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Geçtiğimiz ay gündem, Gezi Parkı eylemleriydi. Biz de bu sayımızda eylemleri 
sosyal medya (SM) veri trafiği ve SM’nin yaşamımızdaki önemi açısından inceledik. 
Konunun uzmanı TBD Yönetim Kurulu Üyesi Levent Karadağ konuğumuz oldu. SM’nın 
hukuksal temellerini de unutmadık ve Avukat Gürkan Özocak’ a sorduk. Insight Radar 
platformunun hazırladığı ayrıntılı Gezi Parkı analizi ve ardından yaptığımız söyleşi de 
SM ile ilgili çok ilginç bir sonucu ortaya çıkardı...

Kanımca Gezi Parkı eylemleri daha pek çok yoruma ve araştırmaya konu olacak. Yeri gelmişken 
ben de bu konudaki düşüncelerimi ve çıkarımlarımı maddeleştirerek paylaşmak istiyorum: 

Bir, Gezi Parkı eylemleri birbirini hiç tanımayan kimi “ortak paydalı” insanların nasıl sosyal 
medya ortamında bir araya gelip hızla harekete geçebileceğini gösterdi (“Arap Baharı”nda 
da SM etkisi başattı ama ülkemizde yaşananlar hepsinden hızlı ve coğrafi anlamda büyük 
boyuttaydı.) 

İki, SM geleneksel medyaya alternatif oldu. Hatta geleneksel medyanın varlığı ve önemi de 
tartışmaya açıldı. 

Üç, SM’nın yeni bir modelde, kısa veya uzun ömürlü STK benzeri etkili bir sanal örgütlenme 
modeli ortaya çıkardığına tanık olduk. Bu örgütlenme modeline sivil eylem grupları anlamında  
“SEG” diyebilir miyiz?

Dört, SM’nın de bir etiği var ve bu etiğe uymak, paylaşımcılığı ve özgürce kendini ifade etmeği 
sağlar. 

Beş, SM kendini dinletmenin ve işe yaradığımızı hissetmenin yeni ortamı. Gençlerin bu 
ortama sıkı sıkı sarılmasının altında yatan nedenlerden biri de bu. SM’nın neden ülkemizde 
bu kadar yaygınlaştığını düşünmenin de tam zamanı (SM kullanımında üst sıralarda olmamızı 
kastediyorum). 

Altı, SM’nın kendiliğinden gelişebilen özgür bir ortam olması çekiciliğinin de sırrı. Kendiliğinden 
gelişen ortamları kaos modelleme teknikleriyle analiz etmek bizi ilginç sonuçlara götürebilir. 
Zaten “büyük veri”’nin  en büyük kaynaklarından biri SM kayıtları…

Yedi, Gezi Parkı eylemlerinin özellikle Twitter üzerinden gelişmesi, asıl olanın sözcükler ve 
cümleler olduğunu, ironiktir ama, çoklu bir ortamda kanıtladı.

Sekiz, SM analiziyle toplumsal hareketler için  bir erken uyarı sistemi geliştirilebilir. 

Dokuz, SM, katılımcılığı, hızı ve çok sesliliği nedeniyle demokratik bir yapıyı besleyen yeni 
toplumsal araçlardan biridir. 

On, SM aracılığıyla gönül kazanmak da birilerini kızdırmak da çok kolay…

On bir, SM, mizah ve edebiyatın hem üretim hem de tüketim ortamlarından biri ve 
vazgeçilmezi…

On iki, artık eylem aşamasına geçtiğine göre, SM’daki insanların kendilerini gizledikleri, yanlış 
tanıttıkları şeklindeki mit anlamını yitirdi. İnsanlar, özellikle gençler, SM’de kendi kimlikleriyle 
yaşadıklarını gösterdiler…

On üç, “biz” olmanın, toplumsallaşmanın en kısa yolu SM’dan geçiyor  (kalıcılığı tartışılır).

On dört, SM, toplumsal bilinçaltının incelenebileceği bir ortam. İnsanların neyi istemediği ve 
bu konuda ne kadar ciddi olduklarını en çabuk SM’dan öğrenebiliriz. Çok yakın gelecekte bunu 
açıkça gösteren herkese açık yazılımlara da kavuşacağız… 

On beş, kendini ifade etmek sorunların çözülmesinde veya iyileştirilmesinde terepötik  bir etki 
yaratabilir. Bu da SM’da kolayca sağlanabilecek bir olanak…

On altı, bir SM kullanıcısı  en az bir saniye  boyunca yerel gündemler oluşturabilir.

On yedi, günlük köşe yazarlığı anlayışının ne SM’nın hızına ne de kültürüne ayak uyduramadığı 
ortaya çıktı… 

On sekiz, SM’da bir düşünce ancak beğendirilebilirse yaygınlaşabiliyor. Ancak bu, 
yaygınlaşmamış düşüncelerin değersiz olduğu anlamına gelmiyor. SM, bir düşünce akarsusu… 

On dokuz, SM’da yalancının mumu, yatsıdan çok önce söner…

Yirmi, SM insanı hem eğlenmeye hem de öğrenmeye zorluyor… Eğitim sistemi SM’yı bir eğitim 
aracı olarak kullanabilir…

Sözlerimi bitirirken bu sayımızda daha pek çok haber ve yorum olduğunu eklemek istiyorum. Bu 
sayımız yaz sayısı yani iki aylık. Eylül başında görüşmek üzere…
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