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İkinci nesil İnternet
Web 2.0 ya da ikinci nesil İnternet, O’Reilly Medya[1] 
tarafından 2004’te kullanılmaya başlanmıştır. İkinci 
nesil İnternet,  toplumsal iletişim sitelerini, iletişim 
araçlarını, vikileri yani İnternet kullanıcılarının ortaklaşa 
ve paylaşarak yarattığı sistemleri tanımlar.

Web 2.0 ilk zamanlar bloglar ve vikiler ile karşımızda 
iken daha sonraları bu terimin içini başka İnternet 
teknolojileri doldurdu. Diğer bir deyişle, Web 2.0 
uygulamaları web hizmetini iyileştirmeyi amaçladı. 
Bu amaç doğrultusunda geliştirilen yeni İnternet 
teknolojileri ziyaretçilerin siteye ve platforma katılımını; 
diğer sitelerle ve ziyaretçilerle işbirliği yapmasını; 
ziyaretçilerin görüşlerini düşüncelerini paylaşmasını 
kolaylaştırdığı söylenebilir[2].

En çok kullanılan Web 2.0 uygulamalarından bazıları 
olarak Facebook, YouTube, MySpace, Linkedin, Twitter, 
Microsoft Messenger uygulamaları ile, Wikipedia ve Blog 
sayfalarını sayabiliriz. Bu kavramlar 2004 yılı öncesine 
kadar hayatımızda hiç yer almaz iken şimdi ise hayatımızı 
onlarsız düşünmek neredeyse imkânsız. 
Yine yinelemek gerekirse Web 2.0 ve sosyal medya 
uygulamalarında içerik tamamen bireyler tarafından 
belirlenir ve bireyler bu uygulamalar üzerinden 
birbirleriyle etkileşim kurabilirler. Uygulamaların bu 
temel özelliği, İnternet’te içerik oluşturmadaki güç 
dengesinin ‘elitist’ tekelde olduğu bir modelden, eşit 
ve katılımcı bir modele doğru değişmesini sağlıyor[3]. 
Belki de bu katılımcı modelin sonucu olarak, Web 2.0 ve 
sosyal medya şu anda günümüzde çok aktif bir şekilde 
kullanılıyor.

Son yayınlanan bir çalışmalara baktığımız zaman 
dünyada İnternet’te geçirilen her 5 dakikadan birisi 
sosyal medya üzerinde gerçekleştiriliyor[4]. 2011 
Ağustos ayında, 23 milyon farklı kullanıcı, toplam 45.3 
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milyar dakikayı İnternet üzerinde harcadı. 
13.1 milyar dakika ile Facebook en çok vakit 
geçirilen site [5] oldu.  Twitter üzerinde dünya 
genelinde günlük 200 milyondan fazla tweet 
paylaşılıyor.[6]. Bunun yaklaşık 5 milyondan 
fazlası Türkçe dilinde atılan ‘tweet’lerden 
oluşuyor.

Bu istatistiki veriler, toplumun (en azından 
toplumun sosyal medyada temsil edilen 
kısmının) görüşlerinin, isteklerinin ya 
da gerçekleşen güncel olaylara karşı 
tepkilerinin, sosyal medyaya yansıyor 
olmasını çok muhtemel kılıyor. Politik bir 
olaydan tutun da, gösterimdeki diziler ile 
alakalı yorumlara kadar; ya da ekonomiden 
söz eden haberlerden, futbol maçlarının 
sonuçlarına, ekonomik tartışmalara kadar her 
şey, sosyal medyada ya da bloglarda kendine 
yer buluyor[7]. Yine e-katılımcılık amacı ile 
devlet kuruluşları, ya da sosyal pazarlama 
teknikleri ile şirketler tüketicilerin görüşlerini 
sosyal medya üzerinden paylaşmasını 
kolaylaştırmaya çalışıyor[2]. Diğer bir deyişle, 
sosyal medya, binlerce belki de milyonlarca 
kullanıcının çeşitli olaylar hakkındaki 
fikirlerini ifade eden içeriği barındıran bir 
platform olmuş oluyor. Bu da okunması 
ya da özetlenmesi gereken binlerce belki 
milyonlarca farklı içerik  anlamına geliyor.

Crimson Hexagon
Günümüzdeki yapay zekâ ve 
bilgisayar teknolojisi sosyal 
medya üzerinde oluşturulan 
bu kapsamlı içeriği kısa bir 

sürede otomatik olarak özetleyip analiz etme 
imkanı sunuyor. Örneğin, merkezi Boston 
şehrinde olan ve Harvard Üniversitesinde 
geliştirilen teknolojiye sahip Crimson Hexagon 
şirketi, [8] sağladığı Forsight platformu ile 
Twitter, Facebook, YouTube ve Bloglarda 

kullanıcıların oluşturduğu içerikleri otomatik 
olarak, istenilen konuya odaklanarak analiz 
edebiliyor. Crismon gibi projeler sonucunda 
kurulan benzeri şirketler, analiz sonucunda 
ortaya kapsamlı bir rapor çıkartıyorlar. 
Rapor içerisinde sosyal medyadaki görüş 
kategorilere ayrılmış bir şekilde sunuluyor; 
her kategoride konuşulan konular gösteriliyor, 
bu görüşe katkısı olan kişilerin demografik 
bilgileri toplam halinde sunuluyor ve bu 
kullanıcılar arasından sosyal medyada en etkili 
kişiler belirleniyor.

Sosyal medyada ortaya çıkan bu görüşün 
toplumun her kesiminin düşüncesini yansıtıp 
yansıtmadığı ayrı bir tartışma konusu. Ama 
sadece sosyal medya kullanıcılarının görüşü 
olarak dahi dikkate alınmasının özel sektöre ve 
kamu kuruluşlarına katabileceklerini örnekler 
vererek irdelemeye çalışacağız. Örneklerimiz 
güncel küresel olaylardan, şirketlerin tüketici 
motivasyonlarını anlamalarına; ülke içinde 
gerçekleşen politik olaylardan  televizyon 
programlarına olan halkın tepkisine kadar 
geniş bir yelpazeden geliyor.

Örnek çalışmalar

Mısır ve Libya  
İlk örneğimiz Mısır, Libya ve Suriye’de son 
dönemde gerçekleşen güncel olaylara olan 
halkın tepkisinin twitter üzerinden analiz 
edilmesini ele alıyor. Bu olaylar esnasında 
halkın kendi içinde harakete geçmesi için 
sosyal medyayı kullandığına dair çok farklı 
fikirler hep konuşuldu. Biz burada olaylar 
öncesinde ve sonrasında bu ülkelerde twitter 
üzerinde neler konuşulduğunu anlamaya 
çalışan bir çalışmadan bahsedeceğiz[14]. 

Mısır’da insanlar hem politik durum 

hakkındaki görüşlerini hem de yeni hükümetin 
nasıl oluşturulması gerektiğini twitter 
üzerinden konuşuyorlar. Şubat 2011’den, 
Haziran 2012’ye kadar yaklaşık 12 milyon 
Arapça tweet, ve 1 milyonun üzerinde İngilizce 
tweet bu çalışma için analiz ediliyor. Bu zaman 
aralığında twitter üzerinde konuşulanlar, 
geriye dönük ve devrim odaklı konuşmalardan, 
ileriye dönük, yeni hükümet kuruluşları ve 
seçimler hakkındaki konuşmalara dönüyor. 
Şubat 2011’den Kasım 2012’deki seçimlere 
kadar tweetlerin yüzde 54’ü devrim odaklı 
iken, seçimlerden sonra Ocak 2012’ye kadar 
yüzde 26’sı devrim ile alakalı. Şubat 2012, 
Haziran 2012 döneminde bu oran yüzde 10’lara 
kadar geriliyor. Bu azalan konuşmaların yerini 
yeni devlet kurma ile alakalı konuşmlar alıyor.

Twitter’a Libya için yansıyanlar Mısır’dan biraz 
farklı. Ekim 2011’de Kaddafi’nin ölümünden 
sonra Aralık ayına kadar atılan tweet’in 
İngilizce ya da Arapça olmasına göre farklı 
özellik taşıyor. İngilizce tweet’ler kuvvetler 
ve askerler arası çatışmadan bahsederken, 
Arapça tweetler yeni devlet kurma hakkında 
ifadeler içeriyor. 

Facebook ve Twitter’da 
yeni Papa seçimi 
İkinci örneğimiz 13 Mart 2013’te Katolik 
kilisesinde gerçekleştirilen Papa seçimi 
hakkında Facebook ve Twitter üzerinde 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere 
ve Arjantin’de konuşulanları ayrı ayrı 
inceliyor. ABD’de yüzde 21 oranında olumlu 
konuşmaya karşılık yüzde 8 olumsuz konuşma 
gerçekleşiyor. Bu oran İngiltere’de yüzde 
12 olumlu ve yüzde 12 olumsuz; Arjantin’de 
ise belki de tam da beklenilen gibi diğer 
ülkelerden fazla olarak yüzde 30 olumlu ve 
yüzde 18 olumsuz şeklinde oluyor. [16]

ABD’de gerçekleşen konuşmalar büyük 
ölçüde (yüzde 56) görüş belirtmeden haber 
paylaşımlarından oluşuyor. Yüzde 21’lik 
olumlu paylaşımların yüzde 15’i yeni Papa’ya 
olan kişisel güveni ve heyecanı dile getirirken, 
yüzde 6’lık kısmı ise genel Katolik kilisesine 
olan heyecanı dile getiriyor. İngiltere’de 
ise yüzde 51 oranında yeni Papa seçimleri 
hakkında şaka ve espiri içerikli paylaşımlar 
yapılıyor. 

Yeni Papa’nın ülkesi Arjantin’de ise yüzde 30 
oranındaki olumlu görüş, yüzde 13 oranında 
Papa’ya destek ve heyecan içerirken, 
yüzde 10’u ise bir Arjantili’nin bu göreve 
seçilmesinden duyulan milli gururu ifade 
ediyor. 
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Bu örnekte güncel bir olaya farklı ülkelerde 
gösterilen tepkinin sosyal medya kullanılarak 
kolayca ölçülebilmesinin yanında, kullanılan 
teknolojinin herhangi bir ülkenin diline sınırlı 
olmadan çalışabildiğini görmüş oluyoruz. 

Sevgiler Günü
Amerika’da eyaletler
Üçüncü örnek sevgililer gününde Amerika’da 
farklı eyaletlerde atılan tweetleri inceliyor. 
Şubat’ın ilk iki haftasında, iki milyondan fazla 

tweet’in analizi sonucu yüzde 40 oranında 
olumsuz, yüzde 23 tarafsız ve kalan yüzde 37 
oranında da olumlu tweet atıldığı görülüyor. 
Şubat’ın ilk günlerinde olumsuz görüşler 
daha fazla iken, sevgililer gününe yaklaştıkça 
günlük olumlu konuşmaların oranı, 
olumsuzları geri de bırakıyor. [15]

Amerika’da Twitter üzerinde en romantik 
konuşmanın gerçekleştiği eyalet, yıl boyu 
güneşli havası ile meşhur Kaliforniya’dan 
geliyor. Burayı, sırayla Wyoming ve Texas takip 
ediyor. İlk beşin kalanı ise Utah ve balayı için 

çokça tercih edilen Hawaii alıyor.

Sevgililer günü ile alakalı olumsuz 
konuşmaların en çok geçtiği eyalet 
ise, hava şartlarının ağır olduğu 
Güney Dakota. Burayı Batı Virginya, 
Kuzey Dakota, Rhode Island ve 
Kentucky takip ediyor. 

En çok sevgililer günü konuşması ise 
yine en çok bekâr gencin bulunduğu 
New York eyaletinden geliyor. Sevgili 
bulma isteği içeren tweet’ler ile 
adeta sevgililer gününe yalnız girmek 
istemeyen kişilerin uğraması gereken 
yer açık ara New York gibi görünüyor.

Amerika seçimleri
Bir diğer örneğimiz 2012 Amerikan 
seçim sürecinde Ekim 22’de 
gerçekleştirilen üçüncü (son) 
başkanlık münazarası.[9] Bu 
münazara ile alakalı televizyonların 
da teşvik etmesi sonucu 2 günde 
Twitter’da 1 milyona yakın içerik 
oluşturuluyor. Bunların analizi 
sonucunda sosyal medyadaki görüş 
yüzde 37 ile Obama’nın, yüzde 35 ile 
Romney’nin münazarada daha etkili 

olduğunu düşünüyor. yüzde 27’lik kalan grup 
ise münazaranın ortada olduğunu kanaatinde. 
[10] Obama’nın daha iyi olduğunu düşünenler 
ekonomi ve dış politikada Obama’yı daha iyi bir 
seçenek olarak gördüklerini ifade ediyor. 

Amerika vergi artırımı
Dördüncü örneğimiz de Amerika’daki 
vergi artırımı tartışmaları hakkında sosyal 
medyadaki insanların görüşü. Sosyal 
medyadaki konuşmaların yüzde 24’ü konuyla 

alakalı insanların duygusal görüşlerini 
yansıtıyor (örn. kaygılananlar, kızanlar, 
hayal kırıklığına uğrayanlar). yüzde 36’sı ise 
konuyla alakalı yayınlanan haberleri paylaşımı 
içeriyor. Yüzde 22’si konu ile alakalı şaka 
içerikli paylaşımlar. Yüzde 18’lik kısım ise 
destekler ya da eleştirel politik görüş ifade 
ediyor. [12] Birçok benzer analizleri incelemek 
için Crimson Hexagon’un blog sayfasını 
inceleyebilirsiniz. [13]
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Kuzey Güney dizisi
Son örneğimiz Türkiye’de yayınlanan 
Kuzey Güney dizisinden. Dizide yer 
alan Ferhat karakteri öldürülür. Kimin 
öldürdüğü henüz dizide belli değilken, 
sosyal medyada diziyi takip edenler 
kendi görüşlerini paylaştılar. Takipçilere 
göre, dizideki Güney karakteri en 
muhtemel katil. İkinci seçenek ise 
dizinin bir bölümüne kadar Sami iken, 
daha fazla ipucu belirince Burak  olmuş. 
Yani diğer bir deyişle, hala dizide 
katilin kim olduğu belli değilken sosyal 
medyada konu ile alakalı bir görüş 
oluşmuş. [11]

Sonuç
Web 2.0  teknolojileri artık toplumların 
ve aynı zamanda ülkemizin 
vazgeçilmezleri arasına girmiş 
durumda. Özellikle sosyal medya 
siteleri, insanların İnternet ortamında 
etkileşmesini sağlayarak adeta 
toplumun görüşlerinden bir kesit 
sunuyor denebilir. 

Ülkemizde de kamu ve özel sektör 
kuruluşları, verdikleri kararlar ya 
da sundukları hizmet veya ürünler 
hakkında; toplumda ne konuşulduğunu, 
hangi kullanıcıların ne tür görüşleri 
yaymakta etkili olduğunu, belirlenen 
hedeflere ne kadarulaşıldığını ölçmede 
sosyal medyayı bir araç olarak 
kullanmayı düşünebilirler.

Sosyal medya sayesinde özel sektör ve 
kamu kuruluşları aldıkları yeni kararlar, 
yeni hizmet ya da ürünler hakkında 
toplumdan daha hızlı geri dönüşüm 
alıp, kendilerini hedefe ulaştıracak 
stratejilerini tekrar gözden geçirebilirler.
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