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Özel hayatın sonu 
Hayatların canlı olarak internetten yayınladığı 
bir zamanda yaşamak...

Şöyle gözünüzü kapatıp bir 20 sene öncesini düşünün. Hayat ne kadar değişti değil 
mi? Esasında yediğimiz ekmek yine aynı ekmek, içtiğimiz su yine aynı su, bindiğimiz 
arabalar da çok farklı değil ama günlük hayatımız çok değişti. 20 sene öncesinde 
hayatımızda ne cep telefonu ne de internet vardı. Bilgisayarlarımız hantal, dizüstü 

bilgisayarlarımız külçe gibi ağırdı. Günümüzde ise hayat çok farklı. Herkesin elinde bir akıllı 
telefon, bir tablet bilgisayar... Herkes günün her dakikası çevrim içi. İnsanlar her gittiği yerden 
‘check in’ yapıyor. Bu yeni hayat tarzının bilgiye kolay erişim, kolay iletişim gibi artılarının 
yanında büyük riskleri de bulunuyor. Bu risklerin en başında ise özel hayat geliyor. 

Hayatın senaryosu
İnternet ve mobil iletişim devrimleri özel hayat kavramını yeniden tartışmaya açtı.  Bundan 
20 sene öncesinde bir kişinin gün içerisinde neler yaptığını bilmeniz imkansızdı. İnsanlara 
kolay ulaşılmazdı. Kimin nerede olduğu, ne yaptığı bilinmezdi. Bir kişinin fotoğraf albümünü 
ancak o kişinin evine konuk olan birisi görebilirdi. Günümüzde ise insanların bütün özel hayatı 
internetten canlı yayınlanıyor. Facebook’ta hayatımızın senaryosunu canlı olarak yazıyoruz.

Youtube’da hayatımızdan parçaları 
filmleştiriyoruz. Twitter’da da o an ne 
yaptığımızı binlerce tanımadığımız kişi ile 
paylaşıyoruz.

Sosyal medya bir nevi sosyal teşhircilik haline 
gelmiş durumda. İnsanlar diğerlerine hava 
atmak için gittikleri yerleri işaretliyorlar. 
Özel fotoğraflar arkadaşlar listesindeki yakın 
uzak tüm arkadaşlarla paylaşılıyor. İnsanlar 
birisiyle sevgili oldukları zaman bunu ilk önce 
Facebook’tan duyuruyor.  Yeni bir işe başlayan 
birisi bunu hemen Facebook’ta açıklıyor. 
Gerekli gereksiz bir sürü kişisel bilgi sosyal 
ağlar üzerinde dolaşıyor.

Sosyal güdüleri tahmin
Sosyal yaşam belki de insanoğlunun en 
belirgin özelliklerinden birisidir. İnsan diğer 
hayvanların aksine tek başına yaşayamaz. 
Yemek yiyebilmek, barınabilmek ve 
ihtiyaçlarımızı karşılamak için diğer bireylere 
ihtiyaç duyarız. Sosyalleşme bu yüzden 
DNA’larımıza kazınmıştır. İnsanoğlu sosyal 
doğar ve diğer bireylerle hemen iletişime 
geçer. Sosyal medya aslında DNA’mızda 
bulunan bu sosyallik duygusunu hedefliyor. 
İnsanların kendilerini ifade etme ve diğer 
insanlarla paylaşma güdülerini çok iyi 
kullanan sosyal medya siteleri her geçen gün 
daha da büyüyor. İnsanlar sosyal güdülerini, 
özel hayatlarını tamamen ortadan kaldırma 
pahasına, tatmin ediyorlar.
Sosyal medyanın özel hayat üzerindeki 
etkileri sadece kişilerin kendi istekleri ile 
paylaştıkları ile sınırlı değil. Bütün sosyal 
medya siteleri kullanıcıların profillerini takip 
ediyorlar. Kullanıcılar belli bir algoritmaya 
göre sınıflandırılıyor. Kullanıcı bilgileri dolaylı 
olarak üçüncü parti şirketlere reklam aracılığı 
ile satılıyor. Sosyal ağlar üzerinde yazdığınız 
her şey kaydediliyor. Bu kayıtlı veriler en 
masumane olarak demografik haritalarda 
kullanırken, bazı durumlarda ise gizli 
servislerle bile paylaşılabiliyor.

Açık istihbarat
Sosyal medya aynı zamanda bir açık istihbarat 
alanı. Bir kişinin sosyal medya aktivitelerini 
izleyerek o kişi hakkında bir profil oluşturmak 
mümkün. Çoğu şirket çalışanlarının sosyal 
medya aktivitelerini takip ediyor. Hatta sosyal 
medyada yazılan bir yazı işe son verme nedeni 
bile olabiliyor. Şirketler işe alımlarda da sosyal 
medyayı yoğun olarak kullanarak potansiyel iş 
adaylarına ulaşıyorlar. 

Günümüzde Facebook profiline sahip 
olmamak garip karşılanıyor. Eğer bir kişinin 
Facebook profili yoksa o kişi en hafif deyimle 
asosyal olarak tanımlanıyor. Hatta Facebook 
profiline sahip olmayan kişilerin gizli işler 
çevirdiğinden bile şüpheleniliyor. ABD’de 
çoğu şirket Facebook profili olmayanları işe 
almıyor. İnsanlar hayatlarını aleni olarak canlı 
yayınlamak için zorlanıyorlar. Çoğu kişi sosyal 
medyaya arkadaşlarının teşviki ile giriyor. 
Özel hayatları aleni olarak sergilemek normal 
kabul edilirken, özel hayatı korumak için sosyal 
ağlardan uzak durmak garipseniyor.

Gelecek...
İnternet öncesini bilen jenerasyon, sosyal 
ağlarla birlikte özel hayatın sonunun geldiğini 
görebiliyor. Diğer taraftan internetle, 
Facebook’la doğan jenerasyon için bu mümkün 
değil. Yeni jenerasyon gözünü özel hayatın 
bitmiş olduğu bir dünyaya açıyor. Facebook’u, 
Twitter’ı, Youtube’u internet öncesini bilen, 
özel hayatın önemsendiği dönemleri yaşayan 
kişiler kurdu. Gelecekteki sosyal ağları ise 
günümüzün internet jenerasyonu kuracak. 
Özel hayatın önemi daha da azalacak. İnsanlar, 
herkesle içli dışlı olmaktan bir gün sıkılırlar 
mı, bunu doğru tahmin etmek oldukça zor...
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