Kavramlar, Mecralar, Tartışmalar. 
Yayına Hazırlayan:  M. Çınar. İstanbul. UHDV. 

 “Online Hate Speech Country/Turkey Report” (2013)Authors of 
the report: Yasemin İnceoğlu, Ceren Sözeri, Galatasaray 
University, İdil Engindeniz. 

 

 

    



+
Kitap:  Yeni Medyada Nefret Söylemi 

n  Yay.Haz. T.Çomu 

n  İstanbul: Kalkedon 
Yayınları, Eylül 2010 



+ Zorbalıktan Siber Zorbalığa 

n Amanda Todd Olayı 

n http://nobullying.com/amanda-todd-story/ 

n http://siberzorbalik.net/index.php?lg=tr 

n Tübitak Sobag 113k170 nolu projenin bir çıktısı: 
REHBER: Temel Eğitim Gençliğinde Siber 
Zorbalık - Öğrenciler, Aileler ve Eğitimciler İçin 
Bir Rehber 

n https://www.youtube.com/watch?
v=4cEDB2BKe4o&feature=youtu.be 

 



+ Çözüm için 

n ETİK 2.0 NEDİR? 

n TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

n YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI 



Tartışma ve Öneriler 

n Hız ve yaygınlık 

n İnternet’i düzenleme çabası 

n Eleştirel medya okuryazarlığı 

n Kurumlararası işbirliği 

n Etik muhakeme becerisinin kazandırılması 



+ 
İletişim ve bilgi için: 

E POSTA: 
binark@hacettepe.edu.tr 
 
BLOG: 
http://
yenimedya.wordpress.com/ 
 
TWITTER 
@mutlubinark 
 
 


