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Sosyal medya, insanları 
“tektip”leştirip uyutuyor mu?

Şeffaf, özgür ve demokratik olduğu söylenmesine rağmen sosyal 
medyanın, büyük bir demokrasi açığı yarattığı;  gerçekten kopuk, 
derinliğine analiz yapamayan, ne düşünecekleri, ne hissedecekleri 
önceden belirlenmiş insanlar tarafından oluşturulan manüpilatif kitleleri 
oluşturduğu öne sürüldü. 

Bugün İnternet’te geçirilen zamanın çok 
önemli bir bölümünü sosyal medyaya 
ayırıyoruz. Pazarlamadan, reklama, 
haberleşmeden hizmete ve siyasi 
yapılanmalara kadar yaşamımızın içine giren 
sosyal medyanın artık bizleri uyuttuğuna 
değin de pek çok eleştiri var…  İnsanlar, 
sosyal medya aracılığıyla bol bol dedikoduya 
maruz kalıyor… Haber veya malumat,  kişiler 
ve gizli servislerce, bizzat ana akım medya 
tarafından değiştirilip bozuluyor, eskitilmiş, 
güdümlenmiş veya çarpıtılmış hale getiriliyor… 
Herkesin her şeyden haberi var ancak kimse, 
hiçbir olayı veya haberi kesin ve derinliğine 
bilmiyor… Televizyon izler gibi haber/malumat, 
monitörlerden akıyor, insanlar yalnızca 
ekrandan akan malumatı izleme seviyesinde 
yani “pasif” olarak kalıyor, okuma/öğrenme 
gibi etkinliklere zaman kalmıyor, gerçekten 
kopuk, derinliğine analiz yapamayan, ne 
düşünecekleri, ne hissedecekleri önceden 
belirlenmiş insanlar tarafından oluşturulan 
manüpilatif kitlelerin yaratılıyor… İnsanlar, 
sosyal medya arkadaşlarından kopmamak 
için otosansüre kadar kendilerine kısıtlamalar 
getiriyor… Sosyal medyaya bırakılan kayıtlarla 
herkes fişlenip bilgi tekelleri oluşturuluyor… 
Ve son tahlilde insanlar, “tektip”leştirilerek 
dedikodu eden robotlar haline dönüştürülüp 
uyutuluyor… 
Bilişim’2012 Kurultayı kapsamında 23 
Ekim 2012’nde Marriott Otel Angora-2 
Salonu’nda gerçekleştirilen “Sosyal Medya 
Ninnileri Paneli”nde konuşmacılar, söz 
konusu eleştiriler üzerinden sosyal medyayı 
tartıştılar. Oturum yöneticiliğini Türkiye Zekâ 
Vakfı Koordinatörü Nihal Sandıkçı’nın yaptığı 
panelde, konuşmacılar sırasıyla eleştirilerini 
şöyle dile getirdiler:
  
Yazar, Akademisyen Dağhan Irak: Sosyal 
medyada, Twitter, Facebook ve haber sitelerini 

inceledik. Sosyal medya, akademik ve 
entelektüel alanda çok etkili olmayan bir alan. 
Şeffaf, özgür ve demokratik olduğu söylenen 
sosyal medya, demokrasi açığı yarattı.
  
Gazeteci Banu Güven: Gazeteciler sosyal 
medya üzerinden örgütlenir hale geldiler. Bir 
sürü gedik olmasına rağmen, sosyal medya 
birtakım kolaylıkları sağlıyor ve birçok faydası 
da oldu. Biz sosyal medyayı yumurta kapıya 
dayanınca kullanmaya başladık. Türkiye’de 
demokrasi ve sosyal medyanın içi çok 
boşaltıldı. Sosyal medyanın bir tür bir ayna 
olduğunu düşünüyorum. “Hakikaten ne kadar 
özgürüz” asıl mesele budur. 
Yazar, Gazeteci Başar Başaran: Kavramlar 

açısından erken bir dönemdeyiz. Yorum 
yapılan konular çok farklı. Perspektifsiz bir 
insandan, sırasını savan bir insandan söz 
ediyoruz. Az biliyor, çok savuruyor. Toplumda 
histeri atakları görülüyor. Tuhaf bir “paralel 
gerçeklik” yaşıyoruz. Sosyal medya, insanların 
gazını alan bir mecraya dönüştü.

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur: Sosyal 
medya ile ilgili biraz aleyhte konuşacağım. 
Konvensiyonel medyada istatistikler de 
yanıltıyor sizi. Seçme özgürlüğü de bir nebze 
veriliyor. Twitter bir nevi ajans görevi yapıyor. 
140 karakterin ben yaratıcılığı artırdığını 
düşünmüyorum. Ülkenin getirdiği standart 
gibi bir şey sosyal medya. Yazılı basın sona 
mı eriyor? Bu olabilir. Yasaklar her zaman 
yeniliğe yol açıyor. Haber alma anlamında 
sosyal medyayı izliyorum. Twitter iyi bir 
ulaşılabilme aracı. 
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http://www.bilisimdergisi.org/s149


