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 G a z e t e c i  v e  Y a p ı m c ı  M i t h a t  B e r e k e t :

“Yeni Medya”, genç kuşağın kendi inisiyatifiyle 
gerçekleştirdiği bir devrim 

Dünyada iki milyarın üzerinde kişinin 
kullandığı “Yeni Medya”nın, bir 

dönüşüm projesi değil gençlerin 
kendi inisiyatifiyle gerçekleştirdikleri 

bir “devrim” olduğunu vurgulayan 
Bereket, yakın geleceğin demokrasi 

ve insan hakları mücadelesinin, 
İnternet’te ve hatta İnternet özgürlüğü 

için verileceğini söyledi.
Aslıhan Bozkurt - Gökhan Özbilgin

K adir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, Türkiye’nin  ilk ve tek olan  “Yeni 
Medya” Bölümü’nde, İnternet ve mobil medya konusunda eğitim veren Gazeteci 
ve Yapımcı Mithat Bereket ile elektronik ortamda “yeni ve sosyal medya” içerikli 

bir söyleşi yaptık. İletişim Fakültesi bünyesindeki Yeni Medya Bölümü, telekom, İnternet 
ve mobil iletişimin olumlu-olumsuz etkilerini araştırma, yeni iletişim ortamını anlayıp 
geliştirecek ve bu sektörlerdeki katma değerli servis üretimine yönelik nitelikli uzman 
yetiştirmeyi amaçlıyor.

Beş yıldır, aynı üniversitede kurulan Pusula Akademisi’nde, İletişim Fakültesi öğrencilerine 
televizyon programcılığı ve habercilik konularında bilgi ve birikimlerini aktaran Bereket, 
BİT ile medyanın birbiriyle sinerjisinin ortaya çıkardığı yeni iletişim ortamının, 20 yıldır 
hayatımızda birçok etkisinin görüldüğü ve dünyada iki milyarın üzerinde kişi tarafından 
kullanıldığını bildirdi. 

“Yeni Medya”yı, “geleneksel yayın organlarının bir dönüşüm projesi değil genç kuşağın 
kendi inisiyatifiyle gerçekleştirdiği bir devrim” olarak tanımlayan Bereket, burayı tek 
yönlü, kitlesel bir yayın mecrası olarak görüp etkileşim, kişiselleştirme ve mobilite gibi 
radikal değişimleri algılayamayan, yeni kuşağın sesini duyurma taleplerine kulaklarını 
tıkayıp bildiğini okumaya devam edenlerin 15-20 yıl sonra bu yeni ana akımın dışında 
kalacaklarına inanıyor.   
Henüz emekleme aşamasında olsa da yayıncılık ve reklamcılık sektörlerinin gözdesi 
olan sosyal medyanın bu yıl, bir ticaret ve alışveriş platformu olarak yaygın biçimde 
kullanılmaya başlayacağını belirten Bereket, bürokrasinin yeni iletişim düzenine ayak 
uydurmakta zorlandığını anlattı. 
Mevcut siyasetçilerin yeni medyaları etkin kullanamadığına değinen Bereket, siyasetçilerin 
öncelikle kendilerini tanıtacakları sosyal medya hizmetinin inceliklerini öğrenmeleri 
gerektiğine dikkat çekti. 
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-İnternet kullanıcılarının artmasıyla birlikte 
hayatımıza “Sosyal Medya” da girdi. İnternet 
ve halkla ilişkileri bir araya getiren en önemli 
kavram olarak karşımıza çıkan “sosyal 
medya”, İnternet kullanıcıları için sınırsız 
fırsatlar sunuyor. Kadir Has Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’nde basılı ve görsel-işitsel 
medya teorik ve pratik eğitimlerine ek olarak 
İnternet ve mobil medyalar konusunda eğitim 
veriyorsunuz. Verdiğiniz eğitim hakkında bilgi 
verir misiniz? Sosyal medyayı tanımlayabilir 
misiniz? Sosyal medyayı geleceğin medyası 
olarak görebilir miyiz?

-Aslında Kadir Has Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde verdiğimiz eğitim “Sosyal 
Medya” kavramını da içine alan “Yeni Medya” 
üzerine. Bölüm tanıtımı için tasarladığımız 
etiket bulutunda (tag cloud) da görüldüğü gibi 
“Yeni Medya”, İnternet ve mobil iletişim üzerine 
kullandığımız pek çok kavram ve markayı 
içinde barındıran yeni bir iletişim ortamı. Genç 
kuşağın çok aşina olduğu bu terimlerin ilginçtir, 
o kuşağın okuduğu üniversitelerde karşılığı 
yoktu. Oysa bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) 
ile medyanın birbiriyle sinerjisinin ortaya 
çıkardığı bu yeni iletişim ortamının 20 yıldır 
hayatımızda sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi 
ve hukuki birçok etkileri görülmekte. İki milyarın 
üzerinde dünya vatandaşının kullandığı bu 
ortamda insanlar tanışıp evlenmekte, gençler 
birbirleriyle iletişimlerinde yeni bir jargon 
geliştirmekte, Google, Facebook gibi şirketler 
dünya ekonomisinin zirvelerine çıkmakta, 
Wikileaks gibi bir İnternet sitesi dünya siyasetini 
ve ülkeleri sarsmakta ve nihayet kişisel 
mahremiyetimiz de bu ortamda ihlal edilmekte 
hatta ortalığa saçılmakta. İşte Yeni Medya 
bölümü internet ve mobil iletişimin tüm bu 
olumlu-olumsuz etkilerini araştırmakta ve bu 
yeni iletişim ortamını anlayacak ve geliştirecek 

gençleri yetiştirmek amacıyla kuruldu. Dünyada 
da yeni yeni kurulmakta olan bu bölümler 
arasında Kadir Has Üniversitesi bünyesinde 
kurulan Yeni Medya Bölümü Türkiye’nin ilk ve 
tek Yeni Medya bölümü olarak internet ve mobil 
iletişim sektörü ile akademik dünya arasında 
bir köprü vazifesini üstlenmiştir. 
“Sosyal Medya”, “Yeni Medya”  kavramı içinde 
kuşkusuz ağırlıkla yer almakta. “Sosyal 
Medya”yı kabaca, “kişilerin İnternet üzerinde 
kendilerinin oluşturduğu ve duygu, düşünce 
ve içerik paylaşmalarına olanak tanıyan sosyal 
ağlar” olarak tanımlayabiliriz. Ancak bu yeni 
iletişim ortamı sadece sosyal medyayı değil, 
e-ticaret, e-devlet, e-iş, e-eğitim, e-sağlık gibi 
daha birçok alanı da kapsamakta. Dolayısıyla 
sosyal medyaya özellikle web2.0 döneminin 
popüler bir ürünü olarak bakmakta fayda 
var. Şu anda web3.0 kavramı bağlamında 

yapılan çalışmalardan yola çıkarak, geleceğin 
medyasını bu sosyal medyayı temel olarak 
alan ancak onun çok ötesinde ve ekrandan 
çıkıp üç boyutlu hale gelecek sanal dünyalar 
olacağını söyleyebiliriz. Avatar filmi ve bu filmle 
gelen teknolojiler, bu geleceğin dünyasını 
somutlaştırmamız için ilk ipuçları.
 
-Sosyal medya platformları, Türkiye’de en 
çok hangi alanlarda ve nasıl kullanılıyor, 
kullanılacak?
-Halihazırda ağırlıkla sosyal iletişim ve 
eğlence amaçlı kullanılan sosyal medya, henüz 
emekleme aşamasında olsa da yayıncılık ve 
reklamcılık sektörlerinin de gözdesi artık. 
Bu yıl içinde de sosyal medyanın bir ticaret 
ve alışveriş platformu olarak yaygın biçimde 
kullanılmaya başladığını göreceğiz ve sosyal 
oyun, sosyal alışveriş gibi kavramları bol bol 

duyacağız.

-Özellikle basılı ve görsel medya yöneticileri 
sosyal medyanın farkında mı?  Sosyal medya 
kimler için nasıl bir tehlike oluşturuyor? 
-Basılı ve görsel-işitsel yayın organları, bu 
yeni medyayı ancak kendisine ciddi bir tehdit 
oluşturmaya başlayınca idrak etti. Şu anda 
dünyada ve ülkemizdeki tüm geleneksel 
medya kuruluşları kendilerini yeni medyaya 
adapte etmeye çalışıyorlar; ancak, kendilerini 
hâlâ dev aynasında gördükçe ve yeni medyayı 
hâlâ kendi geleneksel kalıpları içinde 
değerlendirmeyi sürdürdükçe işleri zor. Oysa 
Yeni Medya, geleneksel yayın organlarının bir 
dönüşüm projesi değil genç kuşağın kendi 
inisiyatifiyle gerçekleştirdiği bir devrimdir. Bu 
yeni kuşağın kendi kültürü içinden yarattığı 
ve kendi kurallarını oluşturmaya başlattıkları 
bir iletişim platformu. Burayı hâlâ tek yönlü, 
kitlesel bir yayın mecrası olarak görmek ve 
buradaki etkileşim, kişiselleştirme ve mobilite 
gibi radikal değişimleri algılayamamak onlar 
için asıl tehlike. Örneğin; buradaki yeni içerik 
paylaşım kültürünü “yasaklanması gereken bir 
telif sorunu” olarak görenler ya da buradaki yeni 
kuşağın sesini duyurma taleplerine kulaklarını 
tıkayıp bildiğini okumaya devam edenler, çok 
değil 15-20 yıl sonra bu yeni ana akımın dışında 
kalacaklar.
   
-2011 Haziran’ında genel seçimler var. ABD 
Başkanı Barack Obama’nın başarılı sosyal 
medya stratejisinin de etkisiyle; Türkiye’de de 
liderler bir anda sosyal medyada yer almaya 
başladı. Ancak İnternet ortamında bilgi kirliliği 
de söz konusu.  Kişiler hakkında yapılacak 
olan yanlış bilgilerin önüne geçmek için neler 
yapılabilir? Açılan kullanıcı grubu sayıları, 
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profil sayfaları çok fazla. Böyle olunca, hangi 
profilin gerçek, hangisinin sahte olduğunu 
anlamak pek mümkün değil. Bu konuda ne 
gibi önlemler alınabilir? 
-Şu anda bu yeni medyaları etkin kullanmayı 
becerebilen siyasetçi yok. Bunda da en büyük 
etken kendi kuşaklarının böyle bir ortam 
içinde büyümemiş olmaları. Zaten mevcut 
siyasetçilerin önündeki en büyük engel de 
bu. Sosyal Medyalarda sahte profil durumu 
çok yaygın ancak bunu önlemek de bilenler 
için oldukça kolay. Siyasetçilerimiz, öncelikle 
kendilerini tanıtacakları sosyal medya 
hizmetinin inceliklerini öğrenmeliler. Örneğin; 
Twitter üzerinden propaganda yapacak 
siyasetçilerimiz, öncelikle Twitter yöneticileriyle 
iletişime geçip doğrulanmış profil (verified 
account) almakla işe başlayabilirler. Bir de 
burada öyle meydanlardaki gibi nutuk atmaya 
başlamasınlar, bu yeni medyadaki deyişle 
burada o taktikleri “kimse yemez”…)

-Şirket, kurum ve kişilerin sosyal medyayı 
tanımaları ve iş süreçlerini daha doğru bir 
şekilde yönlendirmeleri için neler yapılması ve 
hangi stratejilerin oluşturulması gerekiyor?
-Bu, oldukça kapsamlı bir soru. Kısaca bir 
yanıt vermek gerekirse, öncelikle bu medyanın 
içinde bir birey olarak yer alıp burada oluşan 
yeni kuralları, yeni sosyalleşme düzenini ve 
dinamikleri anlamakla işe başlanabilir. Sonrası 
ise yanıtı herkese göre değişebilecek bir 
dönüşüm süreci.

-Bürokrasinin sosyal medyanın hızına 
yetişemediğinden söz ediliyor. Bu tespite 
ilişkin değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? 
-Bürokrasi, sosyal medyadan ziyade bu yeni 
iletişim düzenine ayak uydurmakta zorlanıyor. 
Bu, e-devlet ya da m-devlet projelerine 
bakıldığında da açıkça görülüyor. Bürokrasinin 

hantallığının Yeni Medyalara taşınmış hali ve 
sorunu çözmekten ya da hızlandırmaktan çok 
bürokrasi zincirine bir halka daha ilave etmekten 
öteye gitmiyor. Ancak son 1-2 yıldır devlet 
kurumları özellikle vatandaşı bilgilendirme 
açısından İnternet’i daha etkin kullanmaya 
başladı. Örneğin; e-devlet kapısından girip 
devletle ilgili kişisel durumunuzu (örneğin 
vergi ya da trafik cezalarınızı) görebiliyorsunuz. 
Ancak bürokrasiyi asıl kısaltacak ödeme ya da 
ilgili kurumla doğrudan temasa geçme gibi 
süreçlerde hâlâ ciddi eksikler var. Bu konuda 
e-belediye hizmetlerinin vatandaşla daha iyi 
kucaklaştığını söyleyebiliriz.

-Sosyal medya platformlarına yöneticilerin 
aktif olarak katılımını sağlayabilmek için 
verilen eğitimler var mı? 
-Bu büyük bir sorun. Hemen hemen tüm 
yöneticiler sosyal medyayı bir şekilde 
öğrenmek istiyor ancak bu eğitimi alacak yer 
ve uzman bulmakta zorlanıyorlar. Kadir Has 
Üniversitesi olarak kurum ve kuruluşların bu 
eğitim ihtiyacına yanıt verebilmek amacıyla, 
üniversitemiz bünyesinde iki önemli sertifika 
programı başlattık. İlki Sosyal Medya’yı çeşitli 
yönleriyle anlatan “Sosyal Medya Akademisi” 
Sertifika Programı. Burada kırkın üzerinde 
uzman eğitimci, iki ay süreyle sosyal medyayı 
hemen her yönüyle ele almakta. Diğer program 
ise, kurumlara yönelik “Kurumlar için Yeni 
Medya” sertifika programı. Bu programda da 
kurumların ve çalışanlarının yeni medyada 
nasıl yer almaları gerektiği ve onu nasıl etkin 
biçimde kullanacakları anlatılmakta. Bu 
konuda ayrıntılı bilgiye http://www.khas.edu.tr/
egitim/rektorluge-bagli-birimler/yasam-boyu-
egitim-merkezi/yasam-boyu-egitim-merkezi-
hakkinda.html sayfasından ulaşılabilir.

-“Sosyal Medya; politika, siyaset ve düşünsel 
dünyanın bir silahıdır” sözüne katılıyor 
musunuz?

-Evet, ancak tam anlamıyla değil. Evet, sosyal 
medya politika, siyaset ve düşünsel dünya için 
bir dereceye kadar silah. Evet, burası paylaşım 
ve dayanışma dinamiklerini güçlendiren 
hatta (izlenseler bile) insanların çekinmeden 
tepkilerini dile getirebildiği bir ortam. Ancak 
insanları eylem açısından kolaycılığa sevk 
eden bir özelliği de var sosyal medyanın. İki 
tıklamayla görevini yaptığını düşünenlerin 
sayısı hayli yüksek. Aslında bu konuda da bu 
genç kuşağı suçlamamak lazım. Çünkü onlar 
bu dünyada doğdular ya da büyüdüler. Oysa 
onların anne babaları ve dedeleri sokaklarda 
büyüdü, tepkilerini sokaklarda verdiler ve 
eylemlerini sokaklarda yaptılar. Ancak sonra 
tüm dünya sokaklardan kaçtı ve evlerine 
kapandı. Çocuklar da evlerde bilgisayarların 
önüne atıldı. Ancak yavaş yavaş bu genç kuşağın 
da sokağa çıkmaya başladığını görüyoruz. 

Örneğin; 17 Temmuz 2010’da Türkiye’de 2 binin 
üzerinde İnternet kullanıcısı, İnternet sitelerine 
getirilen yasaklamaları protesto etmek için 
sokağa çıktı ve yürüdü. Bu dünyada da bir ilkti. 
Şu anda Wikileaks yarattığı depremin ve sosyal 
medya örgütlenmesinin ilk örneklerini Tunus ve 
Mısır’daki olaylarda görüyoruz. Dünya, sosyal 
medya üzerinden bakalım nasıl bir yere doğru 
evrilecek, önümüzdeki yıllar bunu gösterecek.
  
-“Bildiğiniz gibi WikiLeaks, 28 Kasım 2010’da, 
çoğunluğu Türkiye ile ilgili birçok Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) Dış İşleri kaynaklı 
belge yayınlayarak dünya diplomasi gündemine 
damgasını vurdu. Açıklanan bilgilerin “ABD 
için teknolojik bir yenilgi, yayınlayanlar için 
de teknolojik bir zafer” olduğu belirtilirken 
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olay “Vahim bir güvenlik zafiyeti” olarak 
değerlendiriliyor. Bu konuya ilişkin görüş 
veya değerlendirmenizi alabilir miyiz? Bu, 
bir “güvenlik zafiyeti” mi?  Yoksa geleneksel/
klasik gazeteciliğin son dönemlerde ölmeye 
yüz tutan bir boyutunu canlandırarak “yeni 
global gazetecilik” açısından çığır açması 
şeklinde mi değerlendirmeliyiz? 

-Bilginin İnternet üzerinden yaygın paylaşılması, 
tartışılması ve kullanılması, artık ona yüklenen 
kutsallığı da etkilemeye başladı. Eskiden güç 
sahiplerinin kontrolünde sır olarak nitelenen 
şeyler de ortalığa dökülüverdi… Wikileaks 
sitesinin Amerikan askerlerinin Afganistan’da 
ya da Irak’ta yaptığı rezilliklere dair yayınladığı 
CIA belgeleri artık kutsal bilgi kavramından 
ayakları yere basan, tartışılan ve paylaşılan 
bilgi kavramına doğru yol aldığımızı gösteriyor. 
Bu gidişat, mevcut iktidarları ve güç sahiplerini 
şiddetle sarsacak.  Tabu olarak algılanan bazı 
değerlerin de yerle bir olmasına yol açacak…

Ünlü aktör Bruce Willis, 2007 yazında ünlü 
“Die Hard” serisinin dördüncüsüyle seyirci 
karşısına çıktığında filmdeki aksiyon sahneleri 
kadar filmin senaryosunun dayandığı konu da 
ilgi çekmişti. Amerika’daki digital alt yapıyı; 
bilgisayar iletişim ve kontrol sistemlerini kuran 
ekipte yer alan bir bilgisayar dahisi, daha sonra 
bütün bildiklerini kendi çıkarları için kullanırsa 
ne olur? Filmin “kötü adamı”, birkaç güçlü 
bilgisayar sayesinde Amerika’daki kara, hava, 
deniz trafiğini, güvenlik önlemlerini ve nihayet 
bütün finans sistemini felç eden bir kaos yaratır. 
Asıl amacı, devlet sistemine topyekûn bir 
“siber saldırı” yapıldığı izlenimini yaratmaktır. 
Çünkü böyle bir tehlike karşısında devletin 
kurdurduğu sistem bütün digital altyapıyı; tüm 
değerli bilgileri ve asıl önemlisi kasalardaki 

tüm parayı korumak amacıyla otomatik olarak 
gizli bir yerdeki dev bilgisayara nakletmektedir. 
İşte, özellikle bu yüksek miktardaki dolarların 
peşinde olan “dahi ama kötü” adamımızın 
karşısındaysa tecrübeli ve gözü pek polisimiz 
Bruce Willis vardır...
İşte, bu filmde yaşananlar, son günlerde 
Wikileaks olayı ve özellikle de Julian Assange’in 
tutuklanmasından ve salıverilmesinden sonra, 
sanki gerçek hayatta adım adım gerçekleşiyor... 
Wikileaks’e önceleri bağış toplama veya 
“server” hizmeti sunma gibi konularda destek 
veren PayPal, Amazon, Mastercard ya da Visa 
gibi uluslararası şirketler,  ABD’nin baskısı 
sonucu bu desteği çektiklerinde aslında bir 
nevi “sanal idam fermanı” imzalamış oldular...

Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’in 
İngiltere’de ifade vermek üzere kendi isteğiyle 
gittiği polis tarafından yakalanıp tutuklanması 
bardağı taşırtan son damla oldu. İnternet 
aktivistleri harekete geçti. Wikileaks’in “özgür” 
ve hatta “kutsal” bir bilgi paylaşım platformu 
olduğunu savunan bu insanlar, Wikileaks’e ve 
Assange’a karşı olan herkese zarar vermek 
üzere harekete geçtiler. Böylelikle, tamamen 
sanal dünyada yaşanan ama gerçek dünyayı 
da etkileyen bir savaş başladı. Kendilerine, 
internet korsanı anlamına gelen “hacker” 
sözcüğünden türettikleri “hactivist” diyen 
Wikileaks taraftarları dev şirketlere, bankalara, 
hatta devlet dairelerine karşı saldırıya 
geçtiler. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan bu  
“hacktivist”ler, Amazon, Mastercard, Visa gibi 
çok uluslu şirketlere, İsviçre’deki bir bankaya, 
İsveç’teki bir mahkemeye karşı sanal saldırılar 
düzenlediler.  İnternet üzerinden ödeme hizmeti 
sunan MasterCard ve Visa şirketlerinin ödeme 
işlemleri geçici olarak çökertildi. Bu şirketler, 
maddi zarara uğratıldı...

Bunu yapan bilgisayar korsanlarının başınıysa 
kendilerine “anonymous”; yani, “anonim” 
(isimsiz) diyen bir grup çekiyor. İlk saldırılarını 
yılbaşı nedeniyle yoğun alışveriş işlemlerinin 
yaşandığı şu günlerde yapan “anonymous”, 
çoğunluğu İngiliz ve Amerikalı hacker’lardan 
oluşan 25 kişilik bir “komuta takımı”. Giriştikleri 
bu saldırılara da “intikam operasyonu” anlamına 
gelen “payback operation”, diyorlar. Hedefleri 
de Wikileaks’e veya 
Wikileaks’in kurucusu 
Julian Assange’a olan 
bağlantıyı kesmeye 
çalışan tüm şirketler ya 
da kurumlar... 

İngiliz Times gazetesine 
konuşan Anonymous 
üyelerinden biri, 30 
bin bilgisayarın saldırı 
yapmak üzere kullanıma 
hazır olduğunu belirtti ve 
ekledi: “Şimdilik saldırı 
altında olan PayPal; 
ancak, MasterCard’a 
daha yoğun saldırılar 
yapmayı düşünüyoruz. 
Mastercard, kimlik 
denetlemesi yapılan 
güvenlik kodlarını aptal 
gibi tek bir server’a 
koymuş. Biz de bunlara 
saldırıyoruz”... 

Gördüğünüz gibi, aslında şu anda İnternet 
ortamında büyük bir “sanal savaş” devam 
ediyor ve bu savaş daha yeni başladı. Wikileaks 
bu yeni savaşın “sembolü”; Julian Assange da 
“kahramanı” haline geliyorlar.
Aslında, Wikileaks’in sanal savaş ya da “siber 

savaş” denilen yeni savaş türüyle doğrudan bir 
ilgisi yok. Ancak, neler olup bittiğine bakınca, 
ister istemez “siber savaş”ın ayak seslerini 
duymaya başlıyorsunuz. Daha da vahimi yakın 
gelecekte neler yaşanabileceğini tahmin 
edebiliyorsunuz...
Öte yandan, Wikileaks olayı gösterdi ki, 
İnternet’in o ünlü cini bir kez şişeden çıktı. O cini 
yeniden şişeye sokmak; yani kontrol altına almak 

artık imkânsız. İnsanlar, İnternet ortamında bir 
araya gelip bir şeyleri değiştirebildiklerini fark 
etmeye ve bunun tadını almaya başladılar. Bu 
ne demek biliyor musunuz? Yakın geleceğin 
demokrasi ve insan hakları, artık İnternet’te ve 
hatta İnternet özgürlüğü için verilecek demek...
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