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Gezi protestolarının Twitter’da şimdiye kadar en çok 
konuşulan konuların başında geldiğini belirten Karadağ, 
yayın yasağının olmaması, devlet ve kurumların risk ve 
kriz durumuna ilişkin planlarının bulunmasıyla “yalan 
haber ve tweet”ın önüne geçilebileceğini vurguladı.

Büyük veri ve sosyal ağların Türkiye’de özellikle “Gezi protestoları” 
sürecinde kullanımını mercek altına aldığımız “Dosya” sayfalarımız 
için sosyal medya üzerine çeşitli yazıları bulunan ve sosyal medyayı 

aktif kullanan TBD Yönetim Kurulu Üyesi Levent Karadağ ile görüştük. 

Türkiye’nin sosyal ağları kullanmada dünyada ilk 5 ülke arasında yer aldığı 
için gezi protestolarının da dünyada Twitter’da en çok konuşulan konu halini 
aldığına söyleyen Karadağ, “Gezi protestoları Twitter’da şu ana kadar en çok 
konuşulan konuların başında geliyor. Arap Baharı, Wall Street olayları hiçbiri 
Twitter’da bu kadar konuşulmadı” dedi.

Gezi protestolarının başlangıcında “dijital yerliler” denilen 30 yaş altındaki 
gençlerin, sosyal medya ortamlarını iyi bildikleri gibi uluslar arası sosyal 
medyalarda da kısa sürede yer aldıklarına değinen Karadağ, 29 Mayıs’ta 1 
milyon 800 binlerdeki aktif Türk kullanıcı sayısının, 10 Haziran’da 9 buçuk 
milyon kişiyi geçtiğini bildirdi. Karadağ, protestolar sürecinde, gençlerin 
aslında apolitik olmadıkları, dünyayı radyo ve TV’lerden değil mobil 
cihazlardan izledikleri için sosyal medyada çabuk organize olabildiklerinin 
görüldüğüne dikkat çekti.

Cep telefonu ve bilgisayarda kullanılan ortamların yabancı şirketlere 
ait olduğunu anımsatan Karadağ,  Twitter ve Facebook gibi şirketlerin 
kullanıcılar arasında güveni sarsmamak için dünyaya mal olmuş bir 
harekette gizli bilgileri vermek konusunda direnç gösterebilecekleri, 
hükümet tarafından yapılan açıklamaların da bu doğrultuda olduğuna işaret 
etti. 

Sanal dünya ile gerçek dünyanın birleştiği, gerçek dünyada “yalan haber”, 
sanal dünyada da “yalan tweet” olduğunu belirten Karadağ, yayın yasağının 
olmaması, devlet ve kurumların risk ve kriz durumuna ilişkin planlarının 
bulunması halinde, “yalan haber ve tweet”ın etkisinin daha az olacağının 
altını çizdi.

T B D ’ d e n  K a r a d a ğ : 
İşe, sosyal medyayı öğrenme ve öğretmekle 
başlanmalı, düzenlemeler kısıtlama yönünde olmamalı
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-Gelişen teknoloji ve farklılaşan ihtiyaçlarla birlikte veri tabanı teknolojilerinde 
de ciddi bir değişim yaşandı. Bu değişim, büyük veri ve bileşenlerine ilişkin 
değerlendirmenizi alabilir miyiz?
 
- Wikipedia’da büyük veri; “toplumsal medya paylaşımları, ağ günlükleri, bloglar, fotoğraf, 
video, log dosyaları v.b. gibi değişik kaynaklardan toparlanan tüm verinin, anlamlı ve işlenebilir 
biçime dönüştürülmüş biçimi” şeklinde tanımlanıyor. Büyük veri platformunun oluşumundaki 
beş bileşen yine Wikipedia’da; İngilizce karşılıkları olarak “variety (çeşitlilik), velocity ) (hız), 
volume (veri büyüklüğü), verification (doğrulama) ve value (değer)” şeklinde 5V diye açıklanıyor.
Variety (Çeşitlilik): Üretilen verinin yüzde 80’i yapısal değil ve her yeni üretilen teknoloji, farklı 
formatlarda veri üretebiliyor. Telefonlardan, tabletlerden, bütünleşik devrelerden gelen türlü 
çeşitlilikte “veri tipi” ile uğraşılması gerekiyor. Bir de bu verilerin farklı dillerde, Non-Unicode 
olabileceğini düşünürseniz, bütünleşik olmaları, birbirlerine dönüşmeleri de gerekli.
Velocity (Hız): Büyük verinin üretilme hızı çok yüksek ve gittikçe artıyor. Daha hızlı üreyen veri, o 
veriye muhtaç olan işlem sayısının ve çeşitliliğinin de aynı hızda artması sonucunu doğuruyor.
Volume (Veri Büyüklüğü): IDC istatistiklerine göre 2020’de ulaşılacak veri miktarı, 2009’un 44 
katı olacak. Şu anda kullanılan, “büyük” diye adlandırdığımız kapasiteleri ve “büyük sistemleri” 
düşünüp bunların 44 kat büyüklükte verilerle nasıl başa çıkacaklarını hayal etmek gerekiyor! 
Kurumun veri arşivleme, işleme, bütünleştirme, saklama vb. teknolojilerinin bu büyüklükte veri 
hacmi ile nasıl başa çıkacağının kurgulanması gerekli hem de hemen.
Verification (Doğrulama): Bu bilgi yoğunluğu içinde verinin akışı sırasında “güvenli” olması 
da bir diğer bileşen. Akış sırasında, doğru katmadan, olması gerektiği güvenlik seviyesinde 
izlenmesi, doğru kişiler tarafından görünebilir veya gizli kalması gerekiyor.
Value (Değer): En önemli bileşen ise değer yaratması. Bütün yukarıdaki eforlarla tariflenen 
“büyük veri”nin veri üretim ve işleme katmanlarınızdan sonra kurum için bir artı değer yaratıyor 
olması lazım. Karar veriş süreçlerinize anlık olarak etki etmesi, doğru kararı vermenizde 

hemen elinizin altında 
olması gerekiyor. Örneğin 
sağlık konusunda stratejik 
kararlar alan bir devlet 
kurumu anlık olarak 
bölge, il, ilçe vb detaylarda 
hastalık, ilaç, doktor 
dağılımlarını görebilmeli. 
Hava Kuvvetleri, bütün 
uçucu envanterindeki 
taşıtlarının anlık yer ve 
durumlarını görmeli, 
geriye dönük bakım 
tarihçelerini izleyebilmeli. 
Bir banka, kredi vereceği 
kişinin, sadece demografik 
bilgilerini değil, yemek 

yeme, tatil yapma alışkanlıkları ve gerekirse sosyal ağlarda ne yaptığını dahi izleyebilmeli.
Veri, çığ gibi büyüyor; çok yakın bir zamanda akıllı binalarda binlerce sensör olacağı belirtiliyor. 
Bu sensörler aracılığıyla ev içerisindeki her türlü davranışımız ölçülecek. Sosyal medya da 
veri toplanıyor ve anında değerlendiriliyor. Örneğin; ilişkisini “nişanlısına” çeviren kişiye evlilik 
şirketleri ulaşıyorlar.
Veri tabanını teknolojileri de verinin ilk ortaya çıkışı, ortamına hızlı ulaşma, verinin doğruluğu, 
verinin değeri, verinin hızla işlenmesi ve ilgili yerlere ulaşmasını güvenli sağlanmalı. Teknoloji 
ve yazılım şirketleri, “büyük veri (big data)” konusuna odaklanmış durumdalar. Verinin 
değerlendirilmesi amacıyla da küçük-orta-büyük ölçekli şirketlerin kullanacağı şekilde 
“veri madenciliği ve iş zekâsı programları” geliştiriliyor. Önümüzdeki dönemde kurum ve 
toplumlarda “veriye dayalı yönetim” stratejik öneme sahip olacak. 

-Büyük verinin (big data) yaratacağı fırsatlar ve istihdam alanları nelerdir?

-Veri; kişi, kurum ve ülkeler için stratejik hale geldi. Geçen yıl, birinde, 70 milyon kişinin 
vatandaşlık ve özel bilgileri bulunmuş, bilgilerin sorgulama programları yaparak avukatlara 
satmışlardı. (Araba, ikametgâh, mal varlıklar vs.). Bugün birçok bilgi, uluslar arası alanda el 
altından satılmaktadır (kredi kart bilgileri, vatandaşlık bilgileri, sağlık bilgileri, ticari bilgiler vs). 

Akıllı binalarda binlerce sensör bilgi toplamaya başladı, sosyal medyada iz bırakıyoruz, 
ulaşımda iz bırakıyoruz. Yeni dünyanın en stratejik ürünü; petrol değil “bilgi”dir. O zaman bilgi 
üreten, bilgiyi işleyen, bilgi ithalatı, bilgi ihracatı, bilgi casusu gibi iş yaşamının her alanında 
bilgiye ihtiyaç duyulacak.
 
-Peki, sosyal ağ ve uygulamalarındaki büyük veri (big data) nasıl yönetilmeli? 
Sosyal ağ verisi nasıl modellenmeli, mimarisi ve yöntemi ne olmalı? 

-Facebook’un kullanıcı sayısı 1 milyara yaklaştı. 1 milyar kullanıcı veri üretiyor.  Sosyal 
medya sadece Facebook değil tabi ki Twitter, Youtube, Pinterest, blog siteleri vs. var. Ama biz 
Facebook, Twitter, Youtube ekseninden bakarsak; yazı, fotoğraf ve video olarak düşünüp, model 
kurgulanmalı, takip sistemlerine bakınca İnternette deneyimli arama motor teknolojisiyle 
anahtar kelimeyle gelen veriyi kayıt ediyorlar. Veriler, karar destek sistemine atılarak, işleniyor. 
Sosyal ağlardan gelen verilerin bir kısmına hızlı geri dönüş (çağrı, şikâyet yönetimi, kriz 
yönetimi vs) sağlanması için hızlı karar verme ve yanıtlama sistemleri oluşturulmalı.

 -Sosyal ağ üzerinde gerçekleştirilen büyük veri (big data) analiz edilmek 
istenirse bu analiz işlemi ile elde edilebilecek sosyal ağ analizi ölçütü nedir, nasıl 
hesaplanır?

-Sosyal ağ üzerindeki büyük verinin analizinde Sosyal Ağ Analiz (SAA) teknikleri kullanılabilir; 
bu konuda birçok uygulama bulunuyor. SAA, sosyal ağ kümeleri arasında düğümler 
oluşturarak, düğümler arasındaki bağların ilişkilerini grafiğe döker. Çoğunlukla bu bağ göreceli 
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gücü göstermek için sayıya dökülür. SAA’nın sonucu, her düğümü ağ içindeki yerleriyle ilgili 
olarak bazı niteliklerle sayıya dökmektir. Bu nitelikler çeşitli metrikler içerir. 
Bu metriklerin bazı örneklerini şöyle sıralayabiliriz: Merkeziyet derecesi (ağ içindeki diğer 
insanlarla olan bağların sayısı), Yakınlık (kişinin, doğrudan veya dolaylı olarak, ağ içindeki diğer 
bütün kişilere olduğu mesafenin derecesi), Aradalık (kişinin başkalarına ait doğrudan bağlar 
üzerinden dolaylı olarak iletişime geçtiği kişilerin sayısı) ve ulaşmadır (herhangi bir ağ üyesinin 
diğer ağ üyelerine ulaşma derecesi). 
SAA’nın hangi şekillerde kullanıldığının örnekleri arasında, topluluklar arasındaki güç 
dinamiklerinin anlaşılması, şüpheli terörist ağlarının tanımlanmasına yardımcı olunması, 
sahtecilik ağlarının tanımlanmasına yardımcı olunması ve organizasyonların birbiriyle nasıl 
etkileşime girdikleri sayılabilir. 

- Ontolojilerin sosyal ağlara sağlayabileceği katkılar nelerdir? Ontoloji tabanlı bir 
sosyal ağ nasıl geliştirilebilir, ağdaki ağ ve ilişkiler nasıl temsil edilebilir? 

-Sosyal ağlar, kümelerden, davranış özelliklerinden oluşur. Ontolojilerin, daha küçük ve 
özelleştirilmiş sosyal ağlarda kullanılması önemli katkılar sağlar. Hatta, pazarlama, aktivizm 
alanında çok yararlı sonuçlar verir.  
Ontoloji tabanlı bir sosyal ağ, öncelikle gerçek hesapların olduğu düşünülerek tasarlanmalı. 
Bu sistemde gruplar, paylaşımlar, davranışlar arasındaki ilişkiler daha kesin çizgiler oluşturur. 
Böylece tüketici eğilimleri, toplumsal davranışlar daha net ölçülebilir. 
Ontoloji, semantik web, daha da öncesine gidecek olursak yapay zekâ sistemlerinin istenilen 
sonucu vermemesi verinin az oluşu, verinin işleme hızlarının az olması, veri saklama 
kapasitelerinin düşük olmasıydı. Şimdi bunların hepsi aşıldı, büyük verinin işlenmesiyle bu 
konuda çağ atlanabileceğine inanıyorum. 

- Özellikle “Gezi protestoları” sürecinde sosyal medyanın yoğun kullanımını neye 
bağlıyorsunuz?

-Türkiye, sosyal ağları kullanma açısından dünyada 5 ülke arasında yer aldığından, gezi 
protestoları da dünyada Twitter’da en çok konuşulan konu halini aldı. Bu nedenle Türkiye içinde 
ve dışında çok sayıda konuyla ilgili raporlar yayınlandı. Araştırma firmalarının bazılarıyla birlikte 
çalışmalarımız olduğu için güvenilir araştırmalar olduğuna inanıyorum.

Gezi protestoları Twitter’da şu ana kadar en çok konuşulan konuların başında geliyor. Arap 
Baharı, Wall Street olayları hiçbiri Twitter’da bu kadar konuşulmadı. Sosyal medyanın ana 
unsurlarında Facebook, Twitter ve Youtube’da çok fazla sayıda içerik üretildi.  

Özellikle ilk günlerde sokağa çıkanların sayısının artışı ve sosyal medyanın kullanımında ulusal 
medyanın önemli katkısı var. Televizyonlar protestoları vermeyince insanlar, sosyal medyaya 
yöneldi. Oradan gelen sosyal paylaşımlar, doğru-yanlış paylaşıldı. Aileler çocuklarından 
haberdar olmak için sosyal medya hesapları açtı. 

Gezi protestolarının başlangıcında “dijital yerliler” dediğimiz 30 yaş altındaki gençler, sosyal 

medya ortamlarını iyi bildikleri gibi uluslar arası sosyal medyalarda da kısa sürede nasıl yer 
aldılar. Ulusal medyanın meydana gelen olayları vermemesi nedeniyle bütün dünya olayları, 
sosyal medyadan takip 
etti ve sosyal medyada oldukça fazla bilgi toplandı.

- Gezi Parkı protestocuları, bilgi paylaşımında hangi sosyal ağları kullandı? 
Uluslar arası toplumun dikkatini çekmek ve yardım istemek için sosyal medyadan 
nasıl yararlandı? 

-Gezi Parkı olaylarında ilk günlerdeki kişiler, “Dijital Yerliler” dediğimiz kuşaktan oldukları 
için sosyal medyayı iyi kullandı. Ayrıca Türkiye’deki 43 milyon 3G aboneli cep telefonu var. 
Gençlerin çoğunluğunda akıllı telefon özelliği olan telefonlar bulunduğundan çekilen fotoğraf 
veya video kısa zamanda sosyal ağ ortamlarında paylaşıldı.  Paylaşımlarda bir koordinasyon 
ve organizasyon olarak, Hashtag (#) larda organize oldular. Çok kısa sürede  #DirenGeziParkı, 
#DirenGezi ve uluslar arası paylaşımı  #OccupyGezi şeklinde yapıldı. 

Sosyal medya ortamları olarak Twitter, Facebook, Youtube ağırlıklı bir şekilde kullanıldı. Ayrıca 
iç haberleşme için şifreli Zello Programı ve kendi iç ağlarından yararlandılar.  
Ancak İnternet’in ve halkların özgürlüğü konusunda faaliyet gösterdiğini belirten Anonymous’un 
devreye girmesiyle devlet sitelerinin hack edilmesi ve uluslar arası alanda yayılması etkili oldu. 
Apolitik olduğu için eleştirilen gençlerin aslında apolitik olmadığı, dünyayı radyo ve TV’lerden 
değil, mobil cihazlar üzerinden izledikleri için sosyal medyada çabuk organize olabildiklerini 
gördük.
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Uluslar arası toplum özellikle yurt dışında yaşayan Türkler,  kriz dönemlerinde Türkiye’den 
“haber almakta” çok zorlanıyorlar. Yayın yasaklarının konulmasıyla birlikte insanlar 
yakınlarından haber alamaz hale geliyorlar. O zaman sosyal medyaya bakıyorlar ve çoğunlukla 
haber yerine dezenformasyon okuyorlar. Ayrıca “dijital yerliler” dediğimiz kuşağın İngilizcesinin 
iyi olması, sözlük programlarını iyi kullanmaları nedeniyle #occupygezi hashtagı ile twitleri 
paylaşarak uluslararası toplumun dikkati çekildi. Ama özellikle yüklenen aşırı fotoğraf ve 
videolar, uluslar arası toplumun ilgisini çabuk çekmesine neden oldu. 

-Olayların başlaması (31 Mayıs) ve sonraki 7 gün içinde (özellikle 6 Haziran) 
#DirenGeziParkı ve #OccupyGezi hastag taşıyan ne kadar tweet atıldı, sayı 
vermeniz mümkün mü?

-29 Mayıs’ta 1 milyon 800 binlerdeki aktif Türk kullanıcı sayısı, 10 Haziran’da 9 buçuk milyon 
kişiyi geçti. Bu konuda sizinle şu bilgiyi paylaşabilirim.
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-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın göstericilerin cep telefonları için 
mahkemeden “arama kararı” çıkarttığı, telefonların imaj kopyası alınarak 
inceleme yapılacağı basına yansıdı. Habere göre Savcılık, soruşturma kapsamında 
230 şüphelinin telefonlarında “imaj kopyalaması 
yapabilmek”  için mahkemeye başvurarak arama kararı 
çıkarttı. Sulh Ceza Mahkemesi de telefonları bilgisayar gibi 
kabul ederek Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen 
“bilgisayarlara, bilgisayar programlarına ve kütüklerine, 
kopyalama ve el koyma” hükmü uyarınca, savcılığın talebini 
yerinde bularak aramaya izin verdi. Arama kararıyla 
telefonların imaj kopyası alınarak incelemeler yapılacak. Bu 
konuya ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz?

-Öncelikle olayın hukuki kısmı televizyonlarda tartışıldı. Bir olay 
hakkında haber vermenin suç unsuru olmadığı belirtildi. Örneğin; 
“Şurada polis var”, “Burada TOMA var” gibi. Bu televizyonların da 
yaptığı bir durum. Ancak birisine hakaret etmek, küfretmek suç teşkil 
ediyor.
Teknik kısma bakılınca bugüne kadar bilgisayarlı vakalarda 
bilgisayardaki disklerin kopyaları alınıp verilmedi. Bilgisayarlara 
el konuldu, telefonlara da el konulduğu zaman bulunan bilginin 
doğruluğu nasıl ispat edilecek? Bilgi, o ortama sonradan da 
yerleştirilmiş olabilir.  Telefonlara bakmak kişilerin bilgisayarlardan 
daha özeline girmek demektir. Çünkü telefonlarda çok daha özel 
bilgiler olabilir. Bu kişinin özel hakkına müdahale edilmek sayılabilir. 
Cep telefonu ve bilgisayarda kullanılan ortamlar yabancı şirketlerin 
ortamları. Bu şirketler (twitter, facebook vs), kullanıcılar arasında 
güveni sarsmamak için dünyaya mal olmuş bir harekette gizli bilgileri 
vermek konusunda direnç gösterebilirler. Son zamanlarda hükümet 
tarafından yapılan açıklamaların da bu doğrultuda olduğu görülüyor.
 
- AK Parti’nin sosyal medyadan sorumlu Başkan Yardımcısı 
Ali Şahin, “Yalan tweet bombadan daha tehlikeli. Sosyal 
medyaya yasal düzenleme şart” dedi. Bu konuda neler 
söylemek istersiniz?

-Sanal dünya ile gerçek dünya birleşti, gerçek dünyada nasıl “yalan 
haber” varsa sanal dünyada da “yalan tweet” var.  Yalan tweetin daha 
tehlikeli olması, daha hızlı yayılmasındandır. Bunun önüne geçmek 
için öncelikle yayın yasağının olmaması, devlet ve kurumların risk 
ve kriz durumuna ilişkin planlarının bulunması gerekiyor. Ancak o 
zaman “yalan haber ve tweet”in etkisi daha az olur. İnsanlar, tarih 
boyunca bilinmeyenden korkmuşlar. Bilinmeyenler azalınca korku 
da azalmış. O zaman işe sosyal medyayı öğrenmek ve öğretmekle 
başlamak gerekir. 

Son yıllarda özgürlük hareketleri, “İnternet’in özgürlüğü” üzerine veriliyor. O nedenle İnternet’e 
gelebilecek herhangi bir kısıtlama haberi bile dünyada anında karşı örgütlenmeleri getiriyor.  
Anonymous bunların başında yer alıyor. Bir kısıtlama getirdiğiniz anda uluslar arası teknoloji 
şirketleri, çok kısa sürede başka yöntemlerle kısıtlamayı deliyorlar. Youtube’ın Türkiye’de 

yasaklı olduğu dönemlerde Türkiye, Youtube dünyada en çok kullanan 
ülkelerden olmuştu.  

Sosyal medya yapılacak düzenleme yaparken öncelikle, toplumun 
çeşitli kesimlerine sosyal medya, bu ortamda nelerin suç, nelerin 
suç olmayacağı şeffaf bir yapıyla anlatılarak işe başlanmalı. 
Düzenlemeler sosyal medyayı kısıtlama yönünde olmamalı.  

-Gezi Parkı olaylarında gerçek veriler ve gerçek olmayan 
veriler birbirinden nasıl ayırt edildi sizce?

-Ulusal medya yayın yapmayınca çok fazla gerçek olmayan bilgi de 
ortaya çıktı. İnsanlar çocukları ve yakınlarından haber alamayınca 
sosyal medyadan yayılan her türlü habere bakıp inanmaya başladılar. 
Sosyal medyada, insanları doğru haber almaya yönlendirse de doğru 
haber kaynaklarının anında sahteleri çıktı. Doğru haberi ayırt etmek 
için, tweeter adresinin paylaştığı haberlerin geçmişine, eski bir 
hesap olup olmadığına dikkat edildi. Yoğun olarak bazı hashtaglar 
(#direngezi, #direnankara vb) izlenirken bunların da anında harf 
oyunlarıyla sahteleri devreye girdi. Ama Taksim Dayanışması gibi 
platformlar, blog sayfaları açarak veriyi daha güvenilir hale getirdiler. 
Daha güvenli iletişim için Zello programı kullanıldı. 

Yine sosyal medyada hesabın doğru olacağına (Cem Yılmaz, Okan 
Bayülgen vs) inandığı kişilerin haberlerine bakıldı. Ayrıca Facebook 
gruplarında grupların eski olması ve tanıdıkları ortak arkadaşlara 
göre karar verdiler. 

Burada sosyal medyanın ticari olarak kullanılabileceğine, bu işten 
ticari yarar elde etmek isteyen kişiler olabileceğine dikkat edilmeli. 
Örneğin “Gezi Gönüllüleri” adı altında bir facebook grup kurup ve 
twitter adresi açıp, çok sayıda kişiyi kayıt edebilir. Daha sonra grubun 
veya twitter hesabının adını ticari firma olarak değiştirip, beğen sayısı 
olarak satabilirler. 

Özetle sosyal medyanın dinamiklerini öğrenip ona göre sosyal 
medyada yer almamız lazım. 

http://www.bilisimdergisi.org/s156

http://www.bilisimdergisi.org/s156

