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SOS’YALan 
MEDYA

Çağlar boyunca insanoğlu 
bildiklerini, gördüklerini diğer 
insanlara aktarmak için çabaladı. 
Bilgiyi aktarma hızı insanın diğer 
insanlara erişme hızıyla paralellik 
gösterdi. Duman işaretleri ve 
güvercin iletişimin simgesi oldu. 
Günümüzde ise teknoloji destekli 
aygıtlar iletişimi neredeyse ışık 
hızına eriştirmiş durumda.

G ünümüzde internet başta olmak üzere, teknoloji ile desteklenen iletişim 
olanakları, toplumların olan bitenden anında haberdar olmalarını sağlamaktadır. 
Amerika’nın bağımsızlığının ilan edildiği tarih 4 Temmuz 1776’dır. Amerikan 
Bağımsızlık Savaşı’nda yer alan Fransız generallerinin ülkelerine döndükten 

sonra kendi ülkelerinde krala karşı bağımsızlık ayaklanmasını başlatmaları yıllar aldı. 
Tarihte Fransız İhtilali olarak yer alan bu olay 14 Temmuz 1789 günü gerçekleşti. Bağımsızlık 
ve özgürlük fikrinin bir kıtadan diğerine olan yolculuğu on üç yıl sürdü, bugün on üç saniye 
bile sürmüyor.

Kimileri gelişen teknolojiyle hızlanan iletişim sayesinde dertlerine derman buldular. Dağda, 
denizde, yolda mahsur kalanların telsizleri ile, telefonları ile yardım isteyerek hayatta 
kaldıklarına ilişkin öyküleri duymuşsunuzdur. 17 Ağustos 1999 günü yaşanan Gölcük 
merkezli depremin ardından amatör telsizcilerin kurduğu iletişim ağı ile sağladıkları internet 
bağlantısı sayesinde birçok yaşamın kurtulduğunu unutmadık. 

İnternet 21. yüzyılda toplumların vazgeçilmez iletişim ortamlarının başında gelmektedir. 
Sosyal medya araçlarının yoğun olarak kullanıldığı bu platform, kalkınma için olduğu kadar 
toplumun aydınlanması için de kullanılmaktadır.  Son günlerdeki toplumsal olaylar da bu 
ortam üzerinden paylaşılarak gündemimizde yer almıştır ancak ne kadarının doğru, ne 
kadarının yanlış bilgi içerdiği tartışılır.

“İnternet Yaşam” ise “Sosyal Medya” da bu yaşamın can damarıdır. Onu korumak için 
araştırmadan, sorgulamadan yanlış verileri paylaşmamalıyız. Sosyal medyanın bir yalana 
dönüşmesini engellemeliyiz.  

Yaşanan olaylar üzerine on adet sivil toplum kuruluşunun 29 Haziran 2013 günü yayımladığı 
“Sosyal Medya ve Haklarımız” başlıklı ortak bildirgede (http://bmo.org.tr/2013/06/29/sosyal-
medya-ve-haklarimiz/) özetle, internet ve sosyal medyanın bireysel gelişme ve demokrasi 
için vazgeçilmez olduğu; sosyal medya kullanımının yasadışı bir eylem olmayıp anayasal bir 
hak olan iletişim özgürlüğünün bir parçası olduğu; Sosyal medyanın vatandaşın hak arama 
çabalarına destek olduğu; Hakaret, nefret söylemi ve şiddete çağrı içermeyen hiçbir sosyal 
medya paylaşımının suç olmadığı; (Sosyal medya kapsamındaki) tüm verilerin büyük oranda 
ABD’de bulunan ve ilgili şirketlerin kontolündeki sunucularda toplandığı, bu şirketlerin tüm 
kullanıcı verilerini görebildiği ve başkalarıyla paylaşabildiğine ilişkin bir kanının olduğu gibi 
konulara yer verilmiştir.
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