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Teşekkür 

Pandemi sebebiyle her zamankinden daha tuhaf zamanlar yaşadığımız bir dö-
nemde, hakikate değer veren ve çarpıtılmış gerçeklikleri bilimsel bir perspektifle 
anlamlandırmaya mütevazi de olsa katkı sağlamak adına bu kitabın oluşmasında 
pay sahibi olan tüm bölüm yazarlarına; Hakem Kurulundaki değerli hocalarıma, 
yayınevinin titiz editöryal kadrosuna, kapak tasarımcılarına ve çalışmanın fikirden 
basılı kitaba dönüşmesi sürecinde desteklerini hiç esirgemeyen aileme ve eşime 
teşekkürü borç bilirim. 
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Ön Söz 

İnsan aklının, duygularının ve davranışlarının farklı amaçlar ve tekniklerle 
manipülasyonu, düşünce tarihinin ve toplumsal ilişkinin onulmaz hastalıklarından 
biridir. Manipülasyonun türü, tekniği ve vuku bulduğu ortam çeşitlilik gösterse de 
iletişim çalışmaları bağlamında manipülasyon konusu ayrı bir değeri hak eder. 
İletişimin kitleselleşmesi ve modern medya araçlarının yeni özellikleri, hastalık 
olarak tarif edilen bu durumu ilerleten başat faktörler arasında görülebilir. Manipü-
lasyon olgusunun, iletişim bilimi çerçevesinde farklı uzmanlık alanlarının odaklan-
dığı konularda değişen düzeylerde mutlaka irdelenmesi gerekmektedir. İletişim 
bilimcilerin bu olguyu farklı yönleriyle ele alması, hem bilimsel bir gereklilik hem 
de ahlaki bir yükümlülük olarak görülmüştür. 

Yeni medya çağının alametifarikası, günümüz iletişim araç ve tekniklerinin 
önceki çağlara nazaran barındırdığı devasa kapasite dâhilinde aranmalıdır. Bu ka-
pasite, iletişimde yönetilmiş, etkisi hesaplanmış, kurgulanmış ya da öngörülen du-
rumların ötesinde iletişimin manipülasyonu bağlamında öngörülemeyen krizler 
doğuran sonuçları bünyesinde barındırır. Bu durumun iletişim bilimleri açısından 
dikkate değer öngörüsü ise dilin ikna amaçlı kullanımı çerçevesinde “manipülatif 
iletişim” çabasının sorgulanması gereğidir. Elinizdeki eser, bu gereklilikten hare-
ketle, iletişim disiplini çerçevesinde manipülasyon olgusunu 13 farklı bölüm üze-
rinden ele almaktadır. 

Çarpıtılmış Gerçekliğin İnşası kitabı 2 ciltten oluşmaktadır. İlk cilt, medya ve 
iletişim mesleklerinde manipülasyonu konu edinirken elinizde bulunan ikinci cilt, 
manipülatif iletişim kapsamına dâhil edilebilecek muhtelif konuları kapsamaktadır. 
Bu bir anlamda manipülasyon kavramı ve meslekler özelinde şekillenen ilk cildin 
sınırlarını aşma çabası olarak görülebilir. Zira ilkinin devamı ve tamamlayıcısı 
olarak ikinci cilt, iletişim-manipülasyon ilişkisi çerçevesinde önemli konu ve kav-
ramları müstakil başlıklar altında ama bir bütünlük içinde ele almaktadır.  

Hakikat-sonrası (post-truth) kavramı ve tartışmaları, bu anlamda eserin üze-
rinde durduğu konulardan biridir. Bu bağlamda hakikat-sonrası iklimde bilginin 
nasıl üretildiği ve manipülatif yönü ile birlikte yine bu iklimde siyaset-yalan ilişkisi 
ele alınmakta, medya okuryazarlığının önemine dikkat çekilmektedir. İletişim ve 
bilişim teknolojileri sayesinde depolanabilen devasa boyutlardaki verinin gazeteci-
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likte bir manipülasyon aracına nasıl dönüştüğü, kitabın üzerinde durduğu başka bir 
konudur. En çok tartışılan konulardan bir tanesi olan trol ve trolcülük, yine eserin 
önemli konularından biridir. Manipülasyonla ilişkili olarak izlenim yönetimi, ka-
muoyu araştırmaları, algı yönetimi konuları kitapta farklı başlıklar altında ele alın-
maktadır. Buna ek olarak, manipülasyon konusu alternatif tıp uygulamaları, fotoğ-
rafçılık çerçevesinde ve reklam sektörü profesyonelleri açısından, savaş haberciliği 
bakımından incelikle tartışılmaktadır. Manipülasyon bahsi yapıp etik konusuna 
değinmeden olmazdı. Bu bakımdan, anlamı ve iletişimi çarpıtan bir olgu olarak 
manipülasyon, etik ilişkisi bakımından da irdelenmektedir. Eser, medya manipü-
lasyonuna karşı korunma mekanizması olarak eleştirel düşünme becerisine vurguy-
la kapanmaktadır.  

Osman Çalışkan 

Ağustos 2021, Denizli 
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Hakikat-Sonrası Çağda Bilgi ve 
Manipülasyon 

Adem Bölükbaşı 

Özet 

Soğuk Savaş’ın bitimiyle beraber tarihin, insanın ve ideolojilerin sonundan 
bahsederek Batı uygarlığının nihai ve mutlak zaferini ilan eden yaklaşımlar, belki 
de o yıllarda yeterince ciddiye alınmamıştı. Ancak bugün 2020’lerin dünyasından 
bakınca görünen o ki artık insan-sonrası bilginin ve bütün olarak insan-sonrası 
etiğin tartışıldığı şartlarda, insana, tarihe ve ideolojilere göre tanımlanan bir unsur 
olarak hakikatin alabildiğine göreceli hâle getirildiği bir iletişim ortamını ve temel 
bir kıstas olarak hakikatin çekilişini tecrübe ediyoruz. Bilgiyi kimi zaman salgına 
(infodemi) dönüştüren kimi zaman da hab-eğlence (infotainment) formatında bir 
meta olarak sunan devasa ağlar karşısında insanın hakikat arayışı anlık duyarlılıkla-
ra hapsolmuş durumda. Bugün çevrim içi ağlarda anlık olarak binlerce görüntü, ses 
ve yazıdan oluşan mesajlar alan insanın durumu bir habere veya bir gerçeğe muha-
tap olmaktan ziyade aşırı biçimde maruz kalmaya dönüşmüştür. Siber uzay gibi 
alternatif gerçeklik alanlarının hayatımızı kapladığı ve kamuoyunu şekillendirmeye 
başladığı, sahte (fake)’nin artık gerçeğin yanında arızî bir kategori olarak değil 
müstakil ve kendi başına anlamlı bir kategori olarak ortaya çıktığı bu şartlarda ‘ha-
kikatin kendisi’nin özünü ve anlamını muhafaza edip etmediği sıkça sorulan bir 
sorudur. Bu soruya bir cevap niteliğindeki post-truth (hakikat-sonrası) kavramı, 
modern çağın ampirizmine ve rasyonalizmine karşı artık bilginin kaynağı mesele-
sinin bulanıklaştığı, spontane duyarlılıklar, algılar ve inanışların, gözlem ve deneye 
ve sistematik yöntemlere dayalı olarak rasyonelleştirilmiş olguların yerini aldığı bir 
durumu tanımlamaktadır. Bu çalışmada hakikat-sonrası çağın bir yandan hızlıca 
ortaya çıkmış olan iletişim teknolojileri sayesinde, bir yandan da daha geniş an-
lamda kültürel ve politik şartların sonucu olarak bilgiyi, hakikati arama aracı olarak 
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değil, perspektif ve yaşam tarzı oluşturma biçimi olarak nasıl yeniden kurduğu 
tartışılmaktadır. Ayrıca bu durum, sosyal bilimlerden edebiyata, tarihten felsefeye 
ve dinden görsel sanatlara kadar birçok alanda gözlemlenen büyük anlatıların ve 
grand teorilerin parçalanması süreciyle beraber değerlendirilmektedir. 

Giriş  

İnsanlığın önündeki alternatif seçeneklerin tükendiğinin ilan edildiği 1980’li 
yılların sonunda liberal demokrasi kesin ve nihaî zaferini ilan ederken ortaya birta-
kım kavramlar da atılmaktaydı. İdeolojilerin sonu, tarihin sonu ve tarih-sonrası 
dönem gibi yeni kavramlar Amerikan yaşam tarzına doğru evrildiği düşünülen 
insanlığın doğal akış mecrasının belirlendiğini varsaymaktaydı (Fukuyama, 1989). 
Bu belirlenimden sonra gelen her şey artık bir taraftan öncekinin aşılması gibi gö-
rünse de esasında belirlenmiş şartlar içerisinde “X-Sonrasının” yaşanmasından 
ibaretti. Post-truth (hakikat-sonrası) kavramına da böyle bir çerçevede bakarsak, 
onu geleneğin geri çekilişine karşı yeni bir hakikat rejimi kuran modernleşme ku-
ramının 1980’lere kadar taşıdığı ve neo-liberalizmle bir nevi yeniden kurmaya 
çalıştığı hakikatin sonrası olarak görebiliriz. Bu açıdan hakikat-sonrası kavramı bir 
yönüyle, postmodern teorinin uzantısı olarak sosyal bilimlere girmiş bir kavramdır. 
Ancak öte yandan dünyada bilhassa 2010’lu yıllarda liberal demokrasilerde popü-
list siyasetin yükselişine dair yaygınlaşan sol-liberal bakış açısına dayanan literatü-
rün ‘hakikat-sonrası siyaset’ kavramını (Rabin-Havt, 2006) kullandığı görülmekte-
dir. Her ikisi de 2016 yılında gerçekleşen Brexit oylaması ve ABD başkanlık se-
çimlerinde, hem Donald Trump’ın popülist siyasi söylemlerinin hem de Birleşik 
Krallık’ta AB’den ayrılmayı destekleyen çoğunluğun duygusal tepkilerinin galip 
gelmesi, rasyonel gerçekliğin ve nesnel olguların irrasyonel kanaatler, inançlar ve 
duygular karşısındaki yenilgisi olarak yorumlanmıştır (McIntyre, 2018:12-3). Do-
layısıyla çıkış noktası itibariyle hem felsefi hem de politik kökenleri bulunan bu 
terimin 2016 yılında Oxford Dictionary tarafından yılın kavramı seçildikten sonra 
Türkçe literatürde kullanımı da yaygınlaşmaya başlamıştır. Ulusal literatürdeki tez 
ve makale veri tabanlarına bakıldığında özellikle 2018 yılından sonra bu kavramı 
açıklayıcı bir araç olarak kullanan çalışmaların sayısının arttığı gözlenmektedir. 
Post-truth kavramı Türkçe’de “hakikat-sonrası”, “gerçeklik-sonrası”, “post-
gerçeklik”, “hakikat ötesi” ve “gerçeklik ötesi” gibi birçok farklı kelimeyle karşı-
lanmıştır. Oxford Dictionary’nin tanımının (Oxford, 2021) Türkçe’deki karşılığı 
“Nesnel hakikatlerin/gerçeklerin/olguların belirli bir konu üzerinde kamuoyu-
nu/halkın görüşünü belirlemede/oluşturmada duygulardan ve kişisel kanaatler-
den/inançlardan daha az etkili olması/olması durumu/olması hâli” şeklindedir (Ter-
zi, 2020:81-82).  
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Yapılan çalışmalara bakıldığında kavramın daha ziyade medya (bilhassa yeni 
medya) bağlamında tartışıldığı söylenebilir. Tematik olarak da yeni medyada habe-
rin sunumu, yalan haber, siyasal iletişim, hakikat-sonrası siyaset ve reklamcılık 
gibi alanlarda yoğunlaştığı görülmektedir. Keyes’a göre bugün yalanların bu kadar 
geniş bir şekilde yaygınlaşmasını mümkün kılan yeni medya, artık insanları o kadar 
büyük yığınlar hâlinde yalanlara maruz bırakmaktadır ki yalanların hakikati, olgu-
sal hakikatin önüne geçmiştir (Keyes, 2004:188). Benzer şekilde insanın tarih bo-
yunca bilgi üretme kapasitesinin ona büyük bir güç verdiği ve bilginin en temel 
girdi olduğu günümüz post-endüstriyel toplumlarında yalan bilgi üretmenin ona 
sağladığı iktidarın hakikat-sonrası durumu doğuran ana sebeplerden biri olduğu 
iddia edilmektedir. Bu güç, manipüle etme kapasitesini de beraberinde getirmekte-
dir ve insanlar bunu fark ettikleri için bu alan alabildiğine genişlemeye devam et-
mektedir (McIntyre, 2018:102). Hakikatin önemsizleşmesi (Ceylan Tok, 2020) ya 
da hakikatin yitimi (Güven, 2020) olarak da kavramsallaştırılan post-truth’un yuka-
rıdaki yaygın olarak kabul edilen tanımında siber uzay ve sosyal medya gibi unsur-
ların rolüne yer verilmemiştir. Ayrıca geçmişte yine nesnel olguların belirleyicili-
ğinin pek etkili olmadığı dönemlerden farkının ne olduğunun yeterince tarif edil-
memesi sebebiyle bu tanımı eleştirel bir gözle değerlendiren kavramsallaştırma 
çabaları da öne çıkmıştır. Buna göre hakikat-sonrası, postmodernizmin sosyal ağlar 
vasıtasıyla mümkün kıldığı epistemolojiden bağımsız düşünülemez. Bu yüzden de 
hakikat-sonrasını tanımlayan birincil unsur, gerçek/yalan ayrımının önemsizleşme-
si ve bir anlam arayışı olarak “hakikat arzusunun öldürülmesi”dir (Güven, 
2020:33). Burada hakikat-sonrasının manipülasyonla ilgisini ve gerçek/yalan ara-
sındaki ayrımdan ziyade başka ayrımların öne çıkışını tartışırken de bu bağlamdan 
hareket etmeye çalışacağız.  

1. Hakikat-Sonrası Durum 

Hakikat-Sonrası durum, her anlamda post-modern durumunun bir uzantısıdır. 
Post-modern durum bildiğimiz anlamda toplumun sonunun geldiği ve insanların 
ekranları başındaki izleyiciler olarak gerçeklerle görüntülerin birbirine karışıp iç 
içe geçtiği bir durumu yaşamaktadır. Gerçek ile suretlerin birbirine karıştığı bu 
yeni dönemde simülasyonlar gerçeğin yerini almaya başlamış ve gerçeklik geri 
çekilmiştir (Baudrillard, 2002). Öte yandan nasıl ki postmodern durumda büyük 
anlatıların yerini mikro anlatılar ve mikro tarihler aldıysa, hakikat-sonrası durumda 
da tarih ya da teori, her şeyi üzerinde taşıma çabasındaki büyük bir eksen olmaktan 
ziyade, küçük küçük ve parça parça gerçeklik kırıntılarının toplamı gibidir. Örne-
ğin, tarih alanında on dokuzuncu yüzyılda ve yirminci yüzyılın önemli bir kısmında 
belirli kabullere ve örüntülere göre kalıplaşmış olan üst-anlatılar, son derece hiye-
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rarşik bir makro tarih perspektifine sahipti. Bu makro perspektifin dışındaki her şey 
az çok marjinalleşerek çeperlere doğru itilmekteydi. Ancak bireylerin kişisel öznel 
tarihini merkeze alan anlatıya dayalı, kültürel tarihin ve mikro perspektifin öne 
çıkması, artık büyük anlatılara dayalı tarih bilimi anlayışını geri plana itti (Iggers, 
2000:51). Bu noktada yalnızca tarih biliminde değil genel olarak sosyoloji ve ant-
ropoloji gibi sosyal bilim disiplinlerinde de mikro anlatılara yönelim ve grand teo-
rilerin terk edilmesi, modernizmin dine ve geleneğe karşı bir iddia sahibi olmak 
adına varsaydığı büyük hakikatin parçalanmasının en önemli işaretlerindendir.  

Hakikat-sonrası durumun bir başka boyutu da modern toplumlarda özellikle 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan hızlı teknolojik değişmenin bilginin üre-
tim ve tüketimini etkilemesidir. Bilgi üretim sürecinin bu dönüşümü büyük anlatı-
ların terk edilmesini tetikleyen ve kolaylaştıran unsurlardan biri olmuştur. Genelin, 
evrenselin ve teorik olanın bilgisini temsil eden büyük anlatıların yerine yerelin, 
kıyıdakinin, tikel ve küçük olanın parçalı ve farklı anlatıları ikame edilmiştir. 
Marksizm gibi büyük anlatılara yaslanan ideolojiler çağı da artık sona ermiştir. 
Sonuç olarak gelişmiş, endüstriyel toplumlarda bilginin durumu adeta aşınan büyük 
hakikat kategorisinin bir semptomudur ve o toplumların bir sonraki evreye yani 
postmodern aşamaya geçtiğini işaret etmektedir (Lyotard, 1990).  Nitekim Daniel 
Bell’den Francis Fukuyama’ya kadar 1950’lerde ve 1980’lerde ideolojilerin sonu-
nun geldiğinin iddia edilmesi de bu anlamda aynı yönelimin bir parçasıdır. İdeolo-
jilerin sonunun gelmesi, modern dönemin alışılmış kategorilerinin, ayrımlarının, 
tasniflerinin anlamını yitirdiğini ve bunların yerine yeni kimlik mücadelelerinin 
geçtiğini ima etmektir. Bunun doğal bir sonucu olarak keskin bir doğru ve yanlış 
bilinç ayrımına, son derece katı bir gerçeklik ve sahtelik ayrımına dayalı sınıf ve 
ideolojiler çağının yerini bu gibi ayrımlara dayanmayan dinamik bir kimlik ve kül-
türler çağı almıştır. Ayrımlar artık görecelilikler, zevkler ve renkler üzerinedir, 
dolayısıyla sahici anlamda bir ayrım değildir.  

Benzer şekilde Bauman da hakikati agnostik bir kategori olarak tarif eder ve 
buna göre hakikat bilinmesi mümkün olmayan ve bilinmesinde ahlaki bir fayda 
umulmayan bir bilgidir. Agnostik tavır, mutlaka bilme ve bu bilgiden hareketle bir 
etik yasa çıkarma çabasına girmeden inanmayı ya da inanmamayı seçmektir. Her 
iki agnostik de benzer bir durumdadır. Dolayısıyla hakikat-sonrası çağda inanç 
alanında agnostisizm başat tavırdır (Bauman, 2009). Postmodernliğe din ve inanç 
açısından bakıldığında kurumsal dinden ziyade bireysel inancın ve parçalılığıın 
burada da başat olduğu görülmektedir. Postmodern dönemde ihya edilecek bir ge-
lenek ya da tebliğ edilecek bir hakikatten ve (bir peygamberin ümmeti için) kolek-
tif olarak sunulacak bir kurtuluştan ziyade huzur ve şifa şeklinde sunulacak birey-
sel bir kurtuluş ön plandadır. Dinin postmodern çağın sınırsız çoğulluğu içerisinde 
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otoritesini yitirerek metalaşması, kurumsal bir dinden ziyade öznel bir inanca dö-
nüşmesi söz konusudur. Buna göre insanlık için önce geleneği ve dini temsil eden 
inanç çağının ve sonra da modernliği ve aydınlanmayı temsil eden akıl çağının 
nihayete erdiği ve artık dünyanın yorumlar çağını yaşadığı savunulmaktadır. Bura-
da akıl çağını temsil eden pozitivist ateizm ile inanç çağını temsil eden sembolist 
teizm arasındaki çatışmanın veya din ile bilim arasında “evrensellik” ve “hakikat” 
konusundaki rekabetin lüzumsuz olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceler, postmo-
dern bağlamda din ve inanç meselesine bakışı net bir biçimde göstermektedir. Bu 
çerçeveye göre iki farklı kültür olarak bilim ve din çatışmaya gerek kalmadan bir 
arada yaşayabilir. Ancak her ikisi de o büyük hakikat iddialarından vazgeçecekler-
dir. Böylece teizm ve ateizm çatışmasının ötesinde daha agnostik bir konum alın-
maktadır. Din ve postmodernlik sorununu tartıştığı bir makalede Ali Yaşar Sarıbay 
gelinen noktaya dair şu değerlendirmede bulunmaktadır: 

“Rorty ve Vattimo’nun bu çerçevede odaklandıkları temel mesele Aydınlan-
madan önce Tanrı’ya karşı olan sorumluluk ve yükümlülüklerimizin artık Akıl’a 
karşı olanlara yerini bıraktığıdır. Bu durum, sadece insanlığın işlediği günahın nite-
liğini değiştirmiştir. Şu hâlde asıl mesele artık sorumluluk ve yükümlülüklerimizin 
kime karşı olacağıdır.  Rorty’nin fikrî “sorumluluklarımız sadece vatandaşlarımıza 
karşıdır” şeklindedir ki o bunu medeni/sivil sorumluluk olarak adlandırır. Vattimo 
ise bu konuda farklı düşünür…. Dini her zaman Tanrı’ya karşı bir sadakat duygusu 
olarak görür… Bu da tam olarak Rorty’nin medeni/sivil sorumluluğunun Vatti-
mo’nun spiritüel sorumluluğuna denk düşmesidir.” (Sarıbay, 2020:11-12). 

Vattimo, özellikle spiritüel sorumluluk kavramı ekseninde, din söz konusu ol-
duğunda bireysel seçim ve bağlılığın belirleyici olduğu ve öznel göreceliliğin 
hâkim olduğu “yorumlar çağı”nı işaret etmektedir (Vattimo ve Rorty, 2004:35). 
Demek ki Tanrı’ya ve Akıl’a karşı mesuliyetin tabii bir neticesi olan hakikate dair 
sorumluluğumuz postmodern dönemde farklı bir eksene kaymaktadır. Sivil/medeni 
sorumluluk ve spiritüel sorumluluk, bu anlamda hakikat-sonrası döneme özgüdür 
çünkü göreceliliği beraberinde getirmektedir. Oysaki modernlik, böyle bir göreceli-
liğe kesinlikle kapalıdır. Modernliği çok radikal bir şekilde eleştiren Bauman, onun 
farklılıklara karşı son derece katı ve hoşgörüsüz olduğunu, soykırım gibi yöntemle-
rin modernliğin özünü ortaya koyan pratikler olduğunu savunmaktadır. Modernli-
ğin ve dolayısıyla onun hakikatinin akışkan hâle gelmesi olarak postmodernlik, 
bugün doğru görünen şeylerin yarın yanlış, eksik ve anlamsız görünebileceği du-
rumdur (Bauman, 2001). 

Sonuç olarak hakikat-sonrası durum; tarih, din, siyaset gibi alanlarda var olan 
hakikat rejiminin aşınmasıdır. Nietzsche ve Freud gibi düşünürlerden bu yana Batı 
düşüncesi içinde hakikatin imkânsızlığına ve yitirildiğine, ahlaki anlamda iyi/kötü 
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ayrımlarının anlamsızlığına dair tespitler olguların, felsefe ve psikoloji eksenindeki 
sorgulamalar sonucunda reddedilmesini beraberinde getirmiştir. Yirminci yüzyılda 
da bu konuda Nietzsche ve Freud’un izinden giderek hakikat rejimlerinin arkasın-
daki asıl gerçekliği araştırma iddiasında olan Foucault, hakikat iddiaları ve bu iddi-
aların dayandığı bilgi sisteminin yapısıyla iktidar arasındaki ilişkiyi irdelemiştir 
(Foucault, 2012). Günümüzde hakikat rejimlerinin dayandığı bilgi sistemleri, dijital 
teknolojiler ve siber uzayla mümkün hâle gelmektedir. O yüzden hakikat-sonrası 
durumun kültürel boyutunu anlamak için siber uzayın doğasını ve bilgi üretimini 
nasıl etkilediğini yakından incelemeliyiz. 

2. Hakikat-Sonrası ve Siber Uzay 

"Siber uzay" terimi ilk defa 1984 yılında Neuromancer'de ortaya atılmıştır 
(Gibson, 1984). Bu kavram ses, video ve elektronik baskı yoluyla iletişim amacıyla 
bilgisayarların yoğun etkileşiminden kurulu sanal alanı ifade etmek için tanımlayıcı 
bir tarzda kullanılmıştır.  Buradaki mekân sanaldır çünkü fiziksel değildir ancak 
mahiyeti itibariyle kapsamlı ve son derece geniştir. İlginçtir ki bu kelime genellikle 
internet kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır ve hatta sosyalleşme için 
sağladığı platformlarla da sosyal medyaya atıfta bulunmaktadır.  Hakikat-sonrası 
bir dünyadan bahsedilmesini mümkün kılan en önemli kültürel unsurlardan biri 
olan siber uzay teknolojisi, hakikat-sonrası siyasete karşı demokratik gelişimin ve 
özgür seçime dayalı siyasetin değişken dinamikleri üzerinde de belirleyici olmuş-
tur. İnsanlık tarihi boyunca zaman ve mekânın değişimi, genel değişim seyrinin 
temel belirleyicileridir. Sanal dünya veya siber uzay da denilen yeni mekânın orta-
ya çıkması da bu anlamda insanın gerçeklik algısını etkileyen önemli gelişmelerden 
biridir. Dünyadaki bu değişen dinamikler, sadece fiziksel alanın değil onun ötesin-
deki siber alanın da toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisinin incelenmesini gerekli 
kılmıştır. İnternet ve cep telefonları gibi ağ oluşturan ve mobil teknolojilerin yay-
gınlaşması, alışılmış anlamıyla mesafelerin ortadan kalkması, bir yandan hareketli-
likleri olabildiğince arttırırken diğer yandan da zaman-mekân sıkışmasını berabe-
rinde getirmiştir. Bunlar, modernliğin getirdiği sonuçların ve küreselleşme olarak 
adlandırılan sürecin tezahürüdür. Bizim gerçekliği kurma ve algılama biçimimizi 
en çok etkileyen zaman ve mekân kategorisi arasındaki bu sıkışma, mekânın bu 
yeni siber ortamda nasıl üretildiği, nasıl tüketildiği ve insanların özneler arası iliş-
kilerde mekâna yükledikleri anlamı nasıl inşa ettikleriyle birebir ilgilidir. Ulaşım 
ve iletişim teknolojilerindeki bahsi geçen gelişmeler, alışılmış mesafeleri ortadan 
kaldırmış ve mekân, zaman ekseninde gerçekleşen dönüşümle beraber, eski anla-
mını ve özelliğini yitirmiştir. Yeni ulaşım ve iletişim teknolojilerinin baş döndürü-
cü gelişmesi, alışılmış gerçeklik algılarını da alt üst etmiştir. Harvey’in deyimiyle 
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“zaman-mekân sıkışması deneyimi, insanı kışkırtır, heyecanlandırır, strese düşürür, 
bazen ağır bir tedirginliğe sürükler; dolayısıyla da çok çeşitli toplumsal, kültürel ve 
politik tepkileri harekete geçirir.” (Harvey, 2010:270). Kapitalizmin 1970’lerden 
sonra yeniden organize olması sürecinde yaşanan değişim, yalnızca üretim alanında 
fordist biçimlerden post-fordist biçimlere geçiş değil, aynı zamanda ve belki de 
daha önemlisi, tüketim alanında da hızı, esnekliği, zindeliği ve çeşitlilikleri zirveye 
taşıyan bir tüketim kültürüne doğru yaşanan evrimdir. Bu evrimde siber uzay da en 
önemli alternatif mekândır. Bu alternatif mekân zamanla bir paralel evrene, paralel 
hayata ve dolayısıyla paralel bir gerçekliğe dönüşmeye başlamıştır. Var olmanın 
çevrim içi olmak ve görünür olmakla eş anlamlı hâle geldiği bu yeni durumda 
“gerçek” mekânın içi boşalır veya etkisizleşirken yeni mekân artık “gerçek” mekân 
olmakta, Giddens’ın “yöre” olarak adlandırdığı yerelliğin hakikatlerinden koparak 
küresel bir biçimlenmeye tâbi olmaktadır (Giddens, 1994:25). Zaman-mekân sı-
kışması ve mekânın küresel etkilere çok daha açık hâle gelmesi de modernliğin 
ileri düzeydeki sonuçlarından biridir. Bu ileri düzeydeki sonuçlar yeni oluşan ağ 
bağın (internetin) karmaşıklığında hem zamanın hem de mekânın sınırlarını flulaş-
tırarak ortadan kaldırmıştır. 

Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki değişimin yarattığı bu kültürel değişme 
gelişen dünyada sosyal ve politik ilişkileri de etkilemiştir. Sonuç olarak, sosyal 
bilimciler son yıllarda içinde yaşadığımız dünyanın doğasını, bu dünyanın hakika-
tini giderek daha çok sorgulamaya başladılar ve buradan topluma sirayet eden de-
ğişimleri irdelemeye çalıştılar. İnsan daima kendisini çevreleyen dünyayı belirli bir 
kontrol altında tutmak, tutarlı bir bütün şeklinde algılamak ve bu algıyı sürdürüle-
bilir biçimde muhafaza etmek ister. Bunun için de içinde bulunduğu sosyal gerçek-
liği anlamaya çalışır. Bu amaçla toplumlar belirli yönetim sistemleri oluşturmuş-
lardır. Yönetim sistemleri toplumdan bağımsız değildir ve onun geleceği, istikame-
ti ve geleceğe dair göstergeleri hakkında ciddi fikir verir. Günümüz toplumlarında 
yaygın olarak kabul gören liberal demokratik yönetim aygıtı ulusal kalkınma, istik-
rar ve uluslararası ilişkiler konusunda diğer yönetim biçimlerine (totaliter, otoriter, 
teokratik vb.) göre farklı modeller sunma iddiasındadır. Kendisini usul itibariyle  
hukuk teminatı altındaki özgür ve adil seçimlere, ilkesel olarak da din ve vicdan 
özgürlüğünden düşünce ve örgütlenme hürriyetine kadar her türlü özgürlüğe ve 
kuvvetler ayrılığı prensibine dayandıran liberal demokrasiler, hakikat-sonrası’nın 
yerleşik düzenin “nesnel” hakikat rejimini tehdit eden bir olgu olduğunu savun-
makta ve “hakikat-sonrası politika” tabiriyle adeta alternatif siyaset biçimlerinin 
hepsini popülist, otokrat, otoriter gibi yaftalarla daha baştan mahkum etmektedirler. 
Elbette özgür ve adil seçimlere ve ilkesel esaslara dayalı demokraside seçimler 
kalkınma ve istikrarın bir ön şartıdır (Staudt, 1991:29). Bu yüzden gelişmiş ve ge-
lişmekte olan ülkelerde, siber uzayın ortaya çıkışı ve siyasi alanda da etkili olmaya 
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başlaması, alternatif hakikatlere kapının açılmasının ve hakikatin çoğullaşmasının 
önemli bir zeminidir. Bu durumu liberal demokrasilerin “nesnel” gerçeklik rejimi-
ne bir tehdit, popülist bir hilebazlık ve manipülasyon aracı olarak görmek eksik bir 
perspektif sunmaktadır. Buradaki asıl manipülasyonu anlamak için hakikat ve ha-
kikat tanımının kimler tarafından ve ne adına yapıldığına görmek gerekir.  “Haki-
kat-sonrası siyaset” diyerek günümüzdeki kimi (popülist) siyasi liderlerin söylem-
lerini yalan haberlerle ve manipülasyonla ilişkilendirmek bu kavramın neo-liberal 
bir hakikat tanımı adına kötüye kullanımı olarak görülebilir. Hakikat-sonrası, belir-
li aktörlerin yalan haberlerle manipülasyon oluşturmasından ziyade bu ve bunun 
gibi (yanlış) bilgilendirme ve yönlendirme biçimlerini [yanlış bilgilendirme (misin-
formation) dezenformasyon, kirli bilgilendirme, bilgi salgını (infodemi), hab-
eğlence (infotainment)] mümkün kılan bir ortamın var olmasıdır. Bu ortamda haki-
kat arzusu bütünüyle yok olmuş veyahut da bir zamanlar gerçeği iletmekle görevli 
olan medyanın sunduğu ‘içerik’ bu arzunun yerini almıştır.  

Seçimlere dayalı demokrasilerde siber uzayın etkisi ve yalan haberlerin üreti-
mi arasındaki ilişkiyi irdelemek, neo-liberal düzlemde yeni yönetişim mekanizma-
sını anlamak için önemli bir başlangıçtır. Şüphesiz seçimler siyasi aktörlerin ve 
partilerin davranışlarını etkilemekte ve bu siyasi aktörler ve kurumlar seçimlere 
dayalı siyaset üzerinden varlığını sürdürmektedir. Zira demokrasilerde gücü meşru-
laştıran ve kabul edilmiş bir otoriteye dönüştüren de bu mekanizmadır (Sartori, 
1976). Siyasi aktörlerin ve kurumların seçim başarısı gerçekleri nasıl kurguladığı 
ve nasıl bir gerçeklik düzlemi oluşturduğuna bağlıdır. Bunu yaparken tıpkı siber 
uzayın paralel evreni gibi alternatif bir gerçeklik algısı içeren bütüncül bir kam-
panya sunar. Bu kampanya, bütünlüğü içinde bakıldığında belirli tarihsel ve top-
lumsal bileşenleri olan bilgiler üzerine inşa edilmektedir. Kampanyayı yöneten 
siyasi aktörler bütün kaynakları kullanarak partinin mesajını iletirler. Ancak artık 
‘aracın mesajın bizatihi kendisi’ (medium is the message) olması sebebiyle mese-
leyi yalnızca partinin kaynaklarından, mesajlarını taşıyan kampanyası bileşenlerin-
den ve karizmatik liderliğinden ibaret göremeyiz. Kampanya, hakikat-sonrasının 
mümkün kılındığı genel politik çerçevedir çünkü kampanya bütünlüğü içerisinde 
mesajın sıklık/yoğunluk düzeyi, alıcı kitleye kültürel, bilişsel ve duygusal uygun-
luğu ve muhatabın hazır bulunuşluk hâli neyin kimler için daha gerçek olduğunu 
doğrudan etkiler. 

Önce televizyon ve sonra da internetin iletişim sistemlerinin ana belirleyicileri 
hâline gelmesi ticari reklamları, kitle iletişimini, dinî, siyasi vb. her türlü propa-
gandayı ve seçim kampanyalarını dönüştürmüştür. Yirminci yüzyılın ikinci yarı-
sından itibaren bu gibi amaçlar için televizyonun kullanımı belirleyici olmuştur. 
Yirmi birinci yüzyılın ilk yıllarından itibaren de çok çeşitli alt mecralarıyla birlikte 
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(Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp vb.) siber uzay yeni bir teknolojik evre-
ye geçişi sağlamıştır. Teknik açıdan bakıldığında demokratik seçimlerle ilgili sü-
reçleri şeffaflaştırmak, bu sürecin zorluklarını hafifletmek ve nesnel olması hedef-
lenen seçimlerdeki insan müdahalesini olabildiğince azaltmak mümkün olmuş gibi 
görünmektedir. Ancak bu teknolojik değişimin kültürel sonucu değerlendirildiğin-
de bütün alt mecralarıyla birlikte siber uzayın enformasyon ağları bir bilgi salgını-
na yol açmıştır. Bu salgına maruz kalan insanlar bilgi bombardımanından yorgun 
düşmüş olarak artık gerçeğin/hakikatin mümkün olamayacağına dair güçlü bir ka-
naat beslemeye başlamışlardır. Bu yorgunluk hali sadece siyaset ve seçimler bağ-
lamında değil her konuda bu şekilde gerçekleşmektedir. Yolsuzluklarla ilgili haber-
ler, küresel salgınla ilgili haberler ve kamuyu yakından ilgilendiren buna benzer 
bütün gündemlerde, gazetecilikteki ‘haber değeri’ kriterlerinde olduğu gibi bir 
gerçeklik değeri inşa edilmektedir. ‘Gerçek gündem’ ve ‘yapay/sahte’ gündemin ne 
olduğuna dair söylemler de kamuoyu nezdinde gerçekliğin ne olduğunu tayin etme 
çabasının bir parçasıdır. 

Bütün dünyada gelişmekte olan ülkelerde, önce modernizmin baskıcı aygıtı 
tarafından siyasi ve ekonomik istikrarsızlığa sürüklenen uluslar askerî darbe, otori-
ter yönetim ve sansür gibi olguları tecrübe ettiler. Yirmi birinci yüzyılda ise inter-
netin hızla gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla kontrolsüz bir biçimde büyüyen siber 
uzay, seçim kampanyalarının ve seçimle ilgili her türlü iletişimin doğal ortamı 
hâline geldi. Sosyal medya ortamında var olan özgürlüğün sınırları televizyon ağır-
lıklı ana akım medya sansürünü aşmanın önemli bir aracı hâline gelmiştir. Ancak 
sosyal medya uygulamalarının kendisi de bir yandan sansür uygulayan bir yapıya 
sahiptir. Bu yüzden sosyal medyanın farklı mecralarını barındıran siber uzayı öz-
gürlüklerin kutsal mekânı olarak göstermek de yanıltıcıdır. Zira değerden bağımsız 
bir özgürlük tanımı yoktur. Örneğin kendi ülkesinin kültürel kabulleri, dinî inanç 
ve değerleri adına sosyal medyada bazı sapkın yönelimleri kınayan biri, nefret suçu 
işlemek ithamıyla karşı karşıya kalmakta ve hesabı kısıtlanmaktadır. Bu anlamda 
özgürlük alanlarının hem konvansiyonel medyada hem de yeni medyada kötüye 
kullanılması ve her iki mecrada gerçeğin manipüle edilmesi söz konusudur. Bu 
kötüye kullanımları engellemek için gerekli bilgilendirmeleri yapmak amacıyla 
siber uzayın kullanıldığı, haberleşme ve etkileşimin etkin bir biçimde yoğunlaştı-
rıldığı görülmektedir ancak sanal ortamda var olan bilgi kirliliği şeffaflık çabasının 
müphemliğe dönüşmesine yol açmaktadır. Bu durumda “yalan haber”in dalga dal-
ga büyüterek oluşturduğu karşıtlıklar, demokratik gelişmeyi güçlendirme çabasını 
baltalamakta ve tam aksi bir sonuç doğurmaktadır. Kimliklerin vurgulandığı, katı 
kimliklerin yerini esnek ve değişken kimliklerin aldığı postmodern dönemde, haber 
ve onun dayandığı bilgi temeli, gerçeğin ne olduğuna dair farklı perspektiflerin inşa 
edilmesi sonucunu beraberinde getirmektedir (Bauman, 2001). Zira bu perspektif-
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ler nesnel olduğu iddia edilen bir hakikati arama çabasından ziyade yaşam tarzı ve 
kimlikler etrafında örülen bir bilgi çerçevesiyle sahte/yalan haber denilen olgunun 
ortaya çıkarılmasını temsil etmektedir. 

Nasıl ki toplumsal hayatta anarşiye karşı bir düzen arayışı daima var olmuşsa 
yeni gelişmekte olan siber uzayda da her şeyin yolunda gitmesini sağlayan sınırla-
rın çizilmesi gerekmektedir. Ancak sanal dünyada hem farklı yanlış bilgilendirme 
biçimlerinin sebep olduğu kaos ve tehdit, hem de hakikat ve hurafe arasındaki geri-
lim artık hem hakikatin hem de hurafenin tırnak içine alınmasını, “hakikat” ve 
“hurafe” olmasını zorunlu kılmaktadır. Burada eğer hakikat-sonrasını, geleneksel 
ve modern dünyaların birbirlerine karşı kurdukları farklı hakikat çerçeveleri ve 
iddialarının ötesinde yeni bir hakikat iddiasında bulunmaksızın karşılıklı etkileşim 
ve müzakereye açıklık olarak anlarsak, bu bizi safdil bir noktaya götürebilir ve bu 
durumun sebep olduğu sınırsız göreceliliği ve anarşiyi görmemizi engelleyebilir. 
Siber uzayı hiçbir otoritenin olmadığı ve başsız-sonsuz bir heyuladan anlamlı bir 
evrene doğru yönlendirmek onun toplumsal alanla ilgisini anlamamızı gerektirir. 
Thomas Hobbes, Leviathan'da (1651) rekabet, şan ve şöhret merakı ve korku gibi 
duyguların çatışmaya neden olan unsurlar olduğunu savunur. Ama aynı unsurlar, 
bir toplumsal düzenin, bir küçük organizasyonun, sosyal grubun, siyasi rejimin 
veya hükümetin otoritesinin hayatta kalmasının da anahtarıdır. Max Weber’e göre 
de (1922) otoriteyi elde etmek için mutlaka bir rekabet olacağından siber uzaydaki 
durum aslında bir istisna değildir ve toplumsal hayatın bir aynası niteliğindedir. Bir 
kişi veya grubun amaçlarına ulaşması, iradesini başkalarının iradesine kabul ettire-
bilmesi için aldatma, propaganda ve yalanın hep var olduğu ve olacağı sonucuna 
ulaşabiliriz. Facebook, Instagram, Twitter ve WhatsApp gibi sosyal medya plat-
formları, sosyal ve politik oluşumların temellerini sarsan bu tür bilgilerin üretimi 
için fırsat sağlar. Bu temeller içinde insanlık, kolektif olarak inşa edilmiş bir top-
lumda düzen içinde sürekli olarak kendini yeniden üretmiştir. 

Doğru ile yanlışın, özne ile nesnenin, geleneksellik ile modernliğin diyalekti-
ği, sosyal bilimlerde sıklıkla ontolojik, epistemolojik ve metodolojik söylemler 
üretmiştir. Meselenin bu bağlamdaki eleştirisi, akılcı ve doğru olduğuna inanılan 
mevcut bilgiyle çelişir. Gerçeğe dair bu dünya görüşü, Marksistlerin, rölativistlerin, 
postmodernistlerin/postyapısalcıların bilginin rasyonelleştirilmesine dair alternatif 
görüşlerine dayanılarak, Aydınlanma çağından beri her zaman sorgulanmıştır. 
Horkheimer ve Adorno (2001) ve Jürgen Habermas (1989) gibi düşünürler iktidar-
daki kişilerin ana akım medya aracılığıyla kamuoyunu manipüle ederek iktidarı 
elinde tutmasını eleştirmişlerdir. Marx'a göre bu manipülatif eylemler, “insan tara-
fından kontrol edilmek yerine onu köleleştiren ve ona kökten karşı olan yabancı bir 
güç hâline gelir.” (Marx, 1978:160). Burada tanımlanan yabancılaşma, tıpkı mo-
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dern kapitalist üretim biçiminde olduğu gibi medya düzeninde de hem politik hem 
de kültürel sonuçları olan bir durumdur. Bu açıdan bakıldığında hakikat-sonrası 
dönem bir yandan kendinden önceki hakikat rejimlerini sorgularken öte yandan da 
gerçekliğin sınırsızca göreceli hâle geldiği ve bu sayede bulanık suda balık avlan-
dığı bir dönemi temsil etmektedir. Bu göreceliliği daha kolayca mümkün kılan 
siber uzay sadece insanın yeniden üretimi anlamına gelmez, aynı zamanda bu 
uzaydaki eylemler de yeni bir diyalektik üretmiştir: Burjuvazinin hakikati (egemen 
seçkinler/hükümet perspektifi) ve proletaryanın hakikati (yığınların, yönetilenlerin 
perspektifi). Daha çok düzenlenmiş ana akım bakış açısı ile daha dağınık ve düzen-
lenmemiş sosyal medya bakış açıları, hükümet hesapları ve kitle hesapları arasın-
daki mevcut düşmanlığın gelişimi, bazı bilim adamlarının hakikat-sonrası çağa 
atfettiği karmaşık söylemler üretir. Dünya liderlerinin (örneğin Donald Trump gibi) 
ana akım medyadan ziyade sosyal medyayı kullanması, pratikte hakikat sonrası 
siyasetin zirvesi olarak yorumlanmıştır. Bazı bilim adamları için, post-truth, dün-
yanın hakikati ve gerçekliğini oluşturan bilgilere alternatif başka bilgiler sunsa da 
bu yeni bir gelişme değil aksine postmodern teorinin uzantısı ya da sonucudur. 
Kategorik olarak hakikat-sonrası söylem, ön yargıları, siyasi kutuplaşmaları, İsla-
mofobiyi, ırkçılığı, güvensizliği, meşruiyet ve otoriteye yönelik gölgede kalmış 
öteki iddiaları öne çıkarır. Sahadaki gerçeklerden bağımsız olarak tek rasyonel 
hakikat olduğu kabul edilen bilgiye bir alternatif olarak sahte haberlerin merkezde 
yer alması, gerçekliğin ne olduğunu anlama girişimini de temsil etmektedir. Bu 
aynı zamanda teori ile pratik arasındaki uçurumun nasıl kapanacağına dair bir işa-
ret de verebilir. Alelade bir gerçeğin (olgunun, verinin) özenle ve titizlikle kurul-
muş bütünlüklü ve kendi içinde tutarlı bir teoriyi yerle bir ettiği o an teori ile pratik 
arasındaki çatışma yeniden başlamış olur. İşte bu da bir hakikat rejimine meydan 
okuyan hakikat-sonrası durumun ta kendisidir. Dolayısıyla yalan haber ile post-
truth arasında yakın bir ilişki olduğu söylenebilir. Tersinden bakıldığında yalan 
haberler, yalnızca gerçekliği çarpıtan ve onu manipüle etme çabasında olan bir 
bilgiyi temsil etmez. Aynı zamanda tek gerçek olarak kabul edilen ve öyle de kabul 
edilmesi istenen politik bir “gerçeğe” karşı farklı “gerçekler” üretmek için kullanı-
lır ancak bu “gerçeklerin” de çoğulluğunu koruması ve tekilleşerek/tekelleşerek 
yegâne gerçeğe dönüşmemesi şartıyla. 

Siber uzayın rolü sadece internetle sınırlı olmanın ötesindedir. İnsan etkile-
şimlerini kolaylaştırmak için gerçekleşen hem gizli hem de açık politik, sosyal ve 
ekonomik faaliyetler için bir mecra sağlayan sınırsız sanal alan anlamına gelmek-
tedir. Aslında küreselleşmenin ve çok kültürlülüğün bir aracı olarak bu alan, insa-
nın yaşamını sürdürdüğü fiziksel mekâna da bir alternatiftir. Siber uzay, bu neden-
le, çarpık bir fiziksel alanın uzantısıdır ancak daha çok, insanın ihtiyacını karşılama 
kabiliyetine sahip, karakter olarak sanaldır. Sonuç olarak, buradaki faaliyetlerin 
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kapsamı finansmandan suça, satın almadan hırsızlığa ve savaştan barışa kadar uza-
nır. Bu faaliyetler siber suçlar, siberseks, siber diplomasi ve siber siyaset gibi bir 
dizi kelime oluşturmuştur. Nitekim günümüz dünyasında fiziksel alanın dışında 
örneğin demokrasinin gerçekleştiği yer siber siyaset alanı, ticaretin gerçekleştiği 
yer e-ticaret alanıdır.  Son pandemide görüldüğü üzere e-ticarette, online eğitimde 
ve buna benzer birçok alanda sanal alanların büyümesinde adeta bir patlama ya-
şanmıştır. Ancak bu durum aynı zamanda birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. 
Örneğin George Bush’un başkan seçildiği 2000 yılından bu yana ABD seçimlerin-
de yalan haberler yoluyla yapılan manipülasyonlar rutin hâle gelmiş ve en son Do-
nald Trump’ın başkan olduğu seçimlerde de ortaya çıkmıştır. Yine Covid-19 pan-
demisi de sağlık alanında küresel bir salgın olmakla kalmamış aynı zamanda bir yıl 
boyunca bütün dünya çapında devam eden bir bilgi salgınına (infodemi) da yol 
açmıştır. Bu bilgi salgını ilaç şirketlerinin, doktorların, ulus-devletlerin, komplo 
teorisyenlerinin, Dünya Sağlık Örgütü gibi ulus-üstü otoritelerin her birinin kendi-
ne özgü gerçeklerinin ortaya dökülmesiyle ve rekabetiyle meydana gelmiştir. As-
lında bu rekabeti mümkün kılan siber uzayın varlığı, hakikat-sonrası rejiminin sa-
dece yalan haberlerle değil enformasyon bombardımanıyla ayakta durduğunu gös-
termektedir. 

3. Siber Uzayda Yalan Haberin Yükselişi 

Asıl sorun yalan haberlerin siber uzayda yaygınlaşması mı yoksa bu yalan ha-
berlerin sıradanlaşması mıdır? Zira bu sıradanlaşma çeşitli alanlarda doğru bilgiye 
erişmeyi imkânsızlaştıran bir bilgi salgını yaratmaktadır. Demek ki hakikat-sonrası 
rejimi için yalan haberle doğru haber arasındaki ayrım bulanıklaşmış ve önemini 
yitirmiştir. Bilgi salgınının oluşturduğu bu bulanıklıkta bilgi boş zamanın oluştur-
duğu bir çereze de dönüşmüştür. Haberin verilme biçiminde görselliğin yani göste-
rinin öne çıkması artık haberin hab-eğlence (infotainment) endüstrisinin bir ürünü 
olarak tüketilmesine yol açmaktadır (Thussu, 2007). Bu durum akademisyen, gaze-
teci, yazar gibi çeşitli aydın tiplerinin dönüşümüyle de yakından ilişkilidir. Hakikat 
rejimi döneminin parrhesia (doğru bildiğini söyleme, hakikati özgürce dile getir-
me) ilkesine bağlı kalan araştırmacı-soruşturmacı gazeteci tipinin yerini alan, bir 
nevi pop-sosyolog tarzını benimsemiş, tamamıyla göreceli zevkleri ve renkleri 
tartışan ya da gündelik hayatı magazinleştiren gazeteci tipine ülkemizde de rastla-
mak mümkündür. Bu durum her türlü gerçeğin dehşetinin kolaylıkla magazinleşti-
rildiği ve hab-eğlence malzemesi olarak kullanıldığı bir bağlamı oluşturmaktadır 
(Kıran ve Bölükbaşı, 2021:84). Gerçeğin müthiş ve sahici bir şey olmadığı bu ha-
kikat-sonrası bağlamda yalan haberin “yalan” olmasının da eski anlamını yitirdiği 
söylenebilir. Zira gerçek hem bilişsel hem de duyuşsal düzlemde aşınmıştır. Bunun 
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yerini ekran (televizyon veyahut bilgisayar ekranı) başındaki seyircilerin spontane 
ve anlık dokunaklı sahneler karşısındaki uçucu/geçici duyarlılıkları almıştır. Ekran 
başındaki insan, İsmet Özel’in bir şiirinde ifade ettiği gibi (Sevinmemiz çapkınca-
dır, ağlatır bizi küpeşteler / Yaşamak deriz-Oh dear- ne kadar tekdüze / Katliamlar 
ne kötü be birader…) alakasız serzenişlerle abartılı duyarlılık gösterilerinde bu-
lunmaktadır. 

Şüphesiz yalan haber yeni bir kavram değil ancak ABD’nin 2016 Başkanlık 
seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın kampanya 
söyleminin bir parçası olarak belirli medya kuruluşlarına karşı bu terimi kullandığı 
zaman daha çok öne çıktı. Wardle'a (2017) göre yalan haber belirli bir amaca ulaş-
mak için kullanılan daha geniş kapsamlı bir yanlış bilgi ve dezenformasyon biçi-
midir. Wardle (2017), bu yanlış bilgilendirme eyleminin bazen kasıtsız olabilece-
ğini, oysa dezenformasyonun, büyük ölçüde kasıtlı olarak yanlış bilgilendirmek 
için bilgi verici gerçeği açıkça göz ardı ettiğini savundu. Öte yandan, Allcott ve 
Gentzkow (2017) da yalan haberleri benzer bir bakış açısıyla ele almıştır. Yalan 
haberin etkisi buna maruz kalanları ya da bunun mağduru olanları yanılttığı için 
kasıtlı, kasıtsız veya yanlışlıkla yalan haber kategorisine giren her içerik doğruluğu 
tahrif etmektedir. Teknolojideki ilerleme, özellikle sosyal medya aracılığıyla bağ-
lantı kurma biçimlerimiz ve iletişim ağlarımızın mahiyeti dünyamızı giderek daha 
fazla dönüştürmektedir. Bazı sosyal medya ve iletişim uygulamalarının yükselişi 
bariz bir şekilde, yaygın sosyal mesajlaşma, bilgi alma ve canlı videolar çekme gibi 
işlemleri hayatımızın bir parçası hâline getirmiştir. Sonuç olarak, bu sosyal medya 
platformları bilgiye ulaşmanın en kolay yoludur fakat bu medya aracılığıyla yayı-
lan çoğu bilgi büyük ölçüde yalan, yanlış ve uydurmadır. Siber uzayda viral hâle 
gelen (adeta bir virüs gibi salgın hâlinde yaygınlaşan) bilginin durumu postmoder-
nizmin “ne olsa gider (anything goes)” mottosunda öngörüldüğü üzere, kendi haki-
katini yaratır ve insanlar bunun gerçek olup olmadığını bile düşünmezler. Tıpkı 
söylentilerin, dedikoduların çok hızlı bir şekilde yayıldığı ve onları sorgusuz sual-
siz kabul eden insanlar sayesinde güçlü bir etki oluşturduğu eski çağlarda olduğu 
gibi bu siber uzay çağında da bilgiyi yaymanın gücü, onu yayanların ve ona maruz 
kalanların inanma kapasitesinde yatmaktadır. Yine internet çağının bu kadar kabul 
görmesinde ve yaygınlaşmasında aynı derecede önemli olan, doğru olsun ya da 
olmasın, herkesin artık birçok bilgiyi yayabilme gücünü, isteğini ve imkânını ken-
dinde bulabilmesidir. İşte yalan haberin etkisi ve hakikat-sonrası bağlamın anlamı 
da bu noktada daha iyi anlaşılıyor. Hakikat-sonrası çağda, bir zamanlar (modern 
dönemde ve geleneksel toplumlarda) tekil ve nihai olduğuna inanılan hakikate du-
yulan arzu ortadan kalkmış ve bunun yerini kendi hakikatini yaratma arzusu almış-
tır. İşte siber uzay da büyük ölçüde bu arzuya hizmet etmektedir. 
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Yüzyıllar önce var olan tarım toplumlarının geçim ve daha iyi yaşam için bü-
yük ölçüde tarım ürünlerine güvendikleri söylenebilirdi. Bu endüstri-öncesi tarım 
toplumlarında temel kaynak ham maddelerdi (örneğin toprak) ve insanlar emek-
yoğun şekilde üretim yapmaktaydılar. Endüstri toplumlarında ise ham maddelerin 
yerini makineler ve bu makinelerin çalıştırılmasını sağlayan enerji çeşitleri almıştır 
(Bell, 1973). Sanayi toplumunda insanların çalışma hayatı sermaye-yoğundu. Post-
endüstriyel toplumlarda ise temel kaynak bilgidir (data, information ya da 
knowledge anlamında) ve üretim mekanizması bilgi-yoğundur (Bell, 1978). Nispe-
ten, bu yeni dijital teknoloji çağında, çoğu insan karar vermek ve daha iyi yaşamak 
için bilgiye güvenmektedir. Örneğin, günümüzde çoğu kuruluş ve şirket, üretkenli-
ği artırmak ve kârı maksimize etmek için modern bilgi teknolojisinden yararlan-
maktadır. Dijital teknolojinin hâkim olduğu yeni çağda bilginin önemli olduğu ve 
bunun kolayca erişilebilir şekilde açık olduğu barizdir. Bu da bilgiyi içinde bulun-
duğumuz dijital teknoloji çağında ve siber uzayda kritik anlamda önemli kılmakta-
dır. Dijital teknoloji çağında bilginin her yerde ve herhangi bir zamanda kolayca 
erişilebilmesi çok harika ve heyecan verici olsa da, günümüzde her bilginin yararlı, 
doğru veya bireylerin hayatlarını değiştirmeye değer olmaması talihsiz bir durum-
dur. Yani günümüzde bazı bilgiler toplumları ve üyelerini olumsuz etkilemektedir. 
Bu durum bilginin kritik öneme sahip olduğu post-endüstriyel toplumlarda bir yan-
dan onu çok değerli yaparken diğer yandan da bilgi bağlamında siber uzayda yalan 
ile gerçek arasındaki ayrımların eski önemini yitirmesine yol açmıştır.  

Son yıllarda “yalan haber” en güncel ve gösterişli terimlerden biri hâline geldi 
fakat daha önce de belirttiğimiz üzere bu yeni bir fenomen değil. Daha önce bu 
kavram, haber propagandası, yalanlar ve siyasi hicivler gibi benzer ancak bütünüy-
le aynı olmayan farklı bilgi biçimlerini tanımlamak için kullanılıyordu. Örneğin, 
ABD'de Jefferson, 1807'de arkadaşıyla bir sohbeti esnasında “gazeteye hiç bakma-
yan adam, onları okuyandan daha bilgilidir; Hiçbir şey bilmeyen kişi hakikate, 
zihni yalan ve yanılgılarla dolu olandan daha yakındır” (Jefferson, 1807). Bu du-
rum aslında on dokuzuncu yüzyıldan bu yana modern dönemde gazete ve benzeri 
gibi kamuoyu oluşturucu ideolojik aygıtların yarattığı sahte-gerçeklik durumunun, 
postmodern dönemdeki post-truth olgusunu, farklı bir şekilde de olsa, önceden 
müjdelediğini göstermektedir. Bilhassa Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında 
çok sık başvurulan bir siyasi ve askerî propaganda aracı olan radyo ve gazete pro-
pagandaları ve bunun yanı sıra sıklıkla kullanılan kitap ve sinema filmleri yoluyla 
propaganda teknikleri de modern dönemin tipik yalan haber stilleridir. Bu örnekler 
yalan haberlerin uzun süredir var olduğunu kanıtlıyor ancak şu anda, bu çevrim içi 
platformlar artık çoğu kişi için haber sitelerinin ana kaynakları olduğundan, çoğun-
lukla sosyal medya platformlarında yanlış bilgilerin aşırı bir biçimdeki yaygınlığını 
ve sıradanlaşmasını tanımlamak için kullanılıyor.  
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Dijital teknoloji dünyası, 2020’li yıllarda gazetecilerin adeta en çok rağbet 
gösterdiği işlerden biri olduğu için, hem gazeteciler hem de sıradan insanlar haber 
sunmanın alışılmış yollarına meydan okuyorlar. YouTube kanalları kuran gazeteci-
ler ya da sıradan insanlar sosyal medya sayesinde çok geniş bir kitleye ulaşma 
imkânını yakaladılar. Wall’un (2015:801) özetle belirttiği gibi, “Sonunda, sosyal 
medya gazeteci olmayanların da gazetecilik yapabilmesi için çok daha geniş bir 
platform sundu”. Elbette, gazeteci olmayanların (teorik olarak herhangi birinin yani 
herkesin) çoğunlukla sosyal medyada gazetecilik yapmalarını sağlayan ve postmo-
dernizmin “ne olsa gider” mantığını yerleştiren hadise, birçok yanlış ve yalan bil-
giyi, dolayısıyla sahte/yalan haberleri artıran dijital teknolojinin hayatımıza girişi-
dir. 

Ayrıca sosyal medya, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp 
dâhil olmak üzere bilgilerin iletilebildiği ve bilgilerin çoğaltılabileceği, iletilebile-
ceği ve geniş bir kitleye düşük maliyetle veya herhangi bir maliyet olmadan kolay-
ca ulaşabileceği çok sayıda kanal sağlar. Örneğin, en ünlü sosyal medya platform-
larından biri olan Facebook, Aralık 2016 itibariyle günlük 1,23 milyardan fazla 
kullanıcıya sahip olduğunu bildirdi (Facebook, 2017). Başlangıçta Facebook, in-
sanların aileleriyle, eski arkadaşlarıyla bağlantı kurması ve fotoğraf paylaşması için 
bir platform olarak başlamıştı. Ancak bir yandan da sosyal paylaşım sitesinden 
haber sitesine dönüştü. ABD’de yapılan bir anket, nüfusun %44'ünün haberlerini 
Facebook'tan aldığını tespit etmiştir (Gottfried ve Shearer, 2016). Sonraki süreçte 
ise bu işlevi daha çok Twitter devralmaya başladı. Artık çoğu insan, belirli bilgi 
içeriğini filtreleyen ve bilgilerin bazı yönlerini manipüle etmelerine izin veren al-
goritmalarla birleştirilmiş yeni özelliklerin artırılmasıyla beraber haberlerinin ço-
ğunu sosyal medyadan almaktadır. Sosyal medya uygulamaları hızlı bir şekilde 
bilgi alışverişini kolaylaştırmaya yardımcı olurken ne yazık ki günümüzde yanlış 
bilgilerin ve yalan haberlerin yaygınlaşması için de bir ortam sağlamaktadır. 

Yalan haber terimi birçok kişi tarafından da çeşitli şekillerde tarif edilmiştir. 
Bu nedenle söz konusu yalan haber olduğunda belirli bir tanımın olmadığını be-
lirtmek gerekir. Gazeteci Claire Wardle (2017), yalan haberleri “daha geniş kap-
samlı bir yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon” olarak tanımlamaktadır. Wardle 
(2017), yanlış bilgilendirmenin (misinformation) “yanlış bilginin kasıt olmaksızın 
paylaşılması” olduğunu, dezenformasyonun ise “yanlış olduğu bilinen bilginin 
kasıtlı olarak oluşturulması ve paylaşılması” olduğunu vurgulamıştır. Allcott ve 
Gentzkow (2017) ise yalan haberleri “okuyucularını yanıltabilmesi mümkün olan 
kastî ve doğrulanabilir yanlışlar” olarak tanımlamıştır. Yalan haberlerin yukarıdaki 
tanımları farklı anlamlar ifade etse de, tanımların üzerinden geçen ortak tema, doğ-
ru olmayan bilgilerin geniş bir kitleyle nasıl paylaşıldığıdır. Daha önce de belirtil-
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diği gibi yalan haber nispeten yeni bir olgudur. Bu kavram asparagas tarzı uydurma 
haberleri ve ana akım medyayı eleştirmek ve propaganda gibi çeşitli kavramları 
değerlendirmek amacıyla kullanılıyordu. Ancak son zamanlarda çeşitli teknoloji-
lerdeki yenilikler ve internetin yaygınlaşması nedeniyle yalan haberler yeni bir 
biçim almıştır. Claire Wardle'ın (2017) da iddia ettiği gibi, yalan haberler hiciv, 
yanlış bağlam, manipüle edilmiş bağlam ve en önemlisi propaganda gibi özelliklere 
sahiptir. Bu da bir yandan yalan haberin yeni bir kavram olmadığını, diğer yandan 
da hakikat-sonrasının rekabet hâlindeki kaotik gerçekleri ekseninde değerlendiril-
diğinde modern ve postmodern teknolojilerin son zamanlarda tetiklediği bir kav-
ram olduğunu kanıtlıyor. Hicivler genellikle komik veya eğlenceli içeriğe sahip 
haber içerikleridir. Günümüzde tamamen gerçek olan haberlerin adeta inanılmaz 
bir akıldışılık içermesini hicvetmek üzere kurulan bu tarz internet mecraları “ya-
lan” haberler yaparak aslında gerçek olanın yalan olarak sunulandan pek de bir 
farkı olmadığını ya da tersinden bakılırsa yalan olarak sunulanın gerçek olduğu 
açıkça görülene göre belki de daha makul olduğunu göstermeyi hedeflemektedir. 
Zaytung.com gibi sitelerde yer alan haberlerle ya da çeşitli sosyal medya mecrala-
rındaki capslerle verilmek istenen mesaj biraz da bununla ilgilidir. Böylece siber 
uzaydaki sonsuz alanda bize verilen mesaj yalan ile gerçeğin kolaylıkla yer değişti-
rebilir hâle gelmiş olduğudur. Brewer vd. (2013:332)’ne göre “Hiciv programları-
nın kamusal söylemi, görüşleri ve siyasi güveni de önemli ölçüde şekillendirdiği 
kabul edilmektedir”. O yüzden bir ülkede ya da dünyada sosyal medya mecraların-
da kendisine yer bulan yalan haber biçimleri de oradaki gerçeklik rejiminin sınırları 
hakkında fikir vermektedir. İşte tam da bu sebeplerle hakikat-sonrası durumda 
rasyonel ve makul eleştiriden ziyade çılgınca bir hiciv eğilimi öne çıkmaktadır. Bu 
sarkastik hicvetme eğiliminin yeni bir hakikat teklifi yoktur sadece içinde bulunu-
lan durumu sırf dalga geçmek amacıyla hicvetmeye dalmıştır. 

Öte yandan propaganda ise kamuoyunu yanıltmak suretiyle özellikle siyasi 
kazanımlara hizmet eden yalan haberler içerebilir. Genellikle propaganda, kamuo-
yu algısını etkilemek ve belki de hükümete fayda sağlamak için çok miktarda kur-
gu ile çok az miktarda gerçeğe yer vermektedir. Uydurma hikâye içeriğinin ana 
hedefi seyreden kitleyi yanlış bilgilendirmektir. Manipüle edilmiş içerik, daha ger-
çek hikâyeler oluşturmak için görsellerin ve videoların değiştirilmesini kapsar. 
Dijital teknolojinin yükselişi özellikle görüntülerle ilgili teknikler başta olmak üze-
re haber bağlamının manipülasyonunda bir artışa yol açmıştır. Örneğin, renkler 
arttırılabilir veya görüntülere başka kişiler sokulabilir. Bu, izleyicilerin dikkatini 
çekmek ve çarpıcı bir etki oluşturmak için yapılır. Ancak modern dönemdeki radyo 
ve gazete propagandalarından farklı olarak dijital teknolojilerle yapılan propagan-
dada izleyici kitle ile içerik üretici arasındaki katı hiyerarşiler yoktur, geçici, anlık 
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ve yüzeysel duyarlılıklar hedef alınmaktadır. Gösteri devam etmelidir ve edecektir 
de.  

Özet olarak, yalan haberlerin toplumu yavaş yavaş doğruluk ilkesini sürdür-
menin gerektirdiği gerçek normlardan, değerlerden ve ahlaktan uzaklaştırdığı söy-
lenebilir. Yani toplumsal gelişme için bir tehdit olan yalanlar toplumlara zamanla 
nüfuz etmiş ve günümüzde asıl anlamlı ayrım çizgisi yalan/gerçek olmaktan çıka-
rak eğlenceli/sıkıcı, trend/demode, özgün/basmakalıp gibi ayrımlar anlamlı hâle 
gelmiştir.  Zelizer (2004:105) yalan haberlerin 'ahlaki korku ve panik' uyandırdığını 
ve bu yüzden gazetecilerin olgular, hakikat, gerçeklik, doğruluk gibi en temel kav-
ramları öne çıkardığını ve bunları savunmaya yöneldiğini ifade etmiştir. Ancak 
gerek gazeteciler ve gerekse sıradan insanlar için artık gerçeklik, kendilerini ahlaki 
paniğe sevk etme kapasitesi yüksek olan yalanlarla yüzleştiklerinde buna dayana-
rak kendi yalan-hakikatlerini, kasten, bile bile ya da fark etmeden, inşa ettikleri 
bilgilerden ibarettir. Belki de bu yüzden internetin toplumlarda yayılmasından bu 
yana birçok aydın insan demokrasinin geleceği için endişelenmektedir. Endişeler 
haklı çıktı ve sosyal medya yalan haberlerin yayılmasına katkıda bulunan ana fak-
tör hâline geldi ve şimdi yalan haberler, sadece siyaset alanında değil toplumu ilgi-
lendiren bütün alanlarda sıkıntılara yol açan sosyal bir kanser olarak görülmeye 
başlandı. Aslında, son zamanlardaki haberlerin nasıl değiştirildiği, manipüle edil-
diği ve gerçek gibi görünecek şekilde yayınlandığı belirleyicidir. Sonuç olarak 
bütün bunlar toplumları etkilediği için özellikle bu yeni dijital teknoloji çağında 
yalan haber kavramını bağlamına yerleştirmek bakımından çok önemlidir. Siber 
uzay, görsel sunumları ve söylemleriyle yalan ve gerçeğin arasındaki ayrımı önem-
sizleştirerek kendi varlığını devam ettirse de, eninde sonunda yalan haberin gerçek 
sonuçları vardır (Goldman, 2016; Lopez, 2016). 

Sonuç  

Hakikat-sonrası kavramı ilk ortaya çıkışı itibariyle kamuoyunu belirlemede 
kişisel inanç ve kanaatlerin nesnel olgulardan daha belirleyici olduğu durumunu 
ifade etmektedir. Ancak bu tanımın ötesinde hakikat-sonrası’nın felsefi anlamda ve 
toplumsal gelişmelerin sonucu olarak postmodern durumun bir uzantısı olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında hakikat-sonrasını yalnızca gerçekliği çar-
pıtma ve manipüle etme çabası olarak değil bütünüyle gerçekliğin (hakikatin) öne-
mini ve anlamını yitirmesi, hakikat arzusunun yerini başka unsurların alması ve 
hakikat arayışının sonlanması olarak okuyabiliriz. Böyle okunduğunda dinî ve fel-
sefi anlamda agnostisizmin başat konum hâline gelmesi, tarih ve sosyal bilimler 
alanında küçük anlatıların hâkim olması ve siyaset alanında ise bütünüyle yalan 
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haberlerin ürettiği yeni gerçekliğe boyun eğilmesi durumu hakikat-sonrası durumu 
tanımlayan temel koşullardır. Teknolojik olarak bakıldığında ise hakikat-sonrası 
durumu mümkün kılan yeni medya ve siber uzay da bu rejimin bir parçası olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Siber uzayda ortaya çıkan bilgi salgını, bütünlüklü bir haki-
kat algısının dağıldığı ve bunun yerini parçalara ve birbiriyle çelişen bilgilere daya-
lı bir kaosun aldığı bir hâli tarif etmektedir. Öte yandan yine haberin ve bilginin bir 
eğlence ve boş zaman doldurma aracına dönüşmesi, gerçekliğin magazinleştirilme-
si ve hab-eğlence formatına dönüştürülmesi de yine siber uzayda bilginin çerez-
leşmesinin başka görünümleridir. Gerek siyaset alanında (ABD başkanlık seçimleri 
ve Brexit) ve gerekse küresel Covid-19 salgınında yakinen görüldüğü üzere, yeni 
medya hakikatin o müthiş gerçekliğini tamamen öldürerek onun dehşetini bir eğ-
lence aracına, bir performansa ve geçici, anlık duyarlılıklara ve sığ bir duygusallığa 
indirgemektedir. Örneğin korkunç bir savaşın veya büyük bir afetin görüntüleri 
ekran başındaki izleyici kitlesi açısından bir simülasyona dönüşmüş ve gerçeklik 
ile hiper-gerçeklik arasındaki ayrım ortadan kalkmıştır. Zamanla hiper-gerçeklik 
gerçekliğin yerini almış ve hakikat ortadan kaldırılmıştır. Bu şartlar altında insan 
için hakikat, geleneksel ve modern dönemin katı, sabit ve etkileyici gerçeği olmak-
tan çıkmış, tam aksine esnek, değişken, plastik ve kolaylıkla imal edilebilir hâle 
gelmiştir. Sonuç olarak hakikat-sonrasını yalnızca çarpıtma, yanlış bilgilendirme, 
yalan haber ve bilgi üretimi ve manipülasyon çabası olarak değil bütün bunları 
mümkün ve anlamlı kılan genel çerçevenin ve ortamın var olması şeklinde değer-
lendirebiliriz.  
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Hakikatin Yokluğunda 
Gerçeğe Boyun Eğmek:  

Covid-19 Aşısına Dair Yaratılan  
Algının Trol İletilerle Üretilmiş  

“Gerçeklik” Üzerinden Okunması 

Alim Alper Cesur 

Özet 

@busuun isimli trol Twitter hesabının Covid-19 aşısıyla insanlara bluetooth 
cihazı enjekte edildiği iddiasıyla paylaştığı tweet çokça dikkat çekmiş ve 13 Hazi-
ran 2021 tarihinde Türkiye’de trendtopic listesine “bluetooth” tagiyle girip yaklaşık 
10 saat boyunca ülke gündemini meşgul etmiştir. Hiper-gerçekliğin yaşandığı gü-
nümüzde anonim bir hesaptan paylaşılan teyide muhtaç bir bilginin bu denli yayıl-
ması gerçekliğin yitimi ve yeni gerçeğin simülasyon üzerinden kurgulandığının 
göstergesidir. Bilginin gerçekliğine dair şüphenin arttığı, öte yandan da gerçekliğin 
hiç olmadığı kadar yittiği günümüzde dijital platformların da gelişmesiyle birlikte 
bilgi, gerçekliği aranan bir realite olmaktan uzaklaşıp teskin edici bir kabule dö-
nüşmüştür. Yeni medyanın oyun bozanları troller de bilgiyi manipüle eden kullanı-
cılar olarak bu ortamın dikkat çekici figürleridir. Çalışmamızda yeni iletişim ortamı 
ve trol karakterler Baudrillard’ın simülasyon kuramı çerçevesinde ele alınmıştır. 
İçerik çözümlemesi yöntemiyle @busuun hesabının paylaştığı tweeti sonrası yaşa-
nan etkileşim analiz edilmiştir. Etkileşim arttıkça tweet gündem olmuş ancak taşı-
dığı bilgi azalarak görünmez olmuştur. Sonuçta az kişinin kaynağını ve özünü bil-
diği bir bilgi 10 saat boyunca ülke gündemini manipüle etmiştir ve @busuun hesa-
bı trolleme eyleminde başarıya ulaşmıştır. 
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Giriş 

Kullanıcısının edilgen bir yapıda olarak medyayı tek gerçek olarak kabul etti-
ği yılların aksine, günümüz sosyal medya kullanıcıları, içerik üreticileri olarak artık 
sadece maruz kalan değil, karşılıklı etkileşimle aynı zamanda “maruz bırakan” 
konumuna ulamışlardır. Bu durum şüphesiz ki bir zamanların “alternatifsiz gerçe-
ği” olan medyanın seçici geçirgenleri veya tepkili izleyicilerini “gerçekler arasın-
dan alternatif seçmek” bağlamında zor duruma düşürmektedir. Hakikat ile gerçek 
arasındaki sınırın kaybolmasıyla hipergerçeklik boyutuna hapsolmuş birey, rasyo-
nel gerçeğe erişimi için ihtiyaç duyduğu veriler ve düşünsellikten uzak var olmaya 
çalışmaktadır. Bu güvensizlik ortamından beslenen internet trolleri de ana akım 
medyadan gelen mesajları farklı dünya görüşleri çerçevesinde inşa ederek “hakika-
tin körebesi” konumundaki kullanıcılar için karanlıktaki alternatif bir ses olarak 
konumlanma amacıyla hareket etmektedirler. 

Troller, sosyal medyanın bir gerçeği olarak, farklı türlerde ve amaçlar doğrul-
tusunda var olan manipülatif çevrim içi kullanıcılardır. Troller gerek eğlenmek 
gerekse de zarar vermek için sosyal medya platformlarında diğer kullanıcılarla 
etkileşime girerler. Bu eylemi gerçekleştirirken pek çok farklı yol kullanan ve fark-
lı karakter özellikleri gösteren trollerin tek ortak noktası ise iletilerindeki anlatının 
aslını bir tek kendilerinin bilerek, gerçeği yeniden üretmeleridir. Troller kimi za-
man gözle kolayca seçilebilirken, kimi zamansa farkına varılmasının mümkün ol-
madığı veya kanıtlanamayacağı kullanıcılardır. Bu sebeple “şamata arayan” troller 
eğlenceli karakterler olarak kimi kullanıcılar tarafından kabul görürken -inanarak 
veya alaycı dürtülerle üretilmesi fark etmeksizin- alternatif gerçeğin savunucusu 
konumundaki troller çoğu zaman fark edilemez bile. Böylelikle “gerçeğin hayaleti” 
konumundaki trol timeline’da gezinirken, kullanıcılar var olmayan gerçeğe çoktan 
maruz kalmış olurlar. Bu gerçek, her zaman toplum menfaatlerine hizmet etmeye-
ceği gibi, rasyonel bilgiden de kullanıcıları uzaklaştırmakta hatta tepki yaratan 
hareketlere dönüşerek daha geniş kitlelere zarar verebilmektedir. 

Çalışma, bilginin günümüzdeki durumunu, hakikat ve gerçeklik kavramları 
üzerinden tartışarak günümüzün gerçeküstü toplumları ve dijital platformlarla olan 
ilişkisi hakkında bilgi vermeye çalışacaktır. Ardından dijital platformların vazge-
çilmez aktörleri hâline gelen troller hakkında bilgi verilerek, @busuun isimli kulla-
nıcının 13 Haziran 2021 tarihinde Türkiye gündemine oturan “bluetoothlu aşı” 
iddiasını içeren tweeti ve etrafında gelişen olaylar manipülasyon bağlamında ince-
lenecektir. 
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1. Hakikatin Yitimi ve Simülasyon Evreninin İnşası 

İnternet trollerinin manipülasyon bağlamında ele alındığı çalışmada, bilginin 
mahiyeti ve kullanıcı davranışlarını anlamlandırabilmek için hakikat ve gerçeklik 
kavramlarının açıklanması önem arz etmektedir. Hakikat ve gerçeklik, temelde 
felsefenin belli alanlarında incelenen kavramlar olarak dikkat çekmektedir. İkisi de 
tutarlılık, faydalı olma, sezgi, duyum, algı gibi pek çok felsefi tartışmaya kaynaklık 
etmektedir. Bu gibi felsefi tartışmaları irdelemek çalışmanın maksadını aşacağı gibi 
konuya da gözle görülür bir fayda sağlamayacaktır. Fakat yine de içinde yaşadığı-
mız dönemin ve medyanın “gerçeğini” anlatabilmek için bu iki kavram arasındaki 
farkı doğru konumlandırmak gereklidir. Zira içinde yaşadığımız dönem biraz fazla 
gerçektir, tıpkı en iyi yalanların ihtiyaç duyduğu küçük ayrıntılar gibi günümüzün 
dünyası da kendi gerçeklerini ören bir yalancı gibi şüphe çekmektedir. Çağdaş 
dünyaya bu perspektifte yöneltilen eleştirel yorumların yanı sıra çağdaş bireyin de 
dünya ile kurduğu iletişimden duyduğu kuşku, tekinsiz bir çağın huzursuzluğunu 
sürekli yeniden üretmektedir.  

Çalışma bağlamında kalmak adına sınırlı çerçevede tanımlamaya çalışacağı-
mız bu iki kavram sözlüklerde genellikle birbirine karşılık gelmektedirler. Fakat 
özellikle hakikati tanımlamak için onu gerçeklik üzerinden okumaya çalışan sözlük 
anlamları yetersiz kalmaktadır, bu sebeple de kavrama bir tanım getirmek gerekirse 
bu, hakikatin ne olduğundan çok doğası üzerinde duran bir tanım olmalıdır. Haki-
kat her şeyden önce aşikâr olmayandır. Hakikat, “şeye” dair temel doğruların giz-
lendiği özdür. İnsan hakikati görmek için bu gizin bilincinde olması gerekmektedir 
(Cevizci, 1999:395). Bu bilinç, gerekli bilginin yoksunluğunun farkında olmak ve 
hakikate erişmek için yapılması gerekenlerin sistematik planlamasıyla kazanılabi-
lir. Bu yönüyle hakikat her an var olsa dahi anlaşılması için belli bir altyapı gerek-
tirmektedir. Örneğin; tasavvuf inancındaki dört kapı mertebesinin sonuncusu haki-
kat makamıdır. Tasavvuf ehli, bu kapıya ulaşmak için kırk makam ve dört merha-
leden geçmektedir (Cebecioğlu, 2009). Bu da ciddi bir çalışma ve adanmışlık ge-
rektirmektedir. Hakikat ancak yeterli bilgiye vakıf olanlar tarafından erişilebilir bir 
veri olacaktır.  

Gerçek ise nesneldir, somuttur ve zihinden bağımsız var olmaktadır (Cevizci, 
1999:377). Hakikatin aksine gerçek, görünür olmak, anlaşılmak isteyendir. Çünkü 
gerçek, var olanı mümkün kılan ve onu gösterendir. Gerçeğin sunduğu tüm veri, 
çevresel şartlar ve normaller çerçevesinde meydana gelmektedir. Bu bağlamda 
gerçeğin bir öz taşıması veya derinliğinin olması gerekmez. Çünkü gerçek, görünen 
üzerinden okunan imgelerdir. Birey gözlemleyebildiği olgular üzerinden kanılar 
edinir. Fakat bireyin gözlemle edindiği kanılar asla fenomenlerin gerçek nedenleri-
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ne karşılık gelmeyecektir. Çünkü hakikat, gözlemle elde edilebilecek bir bilgi de-
ğildir. Buradaki tek sorun ise kanıları hakikat zannetmektir (Ranciére, 2014:50). 
Gerçek imgeler, saklı kalan özün aksine bireyin hayatını bu denli sarmışken bu 
şekilde anlaşılması da oldukça olasıdır. Kaldı ki hakikat değişmez bilgiyi barındı-
rırken, gerçek sürekli yeniden üretilebilmekte, gözlemlenebilir yapısıyla da bireyin 
yeni kanılar oluşturmasına neden olmaktadır.  

Hakikat ve gerçeklik, doğaları gereği farklı bilgi türlerini barındıran kavram-
lardır. Bununla beraber çalışmada üzerinde duracağımız sorun, bireyin iletiyle kur-
duğu iletişim sürecinde gerçeğin yeniden üretilebilmesidir. Aydınlanma düşüncesi-
nin rasyonel hakikatle bağdaşmayan her bilgiyi dışlayıcı doğasından, hiper-
gerçekliği yaşadığımız günümüze kadar değişen bilgiye yaklaşım tarzı günümüz 
toplumlarının karakteristiğinin oluşmasında önemli bir rol oynamıştır. Dünyevi 
mesihçiliğin bilişsel tahayyülü olarak aydınlanma kültürünün savunucusu filozoflar 
insanın akıl yoluyla hakikate erişebileceğini savunurken, hoşgörüsüzlüğün yine 
akılla aşılabileceği ve toplumsal uzlaşmalara akılla varılabileceğini söylüyorlardı 
(Dağ, 2011:40). Bireyi önceleyen araçsallaşmış aklın, kilisenin dogmalarını yıka-
rak dünyayı “uhrevi olan” yerine gözüyle gördüğü “gerçek olan” üzerinden okuma-
sı gerekiyordu. Sadece bu yolla deneyleyecek, sorgulayacak, araştıracak ve hakika-
te erişerek bulduğu bu yasalarla dünyayı algılayacaktı. 1700’lü yıllardan, 1900’lü 
yılların başına kadar devam eden bu anlayış pozitif bilimlerin gelişmesinde oldukça 
faydalı olmuştur. Bununla birlikte, bu anlayış neticesinde ortaya çıkan yeni pek çok 
sosyal, iktisadi ve politik sorun ile toplumu refaha kavuşturma ideali mümkün ola-
mamış, aydınlanma düşüncesi geniş çevrelerden eleştiri toplamaya başlamıştır.  

Yüksek ideallerle yaratılmış bu yeni dünyaya özgü krizler; kıta Avrupası başta 
olmak üzere hemen hemen tüm dünyaya benzeri görülmemiş iki savaş, açlık, yıkım 
ve sefalet yaşatmıştır. Dolayısıyla rasyonel aklın öngördüğü “gerçeğin dünyası” 
mutluluk getirmediği gibi Batı’da gerçeküstü mantığın hâkim olduğu yeni bir top-
lumun da ortaya çıkmasında rol oynamıştır. Tıpkı bir illüzyon gösterisinin perde 
arkasına tanık olmak gibi, dünyanın hiçbir büyüsü kalmamış, dolayısıyla tüm heye-
can ve mutluluk yerini buhrana bırakmıştır. Hakikat birdenbire insan oğlunun “fe-
zaya” giderken kullandığı mekiğin yakıt tankı misali orada bırakılması gereken bir 
modül hâline dönüşmüştü. Çünkü artık gerçekliği üretmenin zamanıdır! Gerçeğin 
üzerini örtmek, tüm toplumsal travmaları unutmanın ve devam etmenin tek yolu 
gibidir. Bu sebeple dünyanın “yeniden büyülenmesi” gerekmektedir. Fakat bu bü-
yü, tarihsel perspektifte insanoğlunun doğayı anlamlandırmaya çalıştığı süreçte 
çocuksu bir hevesle irdelediği dünyanın sırlarının heyecan verici büyüsü değildir. 
Bu büyü yapay ve insan eliyle üretilecek ve toplumları devam etmeye teşvik ede-
cek bir motivasyon niteliğinde olacaktır. Fakat büyü o kadar kontrolden çıkmıştır 
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ki sihirbaz, dünyayı büyülemeye çalışırken, dünyanın kendisini kaybetmiştir. Artık 
toplumlara dünya diye sunulan orijinali kaybolmuş, özünden koparılmış, göndereni 
belli olmayan modellerle kurgulanmış bir hiper-gerçeklik, yani simülasyondur 
(Baudrillard, 2011:14). Simülasyon evresinde artık gerçek bir dünya veya evrenden 
bahsetmek ise mümkün değildir. Zira simülasyon bir “canlandırma” değildir. Si-
mülasyon, gerçeğin ne olduğu veya neyin gerçek olduğunun anlaşılmasının müm-
kün olmadığı gibi bu çabanın çok da işlevsel olmadığı bir düzendir. Eğer bir olgu 
“gerçekmiş gibi” kurgulanırsa orada gerçekliği sorgulanır bir durum söz konusu-
dur. Simülasyon ise “gerçekmiş gibi” olan değil, sahteliğe dair hiçbir şüphe uyan-
dırmayandır. Bir diğer deyişle simülasyon aslıyla karşılaştırılamayan gerçeğin im-
gesidir.  

Modern zamanların bir sonucu olarak yaşanan anlamsızlaşma, yeniden anlam-
landırmayla simülasyon evreninin de başlangıcı hâline getirilmiştir. Hakikatini 
kaybetmiş evrende, gerçeklik hakikatin yerini alsın diye uydurulmuş bir şeyse ve 
gerçek dünyanın varlığı sorgulanabilir raddeye geldiyse, bu durum hakikatten yok-
sun bir evrene daha yakın olduğumuzun göstergesidir (Baudrillard, 2015:31). Hatta 
biraz da somutlaştırarak örneklemek gerekirse, simülasyon evreninde her şey tek-
düzedir. Mağazaların, alışveriş merkezlerinin, eğlence parklarının hepsinin doğası 
benzerlik gösterir. Hatta burada insanlarla kurulan ilişkiler bile tekdüzedir, simüle 
edilmiş bir iletişim söz konusudur (Ritzer, 2010:150). Starbucks’ın herhangi bir 
şubesinde çalışan bir kasiyerle gerçekleştireceğiniz iletişim bir diğerine benzerken, 
bir bankanın müşteri hizmetlerini aradığınızda gelişecek diyalog da Star-
bucks’takiyle benzerlik göstermektedir. Çünkü simülasyonda tüm bu insanlar da 
bütünün bir parçasıdır ve tek tip olarak o bütüne hizmet etmektedir. İşin aslı simü-
lasyon evreni empatiden uzak tatminsiz bir tüketici yetiştirmek ister, bu sebeple de 
simülasyon içindeki her bir biyolojik unsur dahi müşteri olarak konumlandırılmış 
bireye simülasyonu yaşatmak için vardır.  

Simülasyon evreninin tüm “gerçek” unsurları, bireyin kitle iletişim araçlarıyla 
kurduğu iletişime de sirayet etmiştir. Baudrillard, simülasyon evreninde kitle ileti-
şim araçlarının yararlı kullanımı gibi bir durumun söz konusu olamayacağını söy-
ler. Çünkü iletişim araçları anlam ve yanılgı gibi tezatları aynı anda yüklenerek 
bunları da istediği gibi kullanmaktadır. Bu bağlamda denetimi mümkün olmayan 
kitle iletişim araçları sisteme özgü simülasyon ile sistemi yok edici simülasyonu da 
iletebilme yetisine sahiptir (Baudrillard, 2011:125). Yani kitle iletişim araçları, 
imajları inşa eden veya yok eden bileşenlerden biri olarak bu yeni çağda etkinliğini 
daha da arttırmıştır. Üstelik izleyici, artık kitle iletişim araçlarını daha fazla gösteri 
aracı olmaya zorlamakta ve bu süreçte kurmaca metinleri dahi gerçek olarak kabul 
etmektedir. Örneğin; Raymond Burr isimli oyuncu Perry Mason ismiyle bir dizide-
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ki avukat karakterine hayat vermiştir. Dizideki avukat karakteri o kadar çok sevil-
miştir ki oyuncunun hayranları kendisinden hukuki tavsiyeler almak için Burr’a 
mektuplar yazmışlardır. Aynı şekilde Burr, Ironside isimli dizide canlandırdığı 
dedektif karakterinden sonra da pek çok dedektiflik teklifi aldığından bahsetmiştir. 
1969 yılında yayınlanan Marcus Welby isimli dizide Dr. Welby karakterini canlan-
dıran Robert Young isimli oyuncu da bir röportajında binlerce hayranından medi-
kal tavsiye isteyen mektuplar aldığını belirtmiştir (Best & Kellner, 2016:149). Ben-
zer bir hekim imajı 2020 yılında Türkiye’de Covid-19 salgını için Sağlık Bakanlığı 
tarafından hazırlanmış bazı kamu spotlarında kullanılmıştır. Mucize Doktor dizi-
sindeki Ali Vefa ve Hekimoğlu dizisinde Ateş Hekimoğlu karakterleri gerçek he-
kimler yerine kamu spotunda boy göstermiş ve toplumu bilinçlendirmeye çalışmış-
tır. Keza yayınlandıkları dizilerde hayatını kaybeden karakterlerden olan Bihter 
Ziyagil ve Süleyman Çakır için gıyabi cenaze namazları kılınmış, gazetelere ölüm 
ilanları verilmiştir (Habertürk, 2008 & 2010). Örneklerde de görüldüğü üzere, si-
mülasyon evreninde gerçekliğin anlamını yitirmesiyle alımlayıcı da gerçek olana 
dair taleplerini yitirmiştir. İzleyici, gerçeğe ait olan tüm buhranların ve acıların 
yerine kendini kurgu karakter üzerinden tanımlamış, onunla duygusal özdeşimler 
kurmuş ve kaybından da acı duymuştur. Alımlayıcının perspektifinde kurgu karak-
terler, tıpkı fonda eriyen bir figürün yarattığı illüzyon gibi simülasyon evrenin bir 
parçası olarak “gerçek olabildiği kadar gerçek” olmuştur.  

1950’lerden günümüze kadar verdiğimiz bu örnekler kurgu karakterlere olan 
bağımlılığı azaltmamış, tam aksine güçlendirmiştir. Zira trol karakterleri ele aldı-
ğımız çalışmamızda da trol karakterlerin ilk göze çarpan özellikleri “anonim” ol-
malarıdır. Yani troller de en az dizi karakterleri kadar kurmaca olarak dijital plat-
formlarda varlıklarını sürdürmektedirler. Fakat kurmacaya hiç de yabancı olmayan 
günümüz alımlayıcısı, trollere kendilerini kabul ettirmeleri için oldukça geniş 
imkânlar tanımaktadır. Çünkü gerçek olmayanla kurulan iletişim, çağımızda hiç 
yadırganmayan bir durumdur. Zira gerçekliğini yitirmiş bir evrende mesajı kimin 
verdiğinin çok da önemi kalmamıştır.  Bu sebeple troller de farklı karakter ve for-
matlarda kolaylıkla var olmaktadırlar. Trollerle ilgili genişçe bilgi, çalışmanın de-
vamında verilecektir fakat öncesinde hakikatini yitiren başka bir unsurdan daha 
bahsetmekte fayda görülmektedir.  

Hakikatin yitimi bireyin dünyayı algılayışını anlamak açısından önem arz 
ederken, onun trol kullanıcıları neden bu denli ciddiye aldığını da açıklamaktadır. 
Çünkü günümüz simülasyon evreninde trol de aslında en az Bihter Ziyagil veya 
birey kadar gerçektir ve kullanıcıyla konuşmaktadır. Hatta trol kullanıcılar, kimi 
zaman ana akım medyaya şüpheyle yaklaşan pek çok internet kullanıcısının “kah-
ramanı” dahi olabilmektedir. Bu da hakikatin yitiminin başka bir boyutudur. Zira 
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kitle iletişim araçlarına dair duyulan şüphe, arzunun imal edildiği eski toplumun 
histerisi olarak günümüzde hâlâ kendine yer bulmaktadır. Üstelik öte yandan simü-
lasyon evreninde bilgi edinme arayışı teskin edici bir niteliğe bürünerek, büyülen-
miş suskun bireyin sesini bastırmaya yarayan gürültüden öteye gidememektedir 
(Adorno, 2016:315). Böyle bir ortamda muhalif olduğu varsayılan birey dahi po-
tansiyelini kaybetmekte, gerçekleştirdiği tüm eylemler de anlamını yitirmektedir.  

Günümüz iletişim ortamında birey, 1940’lardakinden daha savunmasız ve 
güçsüz durumdadır. Kitle iletişim araçlarının fonksiyonları değiştikçe mesajın ma-
hiyetinin anlaşılması da oldukça güçleşmiştir. Örneğin; İkinci Dünya Savaşı Al-
manya’sında akşam yayınlarında Nazi Propaganda Şefi Joseph Goebbels’in ko-
nuşmalarını dinleyen Alman halkı, öte yandan da gizli gizli BBC’nin yayınlarını 
dinlemekteydi (Drucker, 1993:203). Savaşın gidişatına dair ellerindeki formasyonu 
başka bir kaynakla destekleme veya yalanlama imkânı olan Almanlar gerçek bilgi-
ye de bu yolla erişebilmekteydiler. Böylelikle, propaganda ne kadar güçlü bir ma-
nipülasyon aracı olursa olsun gerçeğin aslının var olduğu bir dünyada bilginin ma-
hiyeti de anlaşılabilir nitelikteydi. Ayrıca sadece haber iletileri değil, propaganda 
filmleri, şarkılar veya afişlerde yer alan toplumsal düşünce ve eylemleri manipüle 
edici nüanslar zaten açıkça izlenebilmekteydi. Günümüzde ise siyasi erk veya 
egemen sınıfların iletişim araçlarının sahipliği üzerinden denetim mekanizması 
gütmeleri oldukça safça olacaktır. Bunun nedeni, artık kitle iletişiminin iktidarın 
parçası olmaktan çıkıp, iktidarın kitle iletişimine ait bir yapıya dönüşmesinin bir 
sonucudur (Baudrillard, 2015:76-77). Zira günümüz iletişim ortamında birey, kitle 
iletişim araçlarıyla girdiği etkileşimde sadece bilgi sahibi olmaz, kitle iletişim araç-
ları, simülasyon evrenini inşa eden mekanizmalardan biri olarak bireyi topyekûn 
bir hayat ve dünya görüşünün içine çekmektedir. Ayrıca günümüz toplumlarında 
devlet zaman zaman baskı aygıtlarına başvursa dahi rıza imalatı için oynanan po-
pülist oyunların manipülasyon aracı olarak kullanılması çok da mümkün olmamak-
tadır (Galeano, 2013). Örneğin; Amerikan yaşamının idealize edildiği Dallas ben-
zeri yapımlar Demir Perde’nin arkasına kadar ulaşarak, Sovyet Rusya gibi mutlak 
bir rejimin karşı söylemlerine rağmen topluma yeni bir dünya görüşü kazandırarak 
imparatorluğun çözülmesinin en önemli nedenlerinden biri olmuştur. Günümüz 
kitle iletişim araçlarında eğlence içerikli reality şov, soup opera benzeri yapımlar, 
haberlerden daha çok yer kaplamaktadır. Bu durum da siyasi iktidarın total yayın 
kuşağındaki görünürlüğünü azaltmakta fakat hâkim ideolojinin “bir yaşam tarzı” 
olarak medya yapımlarına dönüşmesine aracılık etmektedir (Drucker, 1993:203-
204). Dolayısıyla günümüzde iktidar, kitle iletişiminde imaj olarak var olmakta öte 
yandan ise medya yapımlarıyla organik bir bağ kurarak gündelik hayatı inşa etme 
amacı gütmektedir. Bu da yukarıda bahsettiğimiz hakikatin yitiminin ikinci boyu-



Çarpıtılmış Gerçekliğin İnşası Cilt 2: Manipülatif İletişimin Görünümleri 

28 

tunu meydana getirmektedir. Çünkü hâkim söylem eskisi kadar görünür değildir 
fakat öte yandan da hayatın her alanına yayılmıştır.  

Belirsizliğin bu denli arttığı bir dönemde bilgiye erişmek de oldukça güçleş-
miştir. Dijital platformların gelişmesi, alternatif bilgi kaynaklarına ulaşımı kolay-
laştırmıştır fakat öte yandan mevcut belirsizliğin daha da büyümesine neden olmuş-
tur. Ana akım medyaya şüpheyle yaklaşan pek çok kullanıcı kendi içeriklerini 
üretmekte ve kaygılarını yatay iletişim ağlarına taşıyarak kendi özerk iletişim ağla-
rını meydana getirebilmektedir (Castells, 2013:23). Normal şartlarda hâkim ideolo-
jiye katılmadığı için “marjinal” olarak toplumdan dışlanacak bireyler kendi bilgi 
ağlarını kurabilmekte fakat bunu yaparken de zaman zaman gerçek kimliklerini 
kullanmaktan çekinebilmektedirler. Bu durum, bilginin teyidini daha da güçleştir-
mektedir. Doğru veya yanlış bilgi, hepsi de alımlayıcının kabul ettiği kadar gerçek 
ya da sahte, kışkırtıcı veya teskin edicidir ancak hakikatten de uzaktadır. Fakat öte 
yandan da kullanıcılar oluşabilecek tehditlerden korunabilmek için kişisel bilgileri-
ni gizlemek istemektedir. Trol adı verilen bu tip kullanıcılar, farklı motivasyonlarla 
anonim olarak sosyal medyada var olmakta ve diğer kullanıcılarla etkileşime gir-
mektedir. Hakikatin özünü yitirdiği ve gerçeğin teyite muhtaç olduğu günümüz 
toplumuna bir tepki niteliğindeki trol kullanıcılar çalışmamızın bir diğer başlığı 
olarak incelenecektir. 

2. Trollük Kavramına Genel Bakış 

Troller, çevrim içi olarak dijital platformlarda yer alan ve belli motivasyonlar 
doğrultusunda diğer kullanıcılarla etkileşime giren anonim internet kullanıcılarıdır. 
Troller diğer kullanıcılarla etkileşime girerken bunu “trolleme” eylemi üzerinden 
yapmaktadır. Trolleme eylemi, genel olarak, diğer kullanıcılara yem atmak veya 
onları kışkırtmak suretiyle internet kullanıcılarını ana odaktan kopartmak için yapı-
lan bir eylemdir  (Bishop, 2012:2). Bu sebeple troller için rahatlıkla, girdiği orta-
mın düzenini bozan, konular üzerinde kırılma noktaları yaratan ve dikkat dağıtan 
kullanıcılar denilebilmektedir. Bu saldırılar rastgele olmayıp trolün karakterine 
göre değişiklik göstermekte ve belli bir motivasyon çerçevesinde planlı olarak ya-
pılmaktadır. Bu yönüyle trollük basit bir “oyunbozanlık” değil, üzerinde durulması 
gereken bir tepki olarak dikkat çekmektedir. Kaldı ki ismini kadim bir varlıktan 
alan bu kullanıcılar, hayatımıza görece yeni girmiş olsalar da kökleri çok eski za-
manlara dayanmaktadır. 

Trol isminin kökeni, internet kullanıcılarının trollere olan bakış açısını yansıtır 
niteliktedir. Kökeni İskandinav mitlerine dayanan troller, diğer adıyla iontunn de-
nen yaratıklar, tanrılara düşmanlıklarıyla bilinen kötü niyetli, çirkin ve korkunç 
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devlerdir (Page, 2009:12). İnternet trollerinin ismine kaynaklık eden bu yaratıkla-
rın, mitlerde yer alan niteliklerine bakıldığında, rahatsızlık uyandırıcı ve sevilme-
yen varlıklar oldukları anlaşılmaktadır. Fakat öte yandan önceki konu başlığında 
bahsettiğimiz üzere, troller her ne kadar farklı motivasyonlarla hareket etseler dahi 
bunlardan biri de ortamdaki hâkim görüşe karşı kimliğini koruyarak tepki göster-
mektir. Dolayısıyla bir zamanlar tanrıların düşmanı olan trollerin ana akım düşün-
celerle de sorunlar yaşayan bir tür olduğu anlaşılmaktadır. Fakat troller her zaman 
düşünsel temsil için var olmazlar. Bazen de komik ve alaycı kullanıcılar olarak 
dijital platformlarda yer alırlar. Bu yönleri de aslında kadim trol anlatılarındaki 
özellikleriyle paralellik göstermektedir. Çünkü mitlerdeki anlatılara göre troller, 
karakter olarak eğlenceyi, kargaşayı ve eşek şakalarını seven kaba yaratıklardır 
(Manguel & Guadalupi, 2007:122). Trollere dair bu özellikler de şamata arayışın-
daki günümüz internet trollerini doğru nitelemektedir. Dolayısıyla troller her ne 
kadar çağımızın bir parçası olarak varlıklarını sürdürseler de benzer anlayıştaki 
varlıkların halk anlatılarında yer aldığı da görülebilmektedir. İnternet trolleri, mit-
lerdeki anlatılar doğrultusunda ortaya çıkmış bir yapı değildir belki ama eski anlatı-
larla gösterdikleri benzerlik sebebiyle çağlar öncesinde de benzer karakter özellik-
leri sergileyen insanların yaşamış olduğu kanısına ulaşabilmekteyiz. Dolayısıyla 
troller internet ortamında 2010’lardan beri adlarından söz ettirseler de karakteristik 
olarak trollerin geçmiş toplumlarda da görüldüğü anlaşılmaktadır. 

Girdikleri ortamdaki düzeni alt-üst etmeleri sebebiyle troller diğer internet 
kullanıcıları tarafından genellikle sevilmeyen etkileşimcilerdir. Hatta trollük eylemi 
iki siber zorbalıktan biri olarak kabul edilmektedir (Virkar, 2014:34). Zira troller 
bazen kişileri de hedef alabilmektedir. Trol, hedefine koyduğu kullanıcının itibarı-
na ciddi ölçüde zarar verebilmektedir. Bununla birlikte trollerin içine sızdıkları 
platformun düzenini bozarken zincirleme bir etkiye de sebep olarak ilgili ortamı 
karnavallaştırdıkları da tespit edilmiş başka bir durumdur (Cesur, 2019). Ortam 
karnavala dönüştüğünde pek çok kuralın yitimi görülür. Karnavallaşan ortam diğer 
katılımcıların da ruh hâlini etkileyerek onları da trolleştirebilmektedir. Normalde 
anti-sosyal bir davranış olarak görülen trollük, kuralların yıkımıyla söz konusu 
platformun düzeni hâline gelebilir. Böyle bir ortamda diğer kullanıcılar trolün açtı-
ğı yoldan ilerleyerek trolleşmeye başlamaktadırlar. Bu durum da göstermektedir ki 
troller aslında toplumdan bağımsız bir ötekiler grubu değildir çünkü her kullanıcı-
nın içinde bir trolün yaşadığı bu tür durumlarda açığa çıkmaktadır (Cheng, Berns-
tein, Danescu-Niculescu-Mizil & Leskovec, 2017).  

Şüphesiz ki bu tip bir zincirleme trolleme olayı ortamdaki pek çok kullanıcı-
nın istemeyeceği bir durumdur. Çünkü trol şüphesi bile o sosyal ağa olan güvenin 
sarsılması için başlıca bir nedendir (Dahlberg, 2001). Troller, sosyal ağda kaliteli 
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zaman geçirmek isteyen “ciddi” pek çok kullanıcının korkulu rüyasıdır. Kullanıcı-
lar, bulundukları platformdaki moderatörlerin trol hesapları temizlemelerini bekle-
mektedir. Fakat hesaba katmadıkları bir durum vardır ki troller aynı zamanda bu-
lundukları ortamdaki etkileşimi arttırmaktadırlar. Bu sebeple de moderatörler tara-
fından troller görmezden gelinebilmektedir (Shachaf & Hara, 2010:359). Dijital 
platformlarda jenerikleşmiş “don’t feed the trol (trolü beslemeyin)” söylemi, ge-
nellikle yöneticilerin sessiz kalıp kullanıcıların düzen kurmaya çalıştığı şartlarda 
söylenebilmektedir. Trolün tehlike olarak algılandığı bir ortam şüphesiz ki trolün 
motivasyonunu da yükseltecektir. Trollere motivasyon veren güdüler Shachaf ve 
Hara (2010:365-366) tarafından aşağıdaki gibi sıralanmıştır; 

• Can sıkıntısı, dikkat çekme ve intikam: Can sıkıntısı belki de trolleri en çok 
motive eden şeydir. Bununla birlikte trol daha önceden ait olduğu bir or-
tamda engellenmiş, silinmişse vs. intikam almak için geri dönmek ister. İn-
tikamını genellikle o ortamı katıp karıştırarak alacaktır. 

• Eğlence: Hiçbir trol, trollüğü kendisine zulüm olarak görmez. Her trol, trol-
leme eylemini eğlence için yapar ve trolledikçe de bundan keyif alır. 

• Topluluğa ve diğer insanlara zarar vermek: İnsanları kışkırtarak ortamdaki 
sağduyuya zarar vermek trollerin bir diğer motivasyon kaynağıdır. 

Trollerin içinde yer aldıkları platformda bozgun çıkartırken neden bu kadar 
ciddiye alındıkları sorusu akıllara gelebilir. Bu durum biraz da topluluğun neye 
hassasiyet gösterdiğiyle ilgilidir. Çünkü troller geri dönüş alabilmek için hassasiyet 
duyulan konunun sınırlarını elinden geldiğince zorlayacaktır. Hassasiyetlerine do-
kunulan kullanıcılar da ister istemez bir yerden sonra kontrolden çıkacaklardır. 
Dolayısıyla troller din, cinsellik, siyaset ve diğer normlarla ilgili kışkırtıcı içerikler 
üretebilmektedirler. Bu durum ister istemez katılımcıları rahatsız edecektir. Fakat 
araştırmalar göstermektedir ki deneyimsiz kullanıcılar, deneyimli olanlara göre 
trollere daha fazla yem olmaktadır. Çünkü trollük aslında bir nevi kimlik aldatma-
casıdır ve söz konusu oyunda trol onun farkına varamayan görece deneyimsiz kul-
lanıcıları av olarak gözüne kestirmektedir (Donath, 1999:45). Dolayısıyla sosyal 
platformlar, acemiler için anlaşılması daha zor ortamlar hâline gelmektedir. Aslın-
da kullanıcıların bir trol tehlikesiyle karşı karşıya olup olmadıkları o sosyal mecra-
da geçirdikleri zamanla doğrudan alakalıdır. Çünkü deneyimsiz kullanıcıların ileti-
şimde olduğu diğer kullanıcılar trol olmayabilir fakat deneyimsiz kullanıcı onu trol 
olarak algılayıp ortamın güvenliğine dair şüphe duyabilir. Veya etkileşimde olduğu 
kullanıcı troldür ve deneyimsiz kullanıcı onu anlamaz ya da kullanıcı deneyimlidir 
ve o trolle başa çıkmayı biliyordur. Bunların hepsi etkileşimdeki trol ve diğer kul-
lanıcıların mesaj içeriklerine yükledikleri anlam ile alakalıdır. Bu, aynı zamanda 
trollerin ileti içerikleri bağlamında sınıflanabilmesine de imkân tanımaktadır. Bu 
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durumu araştıran Mojica de la Vega ve Ng (2018:3703) iletilerin içeriğinin anla-
şılması ve trol algısı arasındaki ilişkiyi aşağıdaki gibi görselleştirmişlerdir; 

Tablo 1: Trol iletilerinin sınıflandırılması 

Tür Tanım
Amaç 

Trollük Doğası gereği kötü amaçlı olan yorumun hedefi bozmak, rahatsız 
etmek, gücendirmek, zarar vermek veya bilerek yanlış bilgi yaymaktır. 

Sahte Trollük 
veya Oynama 

Trollemeden farklı olarak kötü niyet taşımayan yorumun amacı eğlen-
dirmek, şaka yapmak veya alay etmektir. 

Trol Olmayan Kötü niyet gütmeyen veya şaka amaçlı olmayan sade yorum 
Amacın Görünürlüğü

Açık 
Kötü niyet veya eğlence biçimindeki amacının açıkça ortaya konuldu-
ğu yorumlar 

Gizli Trolün kötü niyetini veya eğlence amacını gizlediği yorumlardır 

Hiçbiri Yazarı trol olmadığı için açık veya gizli kötü niyet ya da eğlence amacı 
gütmeyen yorumlardır. 

Amacın Yorumlanması

Trollük Muhatap şüphelendiği trolün kötü niyetli, sinir bozucu, saldırgan ve 
zararlı olduğuna veya yanlış bilgi yaymaya çalıştığına inanmaktadır. 

Sahte Trollük 
veya Oynama 

Muhatap şüphelendiği trolün kötü niyetli olmadan şaka yaptığına veya 
dalga geçtiğine inanmaktadır. 

Trol Olmayan 
Muhatap şüpheli yorumun kötü niyet gütmediğine veya şaka amacı 
taşımadığına inanmaktadır. İlgili iletiyi basit bir yorum olarak değer-
lendirmektedir. 

Karşılık Verme Stratejisi

Çatışma Provokasyona gelmek, duygusal tepki göstermek, 
üzgün veya sinirli olmak 

Övgü Trolün kötü niyet veya eğlence amacını anlayarak onu yaratıcılığı veya 
yeteneğinden ötürü takdir etme 

Trollük Kötü niyeti algılayarak karşı trol saldırısına geçmek

Takip Etme Kötü niyet veya eğlence amacını algılayarak trole katılmak, onla birlik-
te oynamak ve böylece trollüğü arttırmak 

Bozguna  
Uğratmak 

Kötü niyet veya eğlence amacını algılayarak trolü eleştirmek ve etkile-
rini aza indirmek 

Etkisiz Hâle 
Getirmek Kötü niyet veya eğlence amacını algılayarak trole prim vermemek 

Normal Yanıt 
(Nötr) Trolleme girişimine yönelik algı veya yorum yerine standart bir yorum 

Tabloda görüldüğü üzere iletiler yorumlandıkları boyutta trol tehdidinin gös-
tergesi mahiyetindedir. Trol algısına yönelik kullanıcı tutumunu tabloyla görselleş-
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tiren Mojica de la Vega ve Ng bu durumu Reddit’teki bir tartışmaya uygulayarak 
örneklendirmiştir (2018:3702-3703); 

Diyaloğun çevirisi şu şekildedir; 

C0: Lütfen köpeğiniz bunu yaparken bir videosunu yayınlayın. Çok tatlı ola-
cağını hayal ediyorum. 
C1: Umarım çocuk oyun alanından çıkarken köpeğe kamyon çarpar. 
C2: Trollük yapacaksan en azından biraz daha inandırıcı olmayı deneyebilir 
misin? 
C0: Haha umarım kanserden ölürsün. 

C0, öncelikli olarak nazikçe bir talepte bulunmuştur. Ardından ise C1, C0’ı 
bozmak ve ona zarar vermek amacıyla kötü niyetli bir yorum yapmıştır. C1’in 
yorumu gizli veya örtük bir anlam taşımamaktadır, ifade tamamen açık ve saldır-
gandır. C2 ise C1’in trolleme amacını anlayarak onu bozguna uğratmak amacıyla 
trolü ifşa ediyor. C0, C2’nin yorumuna ikna oluyor ve C1’in açıkça trollük yaptığı-
nı düşünüyor. Bu onu sinirlendiriyor ve saldırgan bir tavırla C1’e yanıt veriyor. 
Dolayısıyla ortamda bir trol problemi olduğu ortaya çıkmış oluyor. Bununla bera-
ber belirtmek gerekir ki C0’ın ikinci mesajı açık olmamakla birlikte, eğer gerçekten 
C1’in kanserden ölmesini istemiyorsa, trol davranışa karşı gösterilmiş bir karşı-
trolleme olarak değerlendirilebilir. Bu cevabın trollük olup olmadığı yine diğer 
kullanıcıların vereceği tepki üzerinden incelenebilir. Ayrıca eğer C0’ın cevabı trol-
lük olarak değerlendirilirse bu durum da ortamdaki zincirleme trollüğe örnek teşkil 
edecek mahiyettedir. 

Ortamda bir trolün bulunması veya ortamdaki kural yitimiyle yaşanan zincir-
leme trollük düzgün işleyen bir ortamın seyrini değiştirdiği için pek çok araştırmacı 
tarafından tehlike olarak değerlendirmektedir. Trol tehlikesinin önlenebilmesi için 
sosyal platformların troller hakkında eğitim vermeleri ve uyarılarda bulunmaları 
gerektiğini savunan araştırmacılar dahi söz konusudur. Böylelikle trollerin neden 
olduğu duygusal zararların önüne geçilebileceği düşünülmektedir (Herring, Job-
Sluder, Scheckler & Barab, 2002:381) Ayrıca troller söylem ürettikleri konu kadar 
kullandıkları dil ile de rahatsızlık uyandırabilmektedir. Çünkü troller tepki görmek 
isterler ve kullandıkları dil de onlara bu konuda hizmet eden bir üslupta olmalıdır. 
Bu sebeple troller kışkırtıcı, küfürlü, ırkçı, cinsiyetçi, tahrik edici, yıkıcı bir dil 
tercih edebilmektedirler (Özsoy, 2015:537). Fakat dil tercihi trol stratejilerinin 
sadece bir parçasıdır. Çünkü trolleme işlemi planlı bir strateji çerçevesinde yapılır 
ve genelde benzer bir sıralamayı izlemektedir. Hardaker’a göre (2013:69-78) bu 
strateji aşağıdaki gibi olup aynı adımları takip etmektedir. 
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Şekil: Trollerin izlediği stratejiler 

Şekilde görüldüğü üzere troller, saldırılarını açık veya saklı stratejilerle ger-
çekleştirmektedir. Açık stratejiler, ortamda bir trol olduğu bilgisinin rahatlıkla edi-
nilebileceği bir saldırı biçimidir. Trol, bu stratejileri uygularken ortama sert giriş 
yapar, yakar yıkar herkesi birbirine katar ve konuyu dağıtmaya çalışır. Saklı strate-
jilerde ise ortamda bir trolün varlığını anlamak oldukça güçtür. Trol; gizlice ortama 
sızar, konuyu değiştirir, herkesi birbirine düşürür ve ortamın yapısı esnemeye baş-
ladığında trol olduğunu açığa çıkaracak şekilde saldırmaya başlar. Troller, uygula-
dıkları stratejinin türüne göre şekildeki adımları baştan sona veya sondan başa ola-
cak şekilde takip etmektedirler. Bu adımları tek tek açıklamak gerekirse; 

• Konudan sapmak: Trol, katıldığı ortamda konuya öncelikle dâhil olur, daha 
sonra konuyu farklı yönlere çekerek bağlamdan uzaklaştırır. 

• Yıkıcı eleştiri: Trol, konunun taraflarından birini veya birilerini düşmanca 
suçlayarak eleştirmektedir. 

• Münaferet (birbirinden nefret etmek, karşılıklı huzursuzluk): Trol bir gru-
bun hassasiyetlerini bir diğer gruba karşı kullanır. 

• Tehlikeye atmak: Trol, bu safhada diğer kullanıcıları yanlış bilgiye yönlen-
dirir. Kötü örnek teşkil edecek içerikler paylaşır. 

• Şok etmek: Trol, topluluğun sinir uçlarına dokunur. Din, ölüm, politika, in-
san hakları, hayvan refahı gibi konularda rahatsız edici mesajlar paylaşır. 

• Saldırmak: Trol, ortamdaki diğer kullanıcılara açık ve kasıtlı olarak saldırır. 

Trollerin izledikleri stratejiler çoğunlukla aynı olsa dahi, trollerin karakter 
özelliklerine göre ufak değişiklikler gösterebilmektedir. Zira trollerin karakterleri 
trolün, trolleme amacı ve yöntemini doğrudan etkileyen bir faktördür. Troller Bis-
hop’a (2014:3) göre aşağıdaki gibi faklı karakter tiplerinde incelenebilmektedir: 
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Tablo 2: Trollerin karakter özellikleri 

Grup Türü Trol Karakter Türü Tanım 

Kinciler 
(Haters) 
Başkalarına gerçek bir 
faydası olmayan durum-
ları körüklemek 

E-İntikamcılar 
(E-Venger) 

Bu türün temel motivasyonu intikam duygusudur. 
Birinin hata yapmasına neden olmak ve bu hata neti-
cesinde ilgili kişinin gerçek yüzünü ifşa ederek rengini 
belli etmesini sağlamak adına troller. 

İkona kırıcılar 
(Iconoclast) 

Yıkıcılık duyguları tarafından yönlendirilirler. Bu grup 
diğer insanların “gerçeği” keşfetmelerine yardım etmek 
amacıyla onları şaşkınlığa sürükleyebilecek olan doğru-
ları açıklayarak trollerler. Hedefteki kişinin dünya 
görüşü ile çelişen içerik bağlantıları yayınlayabilirler. 

Küstahlar 
(Snert) 

Anti-sosyal duygular tarafından yönlendirilirler. Kendi 
hastalıklı eğlencesi için diğer insanlara zarar vermek 
amacıyla troller. 

Maskaralar 
(Lolcows) 
Başkalarını kışkırtarak 
dikkat çekmeye çalışırlar 

Koca Adam 
(Big Man) 

Kaynağını düzen sağlama gayretinden alır. Dünya 
görüşlerini desteklemek için başkalarının hoşuna 
gidecek şeyleri paylaşarak troller. 

Karamsarlar 
(Ripper) 

Kaynağını ölüm duygusundan alır. Diğer insanlarda 
yanlış bir empati duygusu uyandırabilmek için kendini 
değersiz göstererek trollerler. 

İstismarcı 
(Chatroom Bob) 

Kaynağını varoluşsal nedenlerden alan bu troller başka-
larında güven uyandırarak onları kendi çıkarları doğrul-
tusunda sömürmek üzere troller. 

Boş Konuşanlar 
(Bzzzters) 
Katkılarının doğruluk 
veya faydasını gözetmek-
sizin sadece konuşanlar 

Duyarlılar 
(MHBFY Jenny) 

Kaynağını bağışlanma gücünden alır. İnsanların yaşa-
mın daha aydınlık tarafını görmeleri ve endişeleri ile 
yüzleşmeleri amacıyla troller. 

Sihirbazlar 
(Wizard) 

Yaratıcı güçler tarafından yönlendirilirler. Başkasına 
yardımcı olacağını düşündüğü içeriği oluşturup payla-
şarak troller. 

Flörtözler 
(Flirt) 

Kaynağını sosyal güçlerden alır. Başkalarının sosyalleş-
mesi için troller. 

İzleyiciler 
(Eyeballs) 
Kışkırtıcı mesaj yayınla-
mak için diğerlerini 
izleyerek en uygun 
zamanı bekleyenler 

Meraklı 
(Lurker) 

Gözetleme duygusu tarafından yönlendirilirler. Tesa-
düfi sessiz aramalar yapar, reklamları veya beğen 
butonlarını tıklar, kimliklerini gizler, anketleri değiştirir-
ler. 

Troller 
(Troll) 

Kaynağını kaostan alır. Çevrim içi gruplara eğlence ve 
haylazlık getirerek diğerlerini eğlendirme amacıyla 
troller. 

Kıdemliler 
(Elder) 

Kaynağını kaçma güdüsünden alır. Gruptan ayrılma 
eğilimi taşıyan kıdemliler genellikle gruba yeni katılan 
üyeleri trollerler. 

Trollerin karakter yapılarını öğrenmek, sosyal platformda yer alan trolün 
amacı, düşünceleri, nereye varmak istediğini anlayabilmek açısından önem arz 
etmektedir. Bizler de bilginin çağımızdaki mahiyeti ve trollüğün doğası üzerine 
verdiğimiz bilgileri somutlaştırmak adına araştırma konusu olarak tercih ettiğimiz 
kullanıcıyı trollerin kıstasları çerçevesinde değerlendirmeye çalışacağız. 2021 Ha-
ziran ayı itibariyle Covid-19 aşısı üzerine güncel bir tartışma yaratan @busuun 
isimli Twitter kullanıcısı araştırmamızın konusu olacak. 
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3. Araştırmanın Yöntemi ve Sınırlılıkları 

Trolleri ve bilgiyi nasıl manipüle ettiklerini tespit etmeye çalıştığımız araştır-
mada “içerik analizi” yöntemine başvurulmuştur. İletişim metinlerinin içeriğine 
dair bilgi toplamaya ve analiz etmeye yardımcı bir yapıda olması sebebiyle bu yön-
teme başvurulmuştur (Neuman, 2017:466). Bu doğrultuda @busuun isimli Twitter 
kullanıcısının Covid-19 aşısıyla insanlara çip enjekte edildiğini iddia ettiği tweeti 
sonrası 13 Haziran 2021 muhtelif saatlerde Türkiye gündeminde ilk 10’a giren 
“bluetooth” tagiyle paylaşılan tweetler ve kaynak tweet’e verilen cevaplar bu yön-
temle incelenecektir. Yargısal örneklem bağlamında @busuun adlı kullanıcının 
ilgili tweetinin tercih edilme sebebi, sosyal medyada pek çok trol ve trolleme vaka-
sı olmasına rağmen, ilgili tweetin Türkiye gündeminde ilk 10 giren “bluetooth” 
taginin açılmasına neden olması, yani pek çok trolleme vakasına nazaran ölçülebi-
lir oranda daha dikkat çekici olmasıdır. Araştırmanın sonucunda @busuun’un ver-
diği bilginin genel kullanıcıda nasıl bir izlenim uyandırdığı ve @busuun hesabının 
trol tehdidi içerip içermediği anlaşılmaya çalışılacaktır. 

Çalışma öncesi veriler şu şekilde sınırlandırılarak derlenmiştir,   
• Veriler tweet’in paylaşımı sonrası “bluetooth” taginin gündem olduğu 13 

Haziran 2021 tarihiyle sınırlandırılmıştır. 
• @busuun’un paylaştığı tweet’e ilgili tarihte retweetler ve botlar hariç cevap 

niteliğinde atılan 702 tweet Maxqda aracılığıyla elde edilmiştir. 
• @busuun’un tweetini refere eden “bluetooth” tagiyle ilgili tarihte retweetler 

ve botlar hariç atılan 2022 tweet Maxqda aracılığıyla elde edilmiştir. 

Çalışmada öncelikle @busuun kullanıcısının ilgili tweetinde verdiği bilgi 
Uluslararası Bilgi Kontrolü Ağı (IFCN) üyesi teyit.org sitesi üzerinden teyit edile-
cektir. Ardından ilgili tweette kullanıcının görünür amacı literatürde paylaşılan 
Tablo 1 üzerinden irdelenerek @busuun hesabının trol eğilimleri gösterip göster-
mediği araştırılacaktır. 

Literatür taramasında değinilen ancak çalışma öncesi bir bilginin tekrardan 
hatırlatılmasında fayda vardır ki hiçbir kullanıcı veya araştırmacı, bir diğer kullanı-
cının trol olduğundan emin olamaz. Trolün, trol olduğunu sadece ilgili kullanıcının 
kendisi bilmektedir. Çünkü trol olmak “trollük” olarak algılanan eylemin bilinçli 
olarak yapılmasıyla mümkündür. Trollüğe dair kaleme aldığımız çalışmada “trol 
tespiti” literatür araştırmasında da belirttiğimiz üzere, @busuun hesabının paylaş-
tığı tweetin “özünden ziyade”, tweetin taşıdığı bilginin “görünür gerçekliği” ve 
diğer kullanıcıların @busuun hakkındaki kanıları üzerinden yapılacaktır.  

@busuun adlı kullanıcının trol olduğuna dair kanı edinmemiz durumunda; ça-
lışmanın trolü her yönüyle tanıyabilmek için ilgili tweet yine içerik analizi bağlamın-
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da değerlendirilerek trolün motivasyonu anlamlandırılmaya çalışılacaktır. Ardından 
eldeki veriler bağlamında literatürde paylaşılan Tablo 2 üzerinden trolün karakteri 
okunacaktır. Daha sonrasında ilgili tweete verilen cevaplara trolün nasıl dönüş yaptı-
ğı veya yapıp yapmadığı araştırılarak trollemeye dair güttüğü strateji açığa çıkarıl-
maya çalışılacaktır. Bu araştırmanın neticesinde @busuun kullanıcısının trol olup 
olmadığı, trol ise eğer nasıl bir trol olduğu tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Son olarak tweetin geniş çaplı etkilerinin görüldüğü “bluetooth” tagiyle atılan 
tweetler içerik analizi yöntemiyle kategorize edilerek, diğer kullanıcıların ilgili twee-
tin amacına dair düşünceleri ve tweete karşı verdikleri tepkiler yine Tablo 1 üzerin-
den değerlendirilecektir. Bu veriler çerçevesinde küresel aşı kampanyasına @busuun 
karakterinin gösterdiği tepkinin diğer kullanıcılar perspektifinde nasıl okunduğu 
tespit edilemeye çalışılacaktır. Çalışmanın sonuncunda bilginin troller tarafından 
manipüle edilmesi üzerine mikro bağlamda sonuçlar elde edilmeye çalışılacaktır. 

4. Elde Edilen Bulgular: 

 

Görsel 1: @busuun isimli Twitter kullanıcısının “çipli aşı” tweeti 
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Görsel 1’de, @busuun isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan tweet, 
paylaşımın yapıldığı tam saate Tweette, Covid-19 aşısı olmuş yengesi ve başka bir 
kadının yanında telefonunun bluetooth cihazının ara yüzüne bakan @busuun, iki 
yeni aygıt gördüğünü iddia etmektedir. Daha sonra aşı olanların yanından ayrılıp 
cihazı tekrar çalıştırdığında ise ilgili cihazları göremediğini söylemektedir. Bu du-
rumdan yola çıkan @busuun, aşıların içinde, bluetooth cihazları tarafından algıla-
nabilen bir chip olduğu iddiasında bulunmaktadır. 

Aslında bu iddia ilk kez @busuun tarafından ortaya atılmamıştır. “Çipli aşı” 
iddiaları, aylardır sosyal medya üzerinde zaman zaman gündem olan ve tartışıl-
makta olan bir konudur. @busuun’un ilgili tweetinden sonra konu tekrar gündeme 
gelmiştir fakat bu sefer çipli aşıya dair bilgiler güncellenmiştir; çipli aşı bluetooth 
cihazları tarafından fark edilebilmektedir. Dikkat çeken iddiayı konu alan tweetler, 
Twitter kullanıcıları tarafından “bluetooth” tagiyle paylaşılmış ve Türkiye’deki 
trendtopiclere girmiştir. Grafik 1’de görüldüğü üzere “bluetooth” tagi, 13 Haziran 
2021 günü yaklaşık on saat trendlerde kalmıştır. Ayrıca söz konusu tweet aynı gün 
silinmiştir fakat veriler kaybolmadan kayda geçirilebilmiştir. 

 

Grafik 1: “bluetooth” taginin saatlere göre trendtopic sıralamasındaki yeri 

Saatler  
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Söz konusu tweet, çipli aşı iddialarını destekler niteliktedir. Pek çok uzman 
daha önceleri ilgili iddianın asılsız olduğuna dair açıklamalar yapmış olsa dahi bu 
iddia belki de ilk kez bir örnekle destelenmiş olduğundan dikkat çekici olmuştur. 
İddiaların gündeme oturmasının ardından olayla ilgili olarak Uluslararası Bilgi 
Kontrolü Ağı (IFCN) üyesi “teyit.org” platformundan bir açıklama paylaşılmıştır. 
Görsel 2’de görülebilen açıklamada bluetooth cihazların sıvı formda olup bu şekil-
de nakledilmesinin mümkün olmadığı ve bluetooth adreslerinin her cihaz için deği-
şebileceği ifade edilmiştir (Teyit.org, 2021).  

 

Görsel 2: Teyit.org’un söz konusu tweette yer alan iddialara getirdiği açıklama 

Teyit.org, iddiaları yalanlarken, ilgili açıklamada iki adet ikon kullanmıştır. 
Teyit.org sadece iddiaların doğruluğunu değil yayılımını ve maksadını da araştıran 
bir platformdur. Bu sebeple iddianın yanlış olmasının yanı sıra, uyarı görsellerinin 
açıklamalarının yer aldığı Görsel 3’te de görülebileceği üzere, iddiaların kasıtlı 
olarak üretildiğinden bahsetmektedir.1 

                                                            
1  https://teyit.org/metodoloji 
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Görsel 3: Açıklamada kullanılan uyarı ikonlarının anlamları 

Teyit.org’a göre iddialar kasıtlı olarak ortaya atılmış ve paylaşılmıştır. Covid-
19 aşılamalarıyla ilgili küresel bir kampanya yürütülürken bu şekilde yanıltıcı bir 
iddia ortaya atmak şüphesiz ki toplum menfaatleriyle örtüşmemektedir. Ortaya 
atılan iddia ile ilgili herhangi bir kaynak söz konusu değilken ve iddianın kaynağı 
da bizzat tweeti paylaşan kullanıcı olduğundan dolayı, söz konusu olayın bir trol-
leme eylemi olduğu kanısına ulaşmak mümkündür. Trol bu tweetiyle toplumu yan-
lış yönlendirmek, kendi dünya görüşünü desteklemek veya sadece tartışmalara 
sebep olarak eğlenmek istemiş olabilir. Tekrar belirtmekte fayda var, bir trolün trol 
olduğunu ancak ve ancak trolün kendisi bilebilir, bizler ancak göstergeler üzerin-
den tahmin yürütebiliriz. Çünkü tweeti okuduğumuzda gördüğümüz şey, yazar 
kendi yazdığı şeye inanmakta ve onu desteklemektedir. Fakat elde edilen veriler 
bunun aksini söyler niteliktedir. Bu sebeple eldeki verilere göre şu an için 
@busuun kullanıcısının bir “trolleme” eylemine katıldığını söylemek mümkündür. 

Tweetin içeriğini Tablo 1’deki amaç ölçütlerine göre incelediğimizde, tweet 
“Trollük” amacıyla atılmış olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü söz konusu iddialar 
gerçek olmadığı için ilgili tweet “Sahte Trollük veya Oynama” çerçevesinde değer-
lendirmeye uygun değildir. Dolayısıyla elimizde kalan “Trollük” ve “Trol Olma-
yan” içeriklerini değerlendirmemiz gerekmektedir. İçeriğin trolleme olmaması için 
kötü niyet gütmüyor olması gerekmektedir. Fakat tweetin içeriğinde yazar böyle 
bir şeye bizzat tanıklık ettiğini söylemektedir. Oysaki teyit.org’a göre tweetteki 
iddialar, karşılaşılması mümkün olmayan bir durum olduğundan tamamen art ni-
yetlerle oluşturulmuş bir içeriktir. Dolayısıyla bunun zararsız bir şaka ve saflıktan 
mütevellit bir beyan olmadığı açıktır. Doğası gereği kötü ve caydırıcı olan bu yo-
rum doğrultusunda @busuun isimli kullanıcının bir trolleme girişiminde bulunduğu 
tahmin edilmektedir. Dolayısıyla elde edilen veriler çerçevesinde @busuun kulla-
nıcı trol olarak değerlendirilebilir. 

@busuun isimli trolün motivasyonu ve karakterini anlayabilmek için tweeti 
niçin paylaştığını anlamamız gerekmektedir. Tweet, aşıyla ilgili yersiz iddialar 
barındırmaktadır ancak tweetin sonunda yer alan “Bence aşı olanlarda oyun büyük 
Allah’a sığınırım” ifadesi, açıkça içinde korku ve insanların aşı olmasını engelle-
meye yönelik bir söylem barındırmaktadır. İlgili ifadede yer alan “oyun büyük” 
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sözcüğü tüm bu aşı ve chip bahsinin planlı bir senaryo olduğunu ve toplumun da 
buna alet edildiğini belirtmektedir. Bununla beraber trol, bu durum karşısında her-
hangi bir yasal bildirimde bulunmamış, bunun yerine Allah’a sığınmayı tercih et-
miştir ve Twitter’de içini dökmüştür. Söylem ve yakınmadan yola çıkarak, yazarın 
kaçacak hiçbir yer olmadığı için şikâyette bulunmadığı çünkü resmî kurumların da 
aşılama oyununun içinde yer aldığı dolayısıyla sığınacak Allah’tan başka bir ma-
kam kalmadığı anlamı çıkmaktadır. Dünyevi tüm kurumların toplum zararına faali-
yetler yürüttüğünü ve ortada “büyük bir oyun” olduğunu iddia eden yazar, “gerçeği 
keşfettiği” iddiasında bulunarak diğer insanların da “uyanmasını” istemektedir. 
Dolayısıyla bu hususta ürettiği yalan-yanlış içeriklerle insanları aydınlattığını iddia 
ederek onları trollemektedir. Bu sebeple @busuun isimli kullanıcı için “kinciler 
(haters)” grubundan bir “ikona kırıcı (iconoclast)” olduğu rahatlıkla söylenebil-
mektedir. Ayrıca @busuun isimli kullanıcının bir şekilde topluluğa zarar verdiği , 
açıktır. Kullanıcının ortaya attığı iddiaların kaynağı teyit.org tarafından art niyetli 
görüldüğünden daha önce bahsetmiştik. Fakat iddiaları inandırıcı bulabilecek kişi-
ler de aşı olmaktan vazgeçerse bu doğrudan toplum sağlığını olumsuz etkileyecek 
bir duruma sebebiyet verecektir.  

@busuun isimli kullanıcı, ilgili tweeti attıktan sonra 700’ü aşkın geri dönüş 
almıştır. Fakat bu süreçte hiç kimseyle tartışmaya girmemiş, geri dönüş yapmamış-
tır. @busuun’un ortaya attığı iddia için kısa sürede trendtopiclere taşındığından 
ötürü bomba etkisi yarattığını söylememiz yanlış olmaz. @busuun, ağır bir iddiayla 
sert bir giriş yaparak gündem yarattığı için bu trolleme girişiminde açık stratejiler 
kullandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Tablo 3: İlgili tweetin altında yapılan yorumlarda tweetin amacının yorumlanması 

Trollük 
Sahte Trollük 
veya Oynama 

Trol Olmayan Nötr Toplam 

149 36 103 414 702 
%21,23 %5,12 %14,68 %58,97 %100 

İlgili tweetin altına 13 Haziran 2021 tarihinde yapılan yorumları incelediği-
mizde, tweetin amacına dair diğer kullanıcıların yorumlamaları Tablo 3’teki gibi 
tespit edilmiştir. Buna göre, @busuun isimli kullanıcının bu tweeti kötü niyetle 
trolleme amacıyla attığını düşünen kullanıcıların oranı %21,23’tür. Bu kullanıcılara 
göre trol, toplumu yanlış bilgilendirmek, aşıya dair korku uyandırmak amacıyla 
paylaşmıştır. Kullanıcıların %5,12’si ise yapılanın bir trolleme eylemi olduğuna 
katılıyorlar ancak ortada kötü bir niyetin olmadığını, tweetin eğlence amaçlı payla-
şıldığını düşünüyorlar. Bu kullanıcılara göre tweetin içeriği olumsuz olsa dahi trol 
bu tweeti topluma zarar vermek için bunu paylaşmamıştır. %14,68’lik bir kullanıcı 
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grubu ise @busuun’u trol olarak değerlendirmemektedir. Onlara göre @busuun 
attığı tweetteki yazdığı düşüncelerine samimiyetle inanan bir aşı karşıtı. Ayrıca her 
ne kadar azınlıkta olsa da bu %14,68’lik kısımda @busuun’un düşüncelerini des-
tekleyen aşı karşıtlarını görmek de söz konusu. Fakat @busuun’un trol olduğunu 
düşünmeyenlerin çok büyük kısmı @busuun’u bilinçsiz olmakla suçlamaktadır. 
Bununla birlikte diğer kullanıcı gruplarına oranla çok daha geniş %58,97’lik nötr 
bir grup @busuun’un trol olmasıyla veya yazdıklarıyla ilgilenmemiştir. Tweetin 
içeriğindeki skandal niteliğindeki iddialar veya toplum sağlığını tehdit eden aşı 
karşıtı çağrı veya bunların tam aksine bir görüşe rastlanmamıştır. Bu %58,97’lik 
geniş kitle @busuun’un düşüncesini komik ve eğlenceli bularak, ilgili tweet üze-
rinden kendi esprilerini yaparak eğlenmeyi tercih etmişlerdir. 

Tablo 4: İlgili tweetin altında yapılan yorumlarda karşılık verme stratejisi 

Çatışma Övgü Trollük 
Takip 
Etme 

Bozguna 
Uğratmak 

Etkisiz 
Hâle 
Getirmek 

Normal 
Yanıt 
(Nötr) 

Toplam 

189 8 14 351 17 34 89 702 
%26,92 %1,13 %2,02 %50 %2,42 %4,84 %12,67 %100 

Tablo 4’te @busuun’un tweetinin altına yapılan yorumlarda kullanıcıların il-
gili tweete nasıl karşılık verdikleri tespit edilerek tablolaştırılmıştır. Tabloya göre 
yorum yapan kullanıcıların %26,92’si @busuun’un iddialarına karşı sakinliğini 
koruyamamış ve duygusal tepkiler vermişlerdir. Trolleme eylemi neticesinde 
%26,92 kişinin provokasyona maruz kalarak sert ifadelerle @busuun’u eleştirmiş-
lerdir. Bununla beraber %1,13’lük kullanıcı tweeti sebebiyle @busuun’u tebrik 
etmiştir. Tweete övgüde bulunan kullanıcılar tweetin içeriğini komik buldukları ya 
da aydınlatıcı buldukları için @busuun’u tebrik etmişlerdir. %2,02’lik bir kullanıcı 
grubu ise trol tweeti trolleyerek karşılık vermişlerdir. Tweetteki iddiayı irrasyonel 
ve abartılı bulan bu kullanıcı grubu mevcut iddialar üzerinden ironi yaparak tepki 
göstermişlerdir. Ancak ilgili grup %2,02 gibi bir oranda kaldığı için zincirleme bir 
trollemenin yaşandığını iddia edemeyiz. %2,42’lik bir kullanıcı grubu ise trolün 
amacını fark edip, trolün amacını açık ederek eğlencesini bozmaya çalışmıştır. Bu 
kullanıcı grubu da “çatışma” grubu gibi sert ifadeler kullanmışlardır. %4,84’lük bir 
kullanıcı grubu ise tweette yer alan asılsız iddiaları ciddiyetle ele alarak bluetooth 
cihazların çalışma prensipleri hakkında bilgi vermeye çalışarak yanlış bilgiyi açığa 
çıkartmaya çalışmışlardır. Ayrıca %12,67’lik bir kullanıcı grubu ise doğrudan 
@busuun’u veya attığı tweeti refere etmekten kaçınmış ve nötr yorumlarda bulun-
muşlardır. Ancak tweetin amacının yorumlandığı tablodakine benzer bir durum bu 
tabloda da dikkat çekmektedir. Tablo 3’te tweetin amacıyla ilgilenmeyen %58, 



Çarpıtılmış Gerçekliğin İnşası Cilt 2: Manipülatif İletişimin Görünümleri 

42 

97’lik bir çoğunluk gibi, burada da trolle beraber eğlenmeyi tercih eden kullanıcıla-
rın oranı %50 olmuştur. Trolleme eyleminin farkında olan bu takipçi grubu 
@busuun’un tweetini komik bularak onun eğlencesini devam ettirmeyi tercih et-
mişlerdir. 

Tablo 3 ve Tablo 4’te yer alan veriler doğrudan @busuun’un tweetinin altına 
yazılan cevapların içerik olarak değerlendirilmesiyle elde edilmiştir. Bu verilerin 
önemi, kullanıcıların doğrudan @busuun’un görebileceği şekilde ona cevap vermiş 
olmalarından kaynaklanmaktadır. Zira gündem yaratan bir tweette yer alan iddiaya 
dair düşüncelerini ifade etmek için en doğru adres doğrudan içerik üreticisinin 
kendisidir. Fakat tespit edildiği üzere, tweetteki asılsız iddialara rağmen 
@busuun’a ulaşan kullanıcıların büyük çoğunluğu tweeti ciddiye almamışlardır. 
Kullanıcıların büyük çoğunluğu tweetteki iddiaların toplum sağlığı veya aşılama 
kampanyasına vereceği zararı görmezden gelmiştir. Tweet üzerinden eğlenmeye 
çalışan %50’nin üzerindeki kullanıcının bu tweetle dalga geçtikleri aşikardır. Fakat 
hemen hemen hiç kimse tweette yazanları iddialara açıklık getirme veya kınama 
ihtiyacı duymamıştır. 

Tablo 5: “bluetooth” tagiyle yapılan yorumlarda ilgili tweetin amacının yorumlanması 

Trollük 
Sahte Trollük 
veya Oynama 

Trol Olmayan Nötr Toplam 

57 18 310 1637 2022 
%2,82 %0,89 %15,34 %80,95 %100 

Tablo 5’te ise trendtopiclerde uzun süre yer alan “bluetooth” tagiyle paylaşıl-
mış tweetlerde, @busuun’un ilgili tweetiyle neyi amaçladığına dair diğer kullanıcı-
ların yorumlarına yer verilmiştir. Bu tabloda dikkat çeken en kalabalık kullanıcı 
grubu %80,95 ile nötrlerdir. Nötr kullanıcılar @busuun’un attığı tweetle diğer 
Twitter kullanıcılarını trollemek isteyip istemediğine dair fikirleri yoktur. Zira 
tweet popüler olup trendlere yerleştikten sonra kullanıcıların büyük bir kısmı twee-
tin orjinalini veya “bluetoothlu aşı” fikrinin nereden geldiğini bilmemektedir. 
@busuun’un attığı tweet artık kaybolmuştur. “bluetooth” tagini trendde gören kul-
lanıcılar, bluetoothlu aşı bahsini anlamışlardır fakat kaynak kaybolmuştur. Hatta 
incelenen nötr tweetler arasında bu akımın nereden çıktığını sorup bilgi almak iste-
yen tweetler de görülmüştür. Dolayısıyla @busuun’un paylaştığı hâliyle içinde 
asılsız iddialar ve korku barındıran aşıyla bluetooth enjekte etme fikri bir süre son-
ra gerçeküstü bir düşünceye ardından ise kaynağı belli olmayan bir eğlenceye dö-
nüşmüştür. Bununla birlikte “bluetooth” tagi altında @busuun’un trol olduğunu 
düşünen kullanıcılar %2,82’de kalmıştır. Daha önce incelediğimiz, @busuun’un 
tweetine doğrudan cevap veren kullanıcılar arasında @busuun’un trol olduğunu 
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düşünenlerin oranı %26,92 iken bu denli düşmüş olmasının sebebi, kaynak görü-
nürlüğünü yitirdikçe iddiaların da etkisini yitirmesiyle alakalıdır. Keza trol asılsız 
iddialarla kullanıcıları manipüle etmeye çalışırken birinci dereceden ulaştığı kulla-
nıcıların tepsini daha fazla çekmiştir. Fakat iddia popülerleşip bağlamında uzaklaş-
tıkça fikrin kaynağı bile görünmez olmuştur. Aynı şekilde tag altında paylaşılan 
tweetleri atan kullanıcıların %0,89’u @busuun’un zararsız olduğunu düşünmüş, 
%15,34’ü ise olayın bir trolleme eylemi olmadığını düşünmüştür. 

Tablo 6: “bluetooth” tagiyle yapılan yorumlarda ilgili tweete karşılık verme stratejisi 

Çatışma Övgü Trollük 
Takip 
Etme 

Bozguna 
Uğratmak 

Etkisiz 
Hâle 
Getirmek 

Normal 
Yanıt 
(Nötr) 

Toplam 

219 12 17 1163 45 57 509 2022 
%10,84 %0,6 %0,84 %57,51 %2,23 %2,81 %25,17 %100 

“bluetooth” tagiyle paylaşılan tweetlerin @busuun’un tweetine karşılık verme 
stratejileri Tablo 6’da görselleştirilmiştir. Tablo 6’ya ilk bakıldığında tweetlerin 
içeriğinde yer alan çatışma, övgü, trollük, bozguna uğratmak ve etkisiz hâle getir-
mek gibi konuların hepsinin oran olarak oldukça düştüğü görülmektedir. Bunun 
yanı sıra tag altına tweet atan kullanıcılardan trolün paylaştığı tweeteki düşünceyi 
devam ettirerek eğlenen takipçilerin oranı, Tablo 4’te yer alan tweete cevap veren 
takipçilere göre yükselmiş ve %57,51’i bulmuştur. Bununla beraber @busuun ve 
ilgili tweetin içeriğinde bağımsız nötr yorumlar da Tablo 4’e göre artarak 
%25,17’yi bulmuştur. Tablo 5’te tespit edilen duruma benzerlik gösteren rakamlar 
aynı şekilde tweetin kaynağından uzaklaştıkça bağlamdan da uzaklaşıldığının ve 
kaynak tweet görünmez oldukça korkunun yerini eğlenceye bıraktığının göstergesi 
olmuştur.  

Sonuç 

Aşı karşıtlığıyla dikkat çeken @busuun adlı kullanıcı Covid-19 aşısını tehdit 
gibi göstererek korku yaratmak amacıyla aşıya dair birtakım bilgileri manipüle 
ederek diğer kullanıcıları trollemeye çalışmıştır. Sonuç olarak ortaya attığı iddialar 
çok konuşulmuş, gündem olmuş ve binlerce kullanıcıya ulaşmıştır. Fakat suya atı-
lan bir taş gibi, bilginin yayılımı arttıkça özü kaybolmuştur. @busuun’un tweetine 
birinci ağızdan ulaşıp cevap veren kullanıcılar, diğer grup kullanıcılara göre tepki-
lerini daha sert ifade etmişler, hatta bilgi kirliliğinin önüne geçmek için tweetteki 
iddiaları çürütmeye çalışanlar olmuştur. Fakat tweet popülerleşip trendtopicte tag 
olarak göründükten sonra, “bluetooth” tagiyle tweet atan kullanıcılar artık 
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@busuun’dan ve onun düşüncelerinden çok uzaklaşmıştır. Artık @busuun’un 
“bluetootlu aşı” iddiası kaybolmuş, korku yerini eğlenceye bırakmış ve “bluetooth” 
tagi altında bolca “makarası” yapılan bir şeye dönüşmüştür. Dolayısıyla 
@busuun’un manipülasyon girişimi ulaştığı birinci kuşak kullanıcılarla sınırlı kal-
mıştır. İddia genele yayıldıktan sonra ise muhtemelen baskıları kaldıramadığı için 
ilgili tweeti silme ihtiyacı duymuştur.  

@busuun kullanıcısı, gerçeküstü bir karakter olarak sosyal medyada yer alan 
bir kullanıcıdır. Dolayısıyla Covid-19 veya aşı hakkında bir uzman değildir, şayet 
öyleyse de bilme şansımız yoktur. Ancak diğer kullanıcılar tarafından çokça ciddi-
ye alınmış ve yaklaşık 10 saat boyunca ülke gündemini meşgul eden “bluetooth” 
taginin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bilgiye birinci kaynaktan ulaşabilen 
Twitter kullanıcıları @busuun’a oldukça sert tepki göstermiştir. Tablo 4’te görüle-
bileceği üzere çatışma, trollük, bozguna uğratmak ve etkisiz hâle getirmek gibi 
tepkinin açıkça ortaya konulduğu karşı stratejilere katılım oranı %36,2 oranındadır. 
Fakat bilgi kaynağından uzaklaştıkça bu oranın Tablo 6’da aynı veriler üzerinden 
%16,72’ye düştüğü görülmektedir. Fakat yukarıda da bahsettiğimiz üzere, yetkili 
olmayan bir kaynaktan gelen maksadını aşan bir bilgi dahi kullanıcıları çokça ra-
hatsız etmeye yetmiştir.  

Ne @busuun kullanıcısı ne de verdiği bilgiler gerçektir. İkisinin de özü ortaya 
çıkarılamayacağı gibi teyit edilebilecek bir göndereni de söz konusu değildir. Fakat 
bu durum hipergerçeklik boyutunda yaşamını sürdüren kullanıcılar için bir sorun 
teşkil etmemiştir. Bilgiye ulaşma standartlarının kökten değiştiği günümüzde asıl-
sız alternatif bilgilerin dahi gündemi 10 saat meşgul edebilmesi, günümüz toplum-
larının manipülasyona karşı ne kadar savunmasız olduğunun da bir göstergesidir. 
İlgili tweetin içeriğine bakıldığında @busuun kullanıcısının Covid-19 aşısı üzerin-
den korku ve kargaşa yaratarak toplumu manipüle etmek istediği anlaşılmaktadır. 
@busuun korku yaratma amacına ulaşamamıştır, hatta belki de en baştan beri kor-
ku yaratmak istememiştir fakat 10 saat boyunca koca bir ülkenin gündemini mani-
püle ederek bir trol kullanıcıya göre oldukça ses getirmiştir. 
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Veri Gazeteciliği ve 
Veri Manipülasyonu 

Haldun Narmanlıoğlu 

Özet 

Veri gazeteciliği, basitçe verilerden haber hikâyesi çıkarma şeklinde tanımla-
nabilir. Ancak gazeteciliğin aynı zamanda kamu adına egemenleri gözetim göre-
viyle birlikte düşünüldüğünde muhalif bir pozisyona oturtulabilir. Yaygın enfor-
masyon ve iletişim teknolojileri sayesinde devletler ve kapitalist iş dünyası, top-
lumları tarihte görülmemiş bir gözetim faaliyetinin nesnesi hâline getirmektedir. 
İnsanlar yönetim ve kâr amacıyla yüklü veri depolarında basit birer rakama dö-
nüşmektedir. Yeni enformasyon ve iletişim teknolojileri yalnız egemenlere değil 
gazetecilere de büyük imkânlar sunmaktadır. Bir yandan egemenlerin biriktirdiği 
veriler diğer yandan yine egemenlerin kendi iş pratikleri nedeniyle açığa çıkan 
veriler, gazeteciler için karşı gözetimin ham maddeleridir. Ancak teorideki bu 
imkâna rağmen birçok sorun veri gazeteciliğinin önünde engel olarak belirmekte-
dir. Bu sorunların başında veri manipülasyonu gelmektedir. Veriler gerek egemen-
ler eliyle gerek gazeteciler eliyle manipüle edilebilmektedir.  

Bu çalışmada karşı gözetimi ve sağlıklı bir kamuoyunun oluşumunu engelle-
yen veri manipülasyonunun yapılma biçimlerinin tartışılması amaçlanmıştır. Veri-
ler, daha ilk başta toplanma amaçları doğrultusunda egemenler tarafından manipüle 
edilmektedir. Bu manipülasyon topluma dair bütün gerçekliklerin değil, devletlerin 
ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu verilerin toplanması yoluyla gerçekleştirilmekte-
dir. Enflasyon ve işsizlik rakamları gibi kamuyu doğrudan ilgilendiren enformas-
yonun hesaplanma biçimleri değiştirilerek manipülasyon yapılabilmektedir. Verile-
rin kategorize edilme biçimi, gizli ajandalar paralelinde sızıntı yöntemiyle haberci-
lere belli verilerin servis edilmesi, veri yoluyla manipülasyon yapılması örnekler 
arasında gösterilebilir. Güvenlik politikalarının meşrulaştırılması için kamunun 
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gündemine yalnız suç oranları gibi belirli verilerin sunulması diğer bir manipülas-
yon yöntemidir. Veriye anlam kazandıran gazetecilerin bilerek veya bilmeyerek 
yanlış çıkarımlara ulaşması yine manipülasyona kapı aralamaktadır. Veri gazeteci-
liğinin önündeki en büyük engellerden biri olarak beliren veri manipülasyonunu 
aşmak için şüphecilik, çok kaynaktan yararlanma, uzmana danışma gibi temel ga-
zetecilik prensiplerinin işletilmesi gerekmektedir.  

Giriş 

Geleneksel gazeteciliğin en önemli açmazları arasında kaynak konusu bulun-
maktadır. Gazeteci-kaynak ilişkisi konusunda en bilinen eleştiriler arasında Her-
man ve Chomsky’nin beş filtresi gösterilebilir. Egemen/ana akım medyada haberle-
rin beş filtreden geçerek izleyiciye/okuyucuya ulaştığını belirten yazarlara göre bu 
filtrelerden biri medyaya ham haber malzemesi sağlayan egemenlerdir (Herman ve 
Chomsky, 2012:72). Bunlar güçlü haber kaynaklarıdır; hükümet yetkilileri, eko-
nomik çevreler ve onların onayladığı uzmanlar. Eleştirel yaklaşımların hedefindeki 
bütün egemen yapılar, medyanın haber kaynağını oluşturmaktadırlar. Dolasıyla ana 
akım gazeteciliğin bu türden kaynak kullanımından pek de muhalif bir tavır çıkma-
sını beklemek mümkün görünmemektedir. Gazeteciliğin tanımına içkin olan araş-
tırma ve sorgulama bu türlü bir kaynak kullanımıyla silikleşmektedir. Gazetecilik 
enformasyonu mesleğe has yöntemlerle kendi elde eden ve dolayısıyla gündemi 
oluşturan aktif rolünü kaybetmekte, güçlü/egemen kaynakların önüne koyduğu 
enformasyon doğrultusunda yalnız haber yazımında aktif bir teknik işe dönüşmek-
tedir. Konvansiyonel gazeteciliğin kuşatılmışlığı ve karşı gözetim özelliğinin tör-
pülenmesi karşısında internet yeni bir umudun adı olmuştur. Yeni iletişim teknolo-
jilerinin yaygınlaşması ve giderek daha fazla birbirine bağlanması ulaşılabilir veri, 
enformasyon ve bilgi miktarını artırmıştır. İnternet en büyük bulma merkezine 
(Katz ve Rice, 2002:315) dönüşmüştür. Bu özelliğiyle internet, gazetecilik pratikle-
rinin daha geniş bir alana ve derinliğe ulaşma imkânını sağlamıştır.  

Yeni iletişim ortamı sayesinde internet haberciliği, interaktif gazetecilik, vi-
deo haberciliği gibi yeni haber tarzlarının önü açılmıştır. Bu tarzlardan biri önemi 
giderek artan veri gazeteciliğidir. En yalın biçimiyle siber ortamda bulunan verile-
rin haber hikâyesine çevrilmesi biçiminde tarif edebileceğimiz veri gazeteciliğinin 
kaynağı büyük veridir. Büyük veri konvansiyonel gazeteciliğin güçlü haber kay-
naklarının aksine her zaman gazetecinin önündedir. Konvansiyonel kaynaklar gibi 
kendi çıkarları, ilgileri doğrultusunda değil sorulan sorulara göre gazetecinin bek-
lentileri doğrultusunda cevap verir. Diğer bir anlatımla, doğru sorular sorulduğunda 
doğru cevaplar elde edilir. Veriler haberciyi bilerek yanıltmaz. Okumasını bilenle-
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re, veriler arasında doğru korelasyonları kurma becerisine sahip olan herkese 
önemli ve ilginç haber hikâyeleri sunabilir.  

Öte yandan internetin durağan olmayan, çerçevesi çizilemeyen akışkan hâli, 
kaynağın sürekli yenilenip tazelenmesi anlamına gelmektedir. Bu özellik de gaze-
teciliğin temel ilkesi olan güncelliğe çok önemli bir destek olarak sayılabilir. Bü-
yük veri her ne kadar yüzeysel bir bakışla sayısal bir alan çağrışımı yapsa da içeri-
sinde sosyolojiyi barındırmaktadır. İnternet ortamı; kültürün, toplumsallığın, çatış-
manın, uzlaşmanın, nefretin, sevginin, tüketimin, politikanın, dinî yaşamın, eğlen-
cenin, oyunun kısaca insana dair her şeyin üretilip dolaşıma sokulduğu ve depo-
landığı bir coğrafyadır.  

Bütün bu benzersiz özellikler gazetecilerin de önüne yepyeni fırsatlar sunar-
ken gazeteciliğin mantalitesinde de değişimler yaşanmaktadır. Konvansiyonel ga-
zetecilik jargonunda sahaya çıkan gazeteci değerliyken araştırma yapmayan gaze-
tecilik anlayışını yermek için kullanılan masa başı habercilik her zaman daha az 
değerli görülmüştür. Yeni iletişim ortamı bu anlayışı oldukça radikal biçimde dö-
nüştürerek masa başını araştırma sahasına çevirmiştir. Artık değerli haber hikâye-
leri veri gazeteciliği sayesinde masa başında üretilmektedir. Durum teoride bu ka-
dar olumluyken pratikte veri gazeteciliğinin hâli nasıldır sorusu önemli bir çalışma 
alanı olarak belirmektedir. Henüz gazetecilik ve medya çalışmaları alanında yeni 
sayılabilecek geçmişe sahip veri gazeteciliğinin önünde engel olan birçok neden 
sayılabilir.  

Medya çalışmalarının önemli bir eleştiri noktası ana akımın yapısal özellikle-
riyle ilgilidir. Ana akımın tekelleşme eğilimi, siyasetle, iş dünyasıyla, reklam sek-
törüyle zorunlu ilişkileri muhalif/eleştirel bir tavır geliştirmesini engellemektedir. 
Ana akım medya internet ortamına da uzanan yaygınlığı ve gücüyle eleştirelliği 
temsil eden alternatif medyanın sesini bastırmaktadır. Dolayısıyla eleştirel karakte-
re sahip olması beklenen veri gazeteciliği ana akım içerisinde kendisine yer bul-
makta zorlanmaktadır.  

Veri gazeteciliğini diğer türlerden ayıran bir diğer zorluk çoklu uzmanlık ge-
rektirmesidir. Veri gazeteciliği; hem habercilik becerisi hem enformasyon okurya-
zarlığı hem veriler arasında doğru analizler yapabilmek, korelasyonlar kurabilmek 
için belirli seviyede istatistik bilgisi, hem de veriden elde edilen haber hikâyeleri-
nin görselleştirilip yayımlanabilmesi için görsel tasarım becerisini gerektirmekte-
dir. Veri gazeteciliğine kapılarını açan kısıtlı sayıdaki medya organizasyonunda iş 
yapısı değişmiştir. Geleneksel medya döneminde özel haber kovalamak bireysel bir 
gazetecilik pratiğiyken veri gazeteciliği çoklu yetenekler gerektirmesi nedeniyle 
uzman ekipler kurulmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla veri gazeteciliği, hem 
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eğitim anlamında zor hem medya organizasyonları için personel politikaları bakı-
mından pahalı bir gazetecilik biçimidir.   

Veri gazeteciliğinin önündeki diğer büyük engellerden biri bu çalışmanın ana 
konusunu oluşturmaktadır: Veri manipülasyonu. Yukarıda kısaca değinilmeye çalı-
şıldığı gibi veriler haberciyi yanıltmaz. Saf olarak orada büyük verinin içerisinde 
bir yerlerde bulunmayı beklemektedir. Veri okuma becerisiyle doğru soruları soran 
gazetecilere gerçek cevaplar vermesi mümkündür. Ancak veriler yanıltmasa da 
verileri toplayan, depolayan ve sonra açıklayarak kamusal hâle getiren egemen 
güçler tarafından manipüle edilebilir.  

Günümüzde toplumsal alanın neredeyse tamamının gözetlenmesiyle derlenen 
veriler ikisi iç içe geçmiş toplam üç büyük egemenin kontrolündedir. İç içe geçmiş 
iki güç, egemen devletler ve istihbarat teşkilatlarıdır. Üçüncü büyük güç ise kapita-
list dünyanın kâr motivasyonlu şirketleridir. Hangi zaman dilimine, hangi sosyolo-
jik yapıya dair hangi verilerin gözetlenerek depolanacağı kararı söz konusu ege-
menlerin inisiyatifindedir. Dolayısıyla denilebilir ki sosyolojiyi barındıran büyük 
veri daha ilk basamakta verilerin toplanması amacında bile bir manipülasyonu ba-
rındırmaktadır. Verilerin nasıl kategorize edileceği, eğer kamusal hâle getirilecekse 
bunun nasıl açıklanacağı, hangi kısımlarının karanlıkta bırakılacağı yine büyük 
oranda egemenlerin kontrolündedir.  

Bu çalışmada veri gazeteciliğinin en önemli ham maddesi olan verinin ege-
menlerin elinde kolaylıkla bir manipülasyon aracına dönüşebilmesi tartışılacaktır. 
Bu amaçla öncelikle egemenlerin veri toplama yöntemi olarak gözetim ile kamusal 
sorumluluğa sahip gazeteciliğin en önemli prensibi olan karşı gözetim ele alınmış-
tır. Son olarak yukarıda çerçevesi kısaca çizilmeye çalışılan veri manipülasyonu-
nun nasıl gerçekleştiği tartışılmıştır.  

1. Gözetim ve Karşı Gözetim  

Başkasının ne yaptığına dair merak her ne kadar ilkel bir insan özelliği olsa da 
doğrudan iktidar kavramıyla ilişkilidir. Toplumsal disiplini sağlama, otorite kura-
bilme, daha kolay ve etkili yönetebilme, ıslah etme, ehlileştirme, manipüle edebil-
me için iktidar sahiplerinin veriye/enformasyona/bilgiye ihtiyaçları bulunmaktadır. 
Verinin kaynağı toplumsal alan olduğu için elde etme yolu da sosyolojinin gözet-
lenmesine dayanmaktadır. Bir sosyal ilişki düzeni kurabilmek veya var olanı ele 
geçirebilmek için gözetim kurmak iktidarlar için hayati önemdedir.  

Sosyal bilimlerde gözetim kavramının dayanağı olan Samuel Bentham’ın Pa-
noptikon projesi bir hapishane/ıslahevi tasarımı olarak hiçbir zaman hayata geçi-
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rilmemiş olsa da, ortaya çıkardığı anlayış iktidarlar tarafından benimsenmiştir. 
Bunda şüphesiz filozof kardeşi Jeremy Bentham’ın katkısı büyüktür. Mimari bir 
tasarımı ideolojik olarak temellendiren Jeremy Bentham’a göre Panoptikon saye-
sinde iş gücü kitlesi daha kolay yönetilebilir (Bentham vd. 2016:91). İktidarın mer-
kezde bulunan bir gözetleme kulesi ile simgeleştiği mimari yapıda daha kolay yö-
netilmek istenen mahkûmlar/işçiler kulenin etrafına dizilmiş gözetim hücrelerine 
kapatılmıştır. Gözetlenen insanlar için kendileriyle baş başa kalabilecekleri bir kör 
nokta bırakılmamaktadır. Böylelikle iktidar insanların 24 saat ne yaptığının bilgisi-
ne sahip olacaktır. Sürekli gözetlendiğinin farkında olan insanların aykırı işler 
yapmaktan vazgeçip kuralları benimsemesini kolaylaştıracaktır. İktidar kuleyle 
cisimleşmiştir, içeride bir gardiyan olup olmadığı belli değildir, belli olmaması da 
Panoptikon ideolojisine hizmet etmektedir. Çünkü Bentham ve arkadaşlarına 
(2016:23) göre tasarımın etkisi görünmeden gözetlemeye dayanmaktadır. Özetle 
denilebilir ki gözetleme yoluyla elde edilen bilgi uysallaştırmayı, evcilleştirmeyi, 
itaati ve daha iyi yönetimi sağlamaktadır. Panoptikon fabrikada, okulda, iş yerinde 
daima daha iyi yönetimin yolu ve felsefesi olmuştur.  

Kavramın eleştirisiyle özdeşleşen Faucault, bilgi ile iktidarın bağını önemle 
vurgulamaktadır. Faucault’un (2005:237) panoptizim olarak tarif ettiği yönetim 
sistemiyle verilerine erişilen sosyal yapılar üzerinde daha rahat bir iktidar oluşturu-
labilir. Gözetimle kurulan iktidar gücünün sürekliliğini korumak için bilginin de 
sürekliliği gerekmektedir. Gözetim açısından insan bedeni verilerin elde edildiği 
bir nesnedir. Verileri elde tutulan tehlikeli insanlar/topluluklar tıpkı ıslahevi mantı-
ğında olduğu gibi ehlileştirilerek yararlı yurttaşlara dönüştürülebilir. Yararlı yurt-
taş iktidarı ve kurallarını benimsemiş insan tipinin resmî adıdır.  

İnsanların fiziki olarak bir mekâna kapatılmasını veya takip edilmesini gerek-
tiren modern Panoptikon düşüncesi enformasyon ve iletişim teknolojilerinin yay-
gınlığı ile daha farklı bir düzlemde değerlendirilebilir. Gözetim, modernizmin gü-
nümüzdeki akışkan hâliyle uyumlu olarak Bauman ve Lyon (2016) tarafından akış-
kan gözetim olarak tarif edilmektedir. Akışkanlık geç modern dönemin yeni karak-
teridir. Katı modern yapılar küreselleşmeyle akışkanlaşmıştır. İktidar, ekonomi ve 
insanın katı ve sabit hâlleri değişime uğramıştır/uğramaktadır.  

Günümüzde modernitenin akışkanlaşmasıyla eş zamanlı olarak gözetim de 
değişerek akışkanlaşmaktadır. Yeni enformasyon ve iletişim teknolojileri bir yan-
dan toplumların akışkanlığını sağlarken diğer yandan gözetim iktidarlarının da 
imkânlarını artırmaktadır. Gözetimin akışkanlaşması, yalnız politik iktidarların 
değil ekonomi alanındaki egemenlerin de gözetimi kendi amaçları doğrultusunda 
kullanmasına olanak tanımaktadır. Panoptikonun gardiyanı, yani iktidar, yeni tek-
nolojilerle birlikte tamamen ulaşılmaz (Bauman ve Lyon, 2016:23) hâldedir. Deni-
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lebilir ki gardiyan da kulesinden çıkarak akışkan hâle gelmiştir. Yeni teknolojiler, 
gardiyana (egemene) görünmeden her yerde olma fırsatı vermiştir. 

Modernitenin Panoptikon anlayışında bir yere kapatılmak zorunda kalan veya 
fiziki olarak takip edilmesi gereken insan, gözetim nesnesi olma bakımından gö-
nülsüzdür. Oysa artık dijital olarak yeniden yapılandırılan akışkan gözetime insan-
lar gönüllü katkı sağlamaktadır. Toplumsal sınıflandırma amacı içeren (Bauman ve 
Lyon, 2016:24) akışkan gözetimin nesnesi olan insanlar her türden verilerini bu 
sınıflandırma için kullanıma açmaktadır. Gizlilik, mahremiyet, sınır, duvar, mekân 
ve zaman gibi kavramların anlamı değişmektedir. Günlük hayatın tüm dokusuna 
işleyen gözetim sıradan hâle geldikçe insanların gözetim hakkındaki farkındalığı 
git gide azalmaktadır.  

Bauman ve Lyon’un akışkan olarak tarif ettiği günümüz dijital gözetiminin 
gücünü artıran en önemli özelliklerin başında gönüllü gözetlenme kültürünün küre-
sel olarak yaygınlaşması gelmektedir. Herkesin herkesi gözetlediği, insanların ken-
dilerini sosyal ağlarına ve genel kamuya açtığı bir omnioptikon (Rosen, 2001) or-
tamında yaşamaktayız. Panoptikonun yerel/ulusal gücü silikon vadilerinin büyük 
veri toplayıcıları olarak tanımlanabilecek sosyal medya platformları sayesinde kü-
resel güce dönüşmüştür. Özel hayatlar, özel bilgiler, özel görüntüler küresel bir 
gözetim akışının nesnesi hâline gelmiştir. Paylaşımın küresel bir kültür olarak yay-
gınlaşması, teşvik edilmesi ve benimsenmesi, politik-ekonomik iktidarların gücünü 
artırmakta, pekiştirmektedir. 

Örneğin 2018 yılında patlak veren Facebook - Cambridge Analytica skanda-
lında yaklaşık 87 milyon Facebook kullanıcısına ait verilerin istekleri dışında top-
landığı açığa çıkmıştır (Cadwalladr, 2018). Verileri elde edilen insanlara 2016 
ABD başkanlık seçimlerindeki oy tercihlerini etkilemek amacıyla içerikler gönde-
rilmiştir (Kitchgaessner, 2017).  

Gözetimin bugünkü gücünü resmeden olumsuz tabloya rağmen insanların 
tepkisel biçimde denetimden kaçacakları hatta proaktif olarak karşı gözetim yapa-
bilecekleri bir ortam da söz konusudur. Gözetim konusunda savunmacı bir pozis-
yonu temsil eden tepkisel tutumlar, başlangıcını medya okuryazarlığından alan 
ardından bilgisayarla aracılanmış iletişim ortamında yeni medya okuryazarlığına 
evrilen ve günümüzde yeni medya okuryazarlığı olarak tarif edilen bir bilinç duru-
munu ifade etmektedir. Yeni medya okuryazarlığı, teknolojik araçların kullanım 
becerilerinden öte problem çözme güvenlik ve bireysel verilerin gizliliği gibi (Bay-
rakçı ve Narmanlıoğlu, 2021:6) egemen gözetimine karşı bir dizi savunma beceri-
sini de içermektedir.  

Gözetime karşı daha pasif bir savunmayı içeren okuryazarlık yanında litera-
türde proaktif pozisyonlara dair tartışmalar da göze çarpmaktadır. Bu türlü pozis-
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yonları tarif eden kavramlardan biri internet aktivizmi veya dijital aktivizm olarak 
tarif edilebilir. İnternet ortamı iş birliği, bilgi paylaşımı, sivil toplum örgütlerinin 
iletişimi için kullanılabilir. Sosyal medyanın politik kullanımı dünya çapındaki 
aktivist hareketlerin organize edilmesi için etkili bir yöntem olmasının yanında 
devletlerin gizlemeye çalıştığı veri ve enformasyonun da yayılması için etkili bir 
yöntem olarak görülebilir (Tufekci, 2014). Küresel destekle insanları harekete ge-
çirmeye, baskıya karşı durmaya ve meydan okumaya teşvik edebilir (Lynch, 2011). 

Egemen gözetim karşısındaki proaktif tutumlar arasında veri gazeteciliği gös-
terilebilir. Konvansiyonel gazetecilikteki güçlü politik/ekonomik haber kaynakları-
nın toplumu gözetleyerek elde ettiği veriler veri gazeteciliğinin temel ham madde-
sini oluşturmaktadır. Bunun yanında sadece egemenlerin toplum gözetimi yoluyla 
biriktirdiği verilerden bahsedilemez. Kendi yönetim ve üretim faaliyetleri yoluyla 
da ortaya çıkan ve dolayısıyla doğrudan egemenlere ait veriler de veri gazeteciliği-
nin malzemesini oluşturmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında veri gazeteciliği, haber-
ciliğin yalnızca veriler yoluyla yapıldığı bir tür veya yöntem olarak tanımlanamaz. 
Veri gazeteciliği, hem bir karşı gözetim yöntemi hem veri aktivizmi olarak da de-
ğerlendirilebilir.  

2. Veri Gazeteciliği  

Gazetecilik temelde bir gözetim faaliyetidir. İngilizce literatürde watchdog 
journalism (bekçi köpeği gazeteciliği) olarak tanımlanan bu faaliyet Türkçe litera-
türde çoğunlukla Türkçeleştirilmeden watchdog gazetecilik (Odyakmaz, 2005) 
şeklinde tanımlanmaktadır. Hangi isimle adlandırılsa adlandırılsın habercilik özün-
de kamu yararı doğrultusunda politik, ekonomik, askerî, dinî vb. egemenlerin gö-
zetlenmesi faaliyetidir. Veri gazeteciliği ise egemenlerin kontrolündeki büyük ve-
rinin karşı gözetimi olarak tarif edilebilir. 

Haber olay tabanlıdır. Ortaya çıkan, olmuş, haber değeri taşıyan olayların ru-
tin takibi gazetecilik faaliyetinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Oysa veri 
gazeteciliği olaydan ziyade durum tabanlıdır. Görünmeyen durumların veriler yo-
luyla ortaya çıkartılmasına odaklanır. Rutin gazetecilik faaliyetiyle karşılaştırıldı-
ğında, münferit olayların haberleştirilmesinden ziyade birikmiş olaylarla ortaya 
çıkan genel resmin açığa çıkarılması hedeflenir. Bu nedenle daha derin ve uzun 
araştırmaya dayanmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında veri gazeteciliği, küreselleş-
meyle birlikte hızlanan hayata paralel olarak derin araştırmaya dayanmayan olay 
tabanlı anlık haber üretimi karşısında, daha zengin enformasyon sunmayı amaçla-
yan yavaş gazetecilik pratikleri arasında gösterilebilir.  
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Literal bir tanım yapmak gerekirse veri gazeteciliği veriden hikâye çıkarılma-
sına dayanmaktadır (Aslan vd., 2016:59). Ortaya çıkan haber hikâyesi tek bir olaya 
dayanmadığı için olay fotoğrafı yerine grafik, harita, animasyon vb. görselleştirme 
yöntemleriyle kamuya sunulur. Veri gazeteciliği, konvansiyonel gazetecilikten 
veya internet gazeteciliğinden farklı olarak ortam-insan etkileşimine izin vermek-
tedir. İnteraktif karakteri sayesinde klasik okuyucu belgeler, birbirine bağlı hikâye-
ler, tablolar, harita gibi içerikler ile multimedya ortamları arasında gezinti yapabi-
lir. Birçok veri gazeteciliği örneğinde haberciler ulaştıkları veri deposunu da oku-
yucuların hizmetine sunmaktadır. Bu pratik, geçmişten günümüze hem haber tüke-
ticisi hem gazeteci açısından deneyimlenmemiş bir uygulamadır. Konvansiyonel 
gazetecilikte ve ilk dönem internet haberciliğinde haber bitmiş bir üründür, okuyu-
cuya profesyonel elden çıkmış nihai hikâye sunulur.  Oysa veri gazeteciliğinde 
haberci, hikâyesini oluşturduğu veri setlerini veya doğrudan veri kaynağını haber 
sayfasına yerleştirir. Böylece okuyucuların haberin kaynağını oluşturan ham verile-
ri görmesini sağlar. Bu yolla okuyucunun habere katılması sağlanır. Meraklı oku-
yucu, ham verilere bakarak hem haberin kontrolünü yapma şansı elde eder hem de 
gazetecinin görmediği farklı bağlantıları kurabilir.  

Veri gazeteciliğinin en çarpıcı örnekleri arasında ünlü Wikileaks belgelerinin 
haberleştirilmesi gösterilebilir. Bir gözetim organizasyonu (watchdog organisation) 
(Fuchs, 2011:1) sayılabilecek Wikileaks belgelerinin haberleştirilmesi karşı göze-
tim gazeteciliğidir. Bu karşı gözetim yoluyla örneğin Afganistan Savaşı sırasında 
devlet/ordu tarafından tutulan binlerce gizli belgede ölen sivillere ait bilgiler açığa 
çıkarılmıştır. Bunun yanında Suriye, Kenya, Suudi Arabistan’a dair yüz binlerce 
belge sızdırılmıştır. 

Ancak sızdırmanın bedeli, Wikileaks kurucusu ve yöneticisi Avustralyalı in-
ternet aktivisti Jullian Assange hikâyesinde olduğu gibi egemenlerin cezai yaptı-
rımları olabilmektedir. Devletlerin ve kapitalist şirketlerin sakladıkları veri üzerin-
deki hâkimiyetlerini aşmanın zorluğu ve gazeteci/haber medyası açısından doğura-
bileceği hukuki sorunlar veri gazeteciliğinin önündeki sorunlar arasında gösterile-
bilir. Teoride büyük imkânlara kapı aralayan veri gazeteciliğinin önündeki sorunla-
ra bakıldığında iç içe geçmiş bir dizi problem karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Tür-
kiye’de veri gazeteciliğinin yapısal sorunlarını inceleyen bir araştırmaya göre (Çay, 
2020), medyanın sahiplik yapısı, zaman baskısı (hızlı gazetecilik), açık veriye eri-
şim sorunları, veri gazeteciliğinin bilinirliği, veri gazeteciliği eğitimi gibi birçok 
problem bu tarz haberciliğinin gelişimini ve yaygınlaşmasını engellemektedir.  

Veri gazeteciliğinin önündeki bir diğer problem veri manipülasyonudur. Veri 
gazeteciliği her ne kadar istatistiklere dayansa da hem kullanılan veriler manipüle 
edilmiş olabilir hem de gazeteci verileri yorumlama yoluyla haberin hikâyesinde 
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manipülasyon yapabilir. Gerçek veriler kullanılarak, politik, ekonomik, dinî, askerî, 
oligarşik vb. egemenler lehine de haber yapılabilir.  

3. Veri Manipülasyonu  

Ödemeler dengesi, ulusal üretim rakamları hükümetlerin ekonomik başarısını 
ölçer. Ekonomik açıdan yoksulluk rakamsal bir meseleye dönüştürülür. Suç oranla-
rı sosyal düzenin göstergesi olarak sayılmaktadır. Boşanma oranları aile hayatını ve 
moral değerleri temsil eder. Politika çok uzun süredir rakamların diliyle konuşur. 
Bütün rakamsal veriler hükümetlerin programlarının meşrulaştırma aracı olarak 
kullanılır (Rose, 1991:674). Rakamların demokrasi ile de bağı çok rahat kurulur. 
Kamunun ulaşabildiği veriler demokrasinin hesap verebilirlik kriteri için olmazsa 
olmazlar arasındadır. İlerlemiş toplumlarda politik veya profesyonel manipülasyon-
dan korunmuş rakamlar sivil söylemin gelişmesi için vazgeçilmezdir (Rose, 
1991:690). 

Rakamlar; yalnız politikada, ekonomide, sosyolojide değil haber dilinde de 
ayrıcalıklı bir yer tutmaktadır. Habercilikte verilerin okuyucu üzerindeki etkisi 
büyüktür. Battersby’a (2010) göre sayılar söylem inşasında en güçlü retorik enst-
rümanı olarak kullanılırlar. Bu nedenle sayılar gazeteciliğin tam kalbinde yer alır 
(Nguyen ve Lugo-Ocando, 2016). Gazeteciler haberlerini sayılar üzerine kurmayı 
çok sever. Bir operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun yalnızca kilo bilgisini ver-
mek yeterli değildir haberci için. Okuyucunun gözünde miktarın büyüklüğünü can-
landıran başka bir veriden de faydalanılır: piyasa değeri! Her ne kadar gazetecinin 
anlık ulaşıp bilgi alabileceği veya kamuya açık resmî bir uyuşturucu borsası olmasa 
da piyasa değeri yazmak okuyucuyu yakalayan bir gazetecilik pratiğidir. Bilinme-
yen veriyi bilinen bir veriyle kıyaslamak gazetecilikte sıkça başvurulan bir yön-
temdir. Hatta bilinen veriler bile bazen bilinen başka verilerle kıyaslanarak okuyu-
cuda pekiştirme yapılır. Türk haberciliğinde yılbaşı piyango ikramiyesiyle ilgili 
yapılan haberler buna örnek gösterilebilir. İkramiyeyle hangi semtten kaç ev veya 
kaç Cumhuriyet altını alınabileceği gibi farklı verilere başvurulması bir gelenek 
hâlini almıştır. Haberler yoluyla toplumsal gerçekliği meşrulaştırıp inşa eden sayı-
lar (Hacking, 2001) ne kadar güvenilirdir? 

“Editörler hiçbir şeyi sevmezler sayıları sevdikleri kadar. Gerçek ve güncel 
etki yaratırlar, rekorlar iletirler, her başlığa uygundurlar. […] şayet istatis-
tikler ve anketler tek yönlü bir görüşün egemen olduğu taraftan iletiliyorsa, 
eleştirel bir incelemeye gerek duyulabilir: Tütün sanayi tarafından iletilen ak-
ciğer kanserinden ölenlerin sayısına yönelik yayınlar titizlik gerektirir. Dört 
sayıdan üçü (Dikkat! Bu sayı da tabii ki kuşkulu ama sav doğru), öyleyse dört 
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sayıdan üçü ya yanlıştır ya yanıltıcı ya kuşkulu ya sakıncalı ya da saçma ve 
bunlardan hiçbirisi olmasa bile çoğunlukla aptalca bir ölçme birimiyle ileti-
lir.” (Schneider ve Raue, 2000:62).  

Gerçekten gazete okuyucularına ve televizyon izleyicilerine spekülasyonla 
sarmalanmış özellikle politik açıdan dikkat çekici veriler (Rose, 1991:673) sunul-
maktadır. Manipüle edilmiş veriye gerek konvansiyonel gazetecilikte gerek veri 
gazeteciliğinde rastlanabilmektedir.  

Günümüzde veri baronu (Işıklı, 2014) olarak adlandırılabilecek devletler ve 
büyük şirketler büyük veriyi tekellerinde bulundurmanın yanında verileri manipüle 
etme gücüne de sahiptir. Manipülasyon gücü daha ilk başta veri gözetimi yapılır-
ken egemenin veri toplamadaki amaçlarında kendisini gösterir. Diğer bir anlatımla 
vatandaşlara/müşterilere ait hangi verilerin, hangi zaman diliminde gözetlenip de-
polanacağı egemenlerin inisiyatifindedir. Bir sosyolojik yapıya ait bütün veriler 
değil, egemenlerin toplamak istediği veriler depolanarak, egemenlerin amaçları 
doğrultusunda tasnif edilir. Veri kategorizasyonu, sosyolojinin ilgi, sorun ve ihti-
yaçları doğrultusunda değil devletlerin ve özel şirketlerin ilgi, sorun ve ihtiyaçları 
doğrultusunda gerçekleştirilir. Akademik araştırma mantığı üzerinden anlatmak 
gerekirse, evren, örneklem, problem, hipotez egemen tarafından tasarlanır, hangi 
verilerin hangileriyle karşılaştırılacağı, temaların, kodların hangileri olacağı yine 
egemenin araştırma amacı doğrultusunda belirlenir. 

Veri gazeteciliğinde haber için ham madde toplamada zaman kaybını önlemek 
için önerilen pratik yollardan bir tanesi devletten veya özel şirketlerden talep edile-
cek verinin onlar tarafından toplanıp toplanmadığının tespit edilmesidir. Bunun için 
varsa önce toplanacak verilere dair boş belgenin bulunması önerilir. Örneğin trafik 
kazaları için tutulan kaza tutanaklarının boş bir kopyası devletin kazalarla ilgili 
hangi verileri topladığını hangilerini toplamadığını gösterir (Gray vd., 2012:117). 
Böylece gazeteci elde ettiği boş tutanak doğrultusunda devletten trafik kazalarıyla 
ilgili hangi verileri isteyebileceğini hangilerini istemesinin zaman kaybı olduğunu 
görür. Tutanaklar yoluyla kazaya dair hangi verilerin toplanacağı gazetecinin veya 
sıradan insanın inisiyatifi dışındadır. Belirli amaçlar doğrultusunda devlet tarafın-
dan belirlenmiştir. Örneğin kaza tutanaklarında yol kusuru, mühendislik hatası vb. 
veriler yer almıyorsa, veri gazetecisi bir ülkedeki trafik kazalarındaki devletin veya 
yolu inşa eden müteahhidin ihmalleriyle, kusurlarıyla ilgili haber yapamaz. Çünkü 
böyle bir veri toplanmamaktadır. Kazalar ancak sürücü kusuru, alkollü araç kulla-
nımı gibi başka veriler üzerinden değerlendirilebilir. Bu nedenle veri baronlarının 
hangi verilerin depolanıp hangilerinin depolanmayacağı üzerindeki belirleyicilik 
yetkisi aynı zamanda örtülü bir manipülasyonu da içermektedir. 
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Bir diğer manipülasyon, enformasyonu oluşturan verilerin hesaplama yönte-
miyle ortaya çıkmaktadır. Örneğin enflasyon oranlarının hesaplanmasında kullanı-
lan birbirinden farklı yöntemler farklı sonuçların ortaya çıkmasına neden olmakta-
dır. Enflasyon oranlarının tespiti için hangi ürün ve hizmetlerin hesaplama sepetine 
katılacağı, bu ürünlerdeki fiyat değişimlerinin hangi sıklıkla kontrol edileceği yine 
egemenlerin elindedir. Ürünlerin enflasyon hesaplamalarındaki etki oranları gaze-
tecilerin ve kamunun takdir yetkisinde değildir. Gazetecilerin istatistik kurumları 
gibi bir ülkedeki binlerce mal ve hizmetin fiyat değişimlerini takip ederek kendi 
enflasyon hesaplamalarını çıkarması pek mümkün görünmemektedir.  

Enflasyon hesaplamaları yoluyla yapılan manipülasyonlar, en baskıcı yöne-
timlerden en açık olarak bilinenlere kadar neredeyse bütün ülkelerde görülmekte-
dir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki enflasyon rakamları da her zaman 
tartışmalı olmuştur. Resmî rakamlar, diğer kuruluşların enflasyon ölçümleriyle 
kıyaslandığında farklılık göstermektedir. Söz konusu farklılık, verilerin hesaplama 
yöntemiyle ilgilidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 30 yıllık bir süre diliminde 
enflasyon hesaplama yöntemi 20 kereden fazla değişmiştir (Boring, 2014). 

Cavallo ve diğerleri (2016) tarafından Arjantin’deki enflasyon verileri üzerine 
yapılan bir araştırma yine devlet tarafından uzun yıllar boyunca nasıl manipülasyon 
yapıldığını göstermektedir. 2007-2015 yılları arasını kapsayan araştırmaya göre 
manipüle edilen enflasyon rakamları tüketim kararları ve para politikaları üzerinde 
önemli etkiler göstermiştir (Cavallo vd., 2016:59). Yalnız enflasyon rakamları de-
ğil örneğin işsizlik rakamları da veri manipülasyonu yoluyla farklı gösterilebilmek-
tedir. İspanya’da 1982-1996 yılları arasında yüksek işsizlik ve finansal skandalları 
enformatif manipülasyon (Maravall, 2012:163) ile kamudan gizlenmiştir. Birçok 
ülkede seçim öncesi dönemlerde hükümetlerin işsizlik rakamlarını az gösterdiği 
bilinmektedir (Miličević ve Pleli, 2014). 

Verilerin kategorize edilme biçimleri ve adlandırılması da manipülasyona ka-
pı aralamaktadır. Tüm dünyada Covid-19 pandemisiyle birlikte vaka sayıları, ölüm 
oranları, iyileşme oranları vb. veriler büyük tartışma konusu olmuştur. Örneğin 
Türkiye'de 27 Kasım 2020 tarihine kadar ana kategori olarak hasta sayıları kamuy-
la paylaşılmıştır. Bu tarihten itibaren Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmış 
ancak hastalık belirtisi göstermeyen (asemptomatik) kişiler de verilere dâhil edil-
miştir (Euronews, 2020). Diğer bir anlatımla, kamuya açıklanan hastalık bilgisi 
önce alt kategoriden seçilirken gelen eleştiriler üzerine üst kategori olarak bütün 
vaka sayıları da paylaşılmaya başlanmıştır. Yalnız Türkiye’de değil dünya çapında 
Covid-19 kaynaklı ölüm oranlarıyla ilgili verilerin gerçekliği tartışma konusu ol-
muştur. Özellikle otoriterliğin yoğun hissedildiği ülkelerde Covid-19 bağlantılı 
ölüm oranlarının hükümetler tarafından manipüle edildiği önemli eleştiriler arasın-
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dadır (Annaka, 2020). Hayatını kaybeden insanların ölüm nedeni olarak kalp krizi, 
zatürre vb. gibi virüsün neden olduğu farklı hastalık isimleriyle kayıt tutulması 
veya hastalığın ismi belirtilmeden genel bulaşıcı hastalık kaydı düşülmesi Covid-
19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin gerçek sayılarına ulaşılmasını engellemekte-
dir. Dolayısıyla bir toplumsal gerçekliğe ait alt kategori oluşturmak veya yüzeysel 
üst kategoriler oluşturmak da verinin niteliğini etkilemektedir. Bir başka örnek aile 
sosyolojisini ilgilendiren verilerden gösterilebilir. Resmî kayıtlarda boşanma ne-
denleri arasında gösterilen şiddetli geçimsizlik yüzeysel bir üst kategori olarak ka-
bul edilebilir. Şiddetli geçimsizlik kategorisinin altını doldurması muhtemel onlar-
ca alt kategori toplumsal gerçekliğin anlaşılmasında daha fazla yol gösterici ola-
caktır.  

Veri gazeteciliğinin gözetim uyguladığı bir diğer alan olan kapitalist iş dünya-
sında da veri manipülasyonunun sıkça yapıldığı bilinmektedir. Şirketler özellikle 
kendi işlemleri yoluyla açığa çıkan verileri farklı yöntemlerle manipüle ederek kâr 
ve başarı oranlarını farklı gösterebilmektedir. Örneğin Tepeli ve Kayıhan (2016) 
tarafından yapılan bir araştırmaya göre borsada işlem gören 7 işletmenin yaratıcı 
muhasebe uygulamaları yoluyla finansal tablolarında manipülasyon yaptıkları or-
taya çıkarılmıştır.  

Veri gazeteciliği önündeki sorunlar arasında ham verilere erişimin kısıtlanma-
sı veya veri depolarını elinde bulunduran egemenlerin yalnız belirli verileri açarak 
bu yolla manipülasyon yapması sayılabilir. Devlet açısından bakıldığında veri ka-
patma veya kısıtlı veri yoluyla yapılan manipülasyonun gerekçesi millî güvenlik, 
devlet sırrı vb. olabilmektedir. Kapitalist şirketler tarafından genellikle bahane 
ticari sır olarak sunulmaktadır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde Çalışma 
İstatistikleri Bürosu bir gizlilik perdesi altında faaliyet göstermektedir. Enflasyonu 
hesaplamak için kullanılan ham veriler kamuya açık değildir (Boring, 2014). Gaze-
tecilerin ve kamunun kapalı veri setlerinden faydalanması engellenerek manipülas-
yonun nasıl yapıldığı saklanmaktadır. Verilerin şeffaf hâle getirilmesi, bilginin 
tabana yayılarak demokratikleşmenin sağlanması ve pekiştirilmesi için gereklidir. 
Ancak otoriter yönetimler bir yana demokratik devletlerde bile veriler konusunda 
tümüyle bir şeffaflık sağlanmadığı görülmektedir.  

Kimi zaman sosyolojiye ait bazı verilerin saklanırken diğerlerinin açık hâle 
getirilip ısrarla vurgulanması yine manipülasyon amacına dayanmaktadır. Örneğin 
hükümetlerce uygulanan sıkı güvenlik politikalarının meşrulaştırılması amacıyla 
suça dayalı veriler detaylı bir biçimde kamuya açıklanabilir. Silahlanma oranları, 
cinayet, yaralama, terör faaliyetleriyle ilgili rakamlar hükümet politikalarını meşru 
gösteren manipülasyonlar olarak kullanılabilir. İngiltere’de suç istatistiklerinin 
haberleştirilmesi üzerine yapılan bir araştırmaya göre veriler halkın manipülasyo-
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nuna hizmet etmektedir. Düz bir bakışla suç istatistiklerinin haberleştirilmesi gaze-
teciler açısından objektif habercilik, yetkililer açısından ise kamuoyunu bilgilen-
dirme yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Oysa araştırmacılara göre veriler 
bizzat veriyi üreten egemenlerin toplumda moral panik oluşturulması yoluyla kendi 
gündemlerine hizmet etmektedir (Lugo-Ocando ve Faria Brandao, 2015:725). 

Veri gazeteciliğinde kapalı verilere erişimin önemli bir yolu sızıntı yoluyla elde 
edilen veya hacker gruplarından sağlanan verilerin haberleştirilmesidir. Konunun 
etrafındaki etik problemler ile bu tür veri edinmenin hukuki boyutları bu çalışmanın 
konusu dışında ayrı bir sorunlu alan olarak belirmektedir. Snowden vakası veya 
Wikileaks örneğinde olduğu gibi birçok haber medyası sızıntı yoluyla veya hacker 
gruplarından elde edilen verileri haberleştirmektedir. Ancak sızıntı her ne kadar ka-
palı veriyi açık hâle getirip gazetecilere kamusal rolleri için bir fırsat sunsa da sızın-
tının ardındaki niyetler gazeteci şüpheciliği çerçevesinde her zaman sorgulanmalıdır. 
Siyasi veya ticari rekabet için sızdırılan bilgiler, kamudan çok sızdıran kaynağın 
yararına olabilir. Bu durumda veri gazetecisinin önemli bir sorumluluğu, sızıntı veri-
leri haberleştirirken kimin yararına bir hikâye yazdığının farkında olmasıdır.  

Son yıllarda özellikle çevrim içi kamusal alanı manipüle etmek isteyen aktör-
lerin ve yöntemlerin sayısında büyük artış görülmektedir. Özellikle seçim dönemle-
rinde hackleme veya sızıntı yoluyla birçok verinin ve belgenin çevrim içi ortama 
düştüğü görülmektedir (Morgan, 2018:2). 

Veriler sessizdir, konuşamaz. Verileri konuşturan gazetecilerdir. Diğer bir an-
latımla anlamı açığa çıkaran, verilerin gazeteciler tarafından yorumlanmasıdır. 
Gazeteciler verileri kamu adına yorumlayan bir pozisyondadır. Örneğin 2015 yılın-
daki bir araştırmaya göre İngiltere nüfusunun yarısı basit hesaplar konusunda ken-
dilerini güvensiz hissetmektedir. Bu nedenle gazetecilerin verileri yorumlarken 
okuyucunun istatiksel veriler konusundaki birikimini (birikimsizliğini) göz önünde 
bulundurarak olabildiğince doyurucu ve doğru yorumlar yapması gerekmektedir 
(Brandão, 2018:928). Veri kullanılarak gerçekleştirilen gazeteciliğin en büyük 
sorunlarından biri habercilerin veriyi bilgisizlikten veya bilinçli olarak yanlış/farklı 
yorumlamasıdır. Okuyucuların büyük kısmının istatistik bilgisinden yoksun olması 
gerçeği birçok gazeteci için de geçerlidir. Veri gazeteciliği, enformasyon okurya-
zarlığı ve istatistik bilgisi gerektirmektedir. Yeni iletişim ortamında çok sayıda 
veri, birbirinin içerisine karışmıştır. Bu verilerden bilginin süzülerek ortaya çıka-
rılması için titiz bir veri ayıklaması yapılması gerekmektedir. Veri içerisinde hangi 
kısmın önemli olduğunun belirlenmesi, ilgisiz verilerin veri setinden çıkarılması 
uzmanlık gerektirmektedir. İlgili veri setlerinin birleştirilmesi, veri gazeteciliğinin 
uğraşması gereken sorunlardandır (Aslan vd., 2016:61). Verilerin yanlış işlenmesi 
sonucu yapılan yanlış değerlendirmeler, istenmeyen manipülasyona neden olabilir. 
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Bu nedenle veri gazeteciliği birimi bulunan haber merkezlerinde gazetecilerin ya-
nında istatistik uzmanları da görev almaktadır.  

Öte yandan, verilerin bilinçli biçimde farklı yorumlanması yoluyla da manipü-
lasyon yapılabilir. Örneğin birçok uluslararası kuruluş tarafından ülkelerin özgürlük 
düzeylerini ölçen verilere dayalı raporlar yayınlanmaktadır. Bir ülke böyle bir rapor-
da bir önceki yıla göre ülke puanını artırırken ülkelerarası sıralamada daha alt basa-
maklara düşmüş olabilir. Birinci veriye dayalı bir yorum ülke için olumlu imaj çizer-
ken, ikinci verinin hesaba katıldığı bir yorum elbet olumsuzluk barındırmaktadır.  

Sonuç 

Gazeteciliğin kamusal bir görev olması kamu adına egemenleri gözetlemesiy-
le ilgilidir. Sağlıklı bir kamuoyunun oluşması görevi gazeteciliğin omuzlarına yük-
lenmiştir. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamayacağı ilkesi çerçevesinde 
medya fikirlerin oluşması için en önemli bilgi kaynağı olarak değerlendirilmekte-
dir. Ancak gazetecilik modern bir iş olarak ortaya çıktığından beri egemenlerin ve 
özel şahısların hâkimiyetinde, bilgi sağlamaktan ziyade kamuyu manipüle eden, 
propaganda üreten bir araç olduğu iddiasıyla eleştirilerin odağına oturmaktadır. 
Gerçekten de medya araştırmalarına bakıldığında, gazeteciliğin bir endüstriye dö-
nüştüğü, medya organizasyonlarının iş dünyası ve siyasetle yakın teması, hatta iç 
içe geçmiş hâliyle ilgili önemli bulgular gazeteciliğin kamusal görevinin sakatlan-
dığını ortaya koymaktadır.  

Kamu adına gözetlenmesi gereken egemenler tarafından yönlendirilen ve birçok 
örnekte sahipleri egemenlerden oluşan haber medyasının ne kadar eleştirel olabilece-
ği tartışmalıdır. Bunun yanında haber medyasının kaynak kullanımı konusundaki 
ağırlıklı eğilimi, güçlü haber kaynaklarından yararlanmak şeklinde olmuştur. Hükü-
metler, iş dünyası, bürokratlar, resmî kurum ve kuruluşlar haber medyasına ham 
madde sağlayan en önemli kaynaklar olarak belirmektedir. Bütün teknolojik ilerle-
meler sayesinde araştırma imkânlarının artmasına rağmen özellikle ana akım medya-
da araştırmaya dayalı haberciliğin gittikçe daraldığı başka bir eleştiri noktasıdır.  

Veri gazeteciliği kaynaklar bakımından egemenlere ve dolayısıyla onların 
gündemine bağlı olan habercilik için benzersiz fırsatlar sunmaktadır. Enformasyon 
teknolojileri egemenlerin gözetim imkânlarını artırırken gazeteciler için de ege-
menlere karşı gözetim yolunu açmaktadır. Kamu adına egemenlerin gözetlenmesi 
hem devlet ve kapitalist iş dünyasının vatandaşlar/müşteriler hakkında derlediği 
verilere erişerek haber hikâyesine ulaşmayı hem de yine egemen dünyanın kendi 
işleyişlerine dair açığa çıkan ancak kamudan gizlenen verilere erişilmesini kapsa-
maktadır.  
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Veriler, okumasını bilen herkes için önemli gerçeklikler barındırmaktadır. Bir 
topluma dair birçok sosyolojik olgu veriler üzerinden okunabilir. Veriler yeme 
içme alışkanlıklarımızdan, politik eğilimlerimize, toplumdaki suç biçimlerinden 
refah seviyesine kadar birçok soruya cevap verebilir. Böyle bir kaynak pratikte 
muhalif bir karakterdeki gazetecilik için bulunmaz fırsattır. Ancak teorideki bu 
olumlu tablo, pratikteki örnekler incelendiğinde yerini birçok probleme bırakmak-
tadır. Veri gazeteciliği, pratikte veriden haber hikâyesi çıkarmak olarak tarif edile-
bilecek ansiklopedik tanımından çok daha zor görünmektedir.  

Eleştirel karakterdeki veri gazeteciliği ile ana akım haber medyası arasındaki 
doku uyuşmazlığı problemlerin en büyükleri arasında gösterilebilir. Farklı sorun-
larla uzatılabilecek listenin en önemli maddeleri arasında veri manipülasyonu bu-
lunmaktadır. Veriler her ne kadar doğru soruyu sorabilene doğru cevaplar verse de 
birçok yöntemle manipüle edilebilmektedir.  

Verilerin depolanma amaçları ilk basamaktaki manipülasyonu oluşturmakta-
dır. Hangi verilerin ne kadar süreyle gözetlenip kayıt altına alınacağı doğrudan 
verileri gözetleyen egemenlerin amaçlarıyla bağlantılıdır. Büyük veri doğrudan 
sosyolojinin bulunduğu bir alan olarak kabul edilebilir. Ancak büyük veri olarak 
adlandırılan verinin büyük bölümü devletlerin yönetim, kapitalist iş dünyasının kâr 
amacıyla yüklüdür.  

Verilerin kategorize edilme biçimi, farklı veri setleriyle birlikte veya ayrı de-
polanması bir başka manipülasyon yöntemi olarak belirmektedir. Enflasyon ve 
işsizlik rakamlarında olduğu gibi verilerin hesaplanma yöntemleri de veriden çıka-
rılan sonuçlar üzerinde belirleyici etki göstermektedir. Verilerin bir kısmının sakla-
nırken bir kısmının kamusal hâle getirilmesi veya sızıntı yöntemiyle habercilere 
servis edilmesi de yine bir manipülasyon yöntemi olarak sorgulamayı gerektirmek-
tedir. Toplumu belirli politikalara hazırlamak veya ortaya konulan politikaları meş-
rulaştırmak için de egemenler veriden faydalanmaktadır. Güvenlik politikalarının 
meşrulaştırılması için sıkça suç verilerinin basının gündemine taşınması toplumun 
haber medyası yoluyla manipüle edilmesine örnek olarak verilebilir.  

Veri yoluyla ortaya çıkan manipülasyon yalnızca egemen odaklardan kaynak-
lanmamaktadır. Verilere anlam kazandıran, veriyi okuyan gazetecinin yorum gücü-
dür. Verilerin derlenmesini, gereksiz verilerin ayıklanmasını ve doğru korelasyonla-
rın kurulmasını içeren veri gazeteciliği belirli seviyede enformasyon okuryazarlığı ve 
istatistik bilgisini gerektirmektedir. Yanlış kurulan korelasyonlar, eksik veriyle veya 
yanlış veriyle yapılan yorumlar manipülatif sonuçlara kapı aralayabilmektedir. Bir 
diğer yorum kaynaklı manipülasyon örneği olarak gazetecilerin bilinçli olarak ger-
çekleştirdiği yanlış veri okuma biçimleri gösterilebilir. Veri setlerinden bazılarının 
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bilinçli olarak dışarıda bırakılmasıyla yapılan yorumlar vasıtasıyla eleştirel tutumun 
tam karşısında egemenleri destekleyen haber hikâyeleri ortaya çıkartılabilir.  

Özetle denilebilir ki bir yandan eleştirel karakterdeki habercilik için benzersiz 
imkânlar sunan veri gazeteciliği diğer yandan girift sorunlarla karşı karşıyadır. Veri 
manipülasyonu karşı gözetim misyonuyla yüklü veri gazeteciliği için aşılması gere-
ken önemli bir engel olarak belirmektedir. Ancak her ne kadar zor olsa da söz konusu 
engeller yine gazetecilik prensipleriyle aşılabilir görünmektedir. Haberciliğin en 
temel kuralları olan şüphecilik, kaynağa güvenmeme, çifte kontrol, uzmana danışma 
gibi haberciliğin temel kuralları işletildiğinde veri kaynaklı manipülasyonun etkileri 
azaltılabilir. Demokratik açık veri anlayışıyla ilgili farkındalık oluşturulması, hesap 
verebilirlik ilkesinin savunulması gazeteciliğin kendi önündeki engelleri aşarak karşı 
gözetim yapabilmesinin önündeki engellerin temizlenmesini sağlayacaktır. 
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Hakikat-Sonrası Siyaset ve 
Yalan İlişkisi Bağlamında 
Yeni Medya Okuryazarlığı 

Mehmet Büyükafşar  

Özet 

Dijital medyanın kapsamını genişletmesiyle birlikte yaygınlığının artması, 
çevrim içi içerikler açısından üretim ve paylaşım noktasında bir patlama yaşanma-
sına neden olmuştur. Bu patlama neticesinde değerlendirilmek üzere yönlendirici, 
yanıltıcı ve aldatıcı medya mesajların artışından da söz edilebilir. Yalan haber kav-
ramı çerçevesinde, yanlış bilgi türleri kapsamında değerlendirilen bu artışın, top-
lumsal bir meseleyi oluşturduğu; özellikle hakikat-sonrası (post-truth) dönem tar-
tışmaları ekseninde ele alınması gerekliliğini doğurduğu söylenebilir. Yeni olma-
makla birlikte; iletişim teknolojilerinin gelişimiyle ve sosyal medya kanallarının bir 
manipülasyon aracı olarak kullanılmasıyla daha önemli bir mesele hâline gelen 
siyaset ve yalan ilişkisi bu açıdan elverişli bir pozisyon elde etmiştir. Bu elverişli 
pozisyonun elde edilmesinde bahsedildiği üzere doğruluğun göreceliğinin tartışıl-
dığı, genel geçer yargıların reddedildiği ve bunların yerine alternatif gerçekliklerin 
sunulduğu günümüz iletişim dünyasına yön veren hakikat-sonrası dönem düşünce-
sinin etkili olduğu ileri sürülebilir. Diğer taraftan, düşünsel anlamdaki bu elverişli-
likle birlikte teknik imkânlar açısından da oldukça elverişli koşullar elde eden siya-
set ve yalan ilişkisinin, siyasetçilerin ve partizanların, yalan haber türleriyle kitlele-
ri yanlış yönlendirmesi çerçevesinde incelenmesi gerekliliğinden de söz etmek 
gerekir. Bu açıdan, kolektif bir birlikteliği ve çevrim içi kanallardan yürütülen or-
ganize bir girişimi ifade eden negatif iletişim çalışmalarının; manipülasyonların, 
bireyler özelinde toplumu hedef aldığı belirtilmelidir. Bütünleşik; dört bir koldan 
yayılan yalan haber kampanyaları ve dezenformasyon çalışmaları karşısında henüz 
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yapısal anlamda yeterliliklerin elde edilememesi nedeniyle manipülatif ve yönlen-
dirici mesajların direk muhatabı hâline gelen bireyler, kendi savunma mekanizma-
larını oluşturmak durumundalardır. Bilinç düzeyini artırmaya yönelik olan bu sa-
vunma mekanizmasının, medya okuryazarlığı çerçevesinde geliştirilerek, manipü-
latif mesajlar karşısında bir gücü teşkil ettiği söylenebilir. Sıradan İnternet kullanı-
cılarını da birer yalan haber aktörüne dönüştürmeyi hedefleyen bu türden girişimler 
karşısında medya okuryazarlığı, bu çalışma kapsamında önemli bir çözüm ayağı 
olarak görülmektedir. Dolayısıyla yine bu çalışmanın farkındalıkların artırılması 
gerekliliği çerçevesinde bir amaç üstlendiği ve bu açıdan da meseleyi betimsel bir 
analiz kapsamında değerlendirerek, “farkında olmanın, savaşmanın yarısı olduğu 
inancını” vurguladığı söylenebilir. 

Giriş 

Dijital medyanın, bir haber kaynağı olarak toplumsal yaşamın ve siyasetin 
merkezinde yer aldığı görüşü son yıllarda giderek kuvvetlenmektedir. Sosyal med-
ya olarak da adlandırılan bu yeni dijital iletişim alanlarının, insanlar tarafından 
birincil haber kaynağı olarak tercih edilmesindeki eğilimin de gün geçtikçe arttığını 
ortaya koyan araştırmaların fazlalığından söz etmek mümkündür. Hatta sosyal 
medyanın, siyaset açısından giderek artan öneminin, haber kaynağı olarak görül-
mesinin çok daha ötesinde bir öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Hakikat-
sonrası (post-truth) olarak adlandırılan ve çeşitli çıkarlar doğrultusunda yalana 
başvurmanın etik açıdan bir problem teşkil etmediği, gerçekliğin bu noktada eğilip 
büküldüğü, yeni bir gerçeklik formunun üretildiği günümüz toplumlarında bu öne-
min daha da pekiştirildiği söylenebilir. Şöyle ki siyaset ve sosyal medya ilişkisinde, 
siyasetin pratiğe döküldüğü en önemli alan olarak sosyal medyanın ön plana çıktığı 
görülmektedir. Bu ön plana çıkışın altında yatan unsurların ise sosyal medyanın 
siyasete, finansal kazanımları arttıran, insanları mobilize eden, kurum, kuruluş ve 
iktidarlar tarafından bir baskı unsuru olarak kullanılan ve belki de en önemlisi; 
hayat görüşlerini, ideolojileri yayan ve gerçeklik algılarını yeniden düzenleyen bir 
araç olarak hizmet etmesi çerçevesinde şekillendiği söylenebilir. Tam da burada; 
dijital iletişim kanallarının topluma sağladığı faydalardan çok verdiği zararlardan 
bahsetmenin gerekliliğine vurgu yapmak gerekir. Bu gerekliliğin sebebi olarak da 
sosyal medyanın bireyleri manipüle etmenin; siyaseten elde edilebilecek kazanım-
lar için yalana; altı rasyonel olarak doldurulamayan iddialara başvurmanın bir aracı 
bir alanı hâline dönüştüğünden söz etmek gerekir. “Yalan haber” kavramıyla ifade 
edilen bu manipülasyon türünün; aslında hep var olan fakat dijital medya ile etki 
alanını genişleten yeni aldatmacalık unsurlarının, insanların davranış eğilimleri 
üzerinde ortaya çıkardığı değişimlere odaklanmak, yalan haberin günümüzde ne-
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den en etkili manipülasyon araçlarından biri olduğunu anlamak açısından önemli-
dir. Mesajın, hedef kitle üzerinde tamamen zarar verme amaçlı ve aldatıcı bir şekil-
de kurgulanmasıyla birlikte dijital kanallar üzerinden hızlılık esasıyla olağanüstü 
sayıda paylaşılması, yalan ve doğru arasındaki ayrımı tespit etmeyi zorlaştırmakta 
hele ki çeşitli doğrulama adımlarını takip etme becerisine sahip olmayanlar için 
imkânsızlaştırmaktadır.  Bu noktada önemli bir çözüm ayağı olarak gösterilen 
medya okuryazarlığının, karşılaşılan mesajların nitelikleri hakkında kişilerin doğru 
sorgulamalar yapmaları adına ve şüpheci davranmaları konusunda önemli katkılar 
sağladığı, yine bu alanda yapılan birçok araştırmanın sonuçlarına dayanarak söyle-
nebilir. Dolayısıyla, dijital medya ile mesaj bombardımanına tutulan bireylerin, 
manipülasyonlara maruz kalmamaları adına üzerlerine düşen en önemli görev; 
karşılaştıkları ve paylaştıkları mesajların doğruluğu hakkında sorgulayıcı davran-
malarıdır. Bu şüpheci, sorgulayıcı ve eleştirel düşünmenin gelişmesi; yöntemlerinin 
geliştirilmesi adına medya okuryazarlığı önem arz etmektedir. Çalışmanın temel 
amacını oluşturan; siyaset çerçevesinde oluşturulan yalan, çarpıtılmış ve manipüla-
tif mesajların kullanıcılar açısından neleri hedeflediği, bunun için mesajların yapı-
sal olarak nasıl kurgulandığı sorusu yine bu çalışma kapsamında cevaplandırılmak 
istenilen önemli bir soruyu oluşturmaktadır. Esas itibariyle, bireylerin karşılaştıkla-
rı yönlendirici, aldatıcı mesajlar karşısında eleştirel düşünebilme kabiliyetlerini 
geliştirmek; günümüzün en önemli meselelerinden biri hâline gelen, yalan haber 
kavramının tanımladığı manipülasyonlara karşı farkındalıklarını artırmak; tüm bu 
düşünme yöntemlerini çatısı altında toplayan, medya okuryazarlığı olarak adlandı-
rılan; çözümleme, değerlendirme ve üretme becerilerine bir katkı sağlamak, bu 
çalışmanın en önemli hedefini ortaya koymaktadır. 

1. Dijital Medya ve Manipülasyon 

Manipülasyon en yalın hâliyle “yönlendirme” anlamı taşımaktadır (Türk Dil 
Kurumu Sözlükleri, 2021). Yalan haberler vasıtasıyla insanları yanlış bilgilendir-
mek, yanlış yönlendirmek, aldatmak, zihinlerini bulandırmak ise “zarar verici bil-
gi” (disinformation) kavramı çerçevesinde açıklanarak manipülasyonun bir türünü 
oluşturmaktadır. Dezenformasyon kavramıyla gerçekliği kasıtlı olarak yanıltıcı bir 
şekilde kullanan tüm iletişim teknikleri kastedilir. Bilgiyi ortamından kopararak 
yeniden şekillendiren dolayısıyla da gerçeklikten uzaklaştıran bu girişimler, çoğu 
zaman kamuoyunu yanlış yönlendirmek, çarpıtmak ve aldatmak amacıyla kullanı-
larak, manipülasyonlara hizmet eden bir rol üstlenirler. Dezenformasyonların, ma-
nipülasyonların ve propagandaların bu bağlamda ortak özellikleri bulunmaktadır. 
Tüm bu girişimlerin kesişme noktasında ise yalanlar üreterek kamuoyu düşüncesi-
nin yönlendirilmesi yer almaktadır (Yoloğlu, 2017:10-11). Dijital teknolojilerin 
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gelişimiyle birlikte, kavramsal olarak birbirinden farklılaşan dezenformasyon, ma-
nipülasyon ve propaganda çalışmaları, artık daha kolay bir şekilde aynı yol üzerin-
de buluşabilmekte ve topyekûn gerçekleştirilen olumsuz iletişim çalışmalarının 
birer oyuncuları olabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, manipülasyonun amaçları 
da propaganda ile iç içe geçmiştir. Görsel içeriklerin de artık yazılı metinlerde ol-
duğu gibi kolay bir şekilde ve profesyonelce değiştirilmesine yol açan gelişen tek-
nolojiler, fotoğraf ve görüntülerle oynanması; değiştirilmesiyle yapılan dijital ma-
nipülasyon girişimlerinin de önünü açmıştır (Dündar, 2018:100-107).  

Vladimir Volkoff’a (1999:44; akt. Kiraz, 2020) göre manipülasyonlar, temel-
de üç önemli hedef doğrultusunda üretilmekte ve paylaşılmaktadır. Bunlar; ulusla-
rın ve toplumu oluşturan grupların dağılmasına yönelik faaliyetler, toplum için 
önem arz eden kişilerin ve toplumsal değerlerinin gözden düşürülmesi, belirlenen 
kurallar lehine her türlü kritik düşünce yapısını nötralize eden ve kitlelerin algıları-
nı yöneten girişimler olarak sınıflandırılabilir. Kural olarak da manipülasyonların, 
açık bir mesaj manipülatörü ile birlikte muhatabın kendisine gerekli olan zihin 
resimlerini teşvik etmesi için kodlanmış sinyaller olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, 
manipülatif bir eylemin, teknolojik imkânların da kullanılması yoluyla, insanları 
etkisi altına alabileceğinden ve bunu da çoğu zaman analitik düşünceden değil 
duygulardan hareket ederek gerçekleştirdiğinden, ilgi çekiciliği duygulardan kaza-
narak etkili olma başarısından söz etmek gerekir (Kiraz, 2020:14-15). 

Çeşitli aldatmacalarla ve manipülasyon yöntemleriyle tutumların, davranışla-
rın hatta duyguların yönlendirilme girişimleri dijital medya ile patlama noktasına 
ulaşmıştır. Şöyle ki hızının, kapsamının ve derinliğinin olağanüstü boyutlara ulaş-
tığı belirtilen çevrim içi mesajların, doğrusundan yanlışını, iyi niyetlisinden kötü 
niyetlisini, zarar verme amacı güdeninden gütmeyeni ayırt etmek çok zor bir hâl 
almıştır. Dijital medya kanallarının herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilir ve 
ulaşılabilir olmasıyla birlikte, yönlendirme amacı taşıyan bilgilerin fotoğraf, video 
gibi görsel biçimlerde ve diğer yazınsal ileti biçimleriyle kamuoyuna servis edil-
mektedir. Manipülasyonun sözlük tanımında yer alan “seçme, ekleme ve çıkarma 
yoluyla bilgileri değiştirme” (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, 2021) yöntemiyle de 
“yalanın” üretimi sağlanarak, kamuoyu yaygın anlamda manipülasyon türleriyle 
karşı karşıya bırakılmaktadır. Görsellerin ve yazılı metinlerin çeşitli teknikler, yazı-
lımlar ve programlarla değiştirilmesi; manipülasyona uygun hâle getirilmesi, içeri-
ğinin gerçekle olan bağını zayıflatmaktadır. İçeriğin manipülasyona uygun hâle 
getirilmesi sürecinde bilgi, çeşitli evrelerden geçirilerek işlenmektedir. Seçme, 
ekleme, çıkarma olarak özetlenecek bu işlemlerde, bilgiyi yayanın çıkarları doğrul-
tusunda bir takım bilgiler gizlenirken bir takım bilgiler ise değiştirilerek yeniden 
üretilmiş olur. Böylece de medyanın esas görevi olan kamuoyunun doğru bilgilen-
dirilmesi ilkesi işlevini yitirmiş olmaktadır (Çaycı, 2014:85). 
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Yalanın üretilmesindeki temel düşünce ise yeni bir gerçeklik inşası fikrinden 
doğmaktadır. Bu yeni gerçeklik inşasında yalanların sayısı o kadar fazladır ki artık 
yalan bile yalan olma durumundan çıkarak bireylere, mesajın sıklığıyla benimseti-
len yeni bir gerçeklik formu olarak kabul ettirilmektedir. Tamamen algıların yön-
lendirilmesiyle işleyen bu sürecin başkahramanı ise manipülasyonlardır. Doğruluk 
kontrolünün ve eleştirel bakış açısının kaybedildiği bu mesaj bombardırmanı orta-
mı da manipülasyonlara karşı uygun zemini oluşturmaktadır (Ayhan & Çakmak, 
2018). Yalan söyleme eyleminin altında yatan neden, algılanan gerçekliği değiş-
tirme düşüncesidir. Kant’a göre yalan söyleme eylemi tüm insanlığa karşı işlenmiş 
bir suçu teşkil eder. “Bütün koşullar altında mutlak yanlış olan, asılsız iddiadır” 
olarak tanımladığı yalan kavramının, yanlış bir davranış olduğuna ve bu yanlışlığı 
ortaya koyan kadim bir ahlaki ilkenin varlığına vurgu yapar. Yalan söylemenin 
yanlışlığına ilişkin özgün dilbilimsel kanıtlar da çeşitli araştırmacılar tarafından 
ortaya konulmuştur. Bu alandaki çeşitli araştırmaların sonuçlarına göre, tanımsal 
olarak bir iddia doğruyu içerir, yalan bir ifadenin beyan edilmesi ise dilin evrensel 
ve temel kullanım kuralını ihlâl etmesi sebebiyle her daim yanlıştır. Diğer taraftan, 
yalan söyleme eyleminin özerklik ihlali olgusuna dayandırılmasıyla ortaya konulan 
düşünceler vardır. Bu argümana göre, yalanın, kişilerin akıl yürütme sürecinde 
bozulmalar ortaya çıkardığı ve rasyonel düşünce sistemine olumsuz olarak müda-
hale ettiği ileri sürülür. Yalan, bir kişinin inancına ve davranış biçimine ilişkin 
akılcı seçimler yapma kabiliyetini elinden alır. Bu nedenle yalan, birey olarak onun 
bütünlüğüne yapılan haksız bir saldırıdır. Bireyin iradesi ve eylemleri, konuşmacı-
nın-mesajı paylaşanın amaçları doğrultusunda yalanın üretilmesi yoluyla değiştiri-
lir ve manipüle edilir. Bu aşamadaki müdahaleler ise manipülasyon olarak tanım-
lanmakta ve gerçekliğin örtbas edilmesini anlatmaktadır (Bryan, Jessica & Kırkbe-
şoğlu, 2017:2-8). 

Gerçekliğin örtbas edilmesinde çeşitli bilişsel süreçlerin varlığından söz et-
mek mümkündür. McQuail (2010)’a göre bu süreçte izleyicide istenilen etkiler 
uyandırmak ve onları ikna etmek adına medya kanalları vasıtasıyla hatırlatma, tek-
rarlama ve unutturma yöntemleriyle bilişsel etkiler oluşturulmaktadır. Bu bilişsel 
etkilerin manipülasyonlar açısından da oldukça elverişli koşullar ortaya çıkardığın-
dan da bahsedilebilir. Örneğin, Leon Festinger’in bilişsel uyumsuzluk teorisi bu 
elverişli koşulların detaylarını açıklamaktadır. Buna göre, bireyin çatışma içerisin-
de olduğu durumlarda; çelişkinin bilişi rahatsız ettiği durumlarda insanlar çelişki-
den kaçma eğilimi gösterirler (Görkem, 2019:103).  

Çelişkiden kaçmanın en kolay yöntemi de bilindik olanın tercih edilmesidir. 
Dijital medya kanalları vasıtasıyla yayılan olağanüstü sayıdaki mesajlar karşısında 
da bireyler kendi hayat görüşlerine ve inançlarına uygun olan mesajlara yönelmek-
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tedirler. Mesajları kendi inanç ve değerler sistemiyle, kişisel bakış açılarıyla değer-
lendiren ve anlamlandıran bireyler, bu noktada, inançlarının eleştirisini yapmadık-
ları gibi kendilerine yakın gelen; dünya görüşlerine uyan mesajların da eleştirisini 
yapmayarak, kendileri için bilinçli bir şekilde hazırlanan, inançlardan ve duygular-
dan beslenen manipülasyon girişimlerinin de kolay bir hedefi hâline gelmektedir.  
Kendilerine yakın gelmeyen fakat doğru olan bilgiler karşısında çelişkiden kurtul-
mak adına reddetmeyi seçen bireyler aslında genel geçer kabulü; gerçekliği redde-
dip kendi gerçekliklerini yaratmaktadırlar.  

Platon’un ideal devlet tasavvurundaki kitlelerin yerini bilmesi ve düzenin bo-
zulmaması için yalanlara başvurulması, çağımızın bir özelliği olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Şöyle ki herkes, kendi üst gerçekliği doğrultusunda yalan söyleme, 
yalana ve sevdikleri yalancılara inanma eğilimlerini kendilerine meşrulaştırmakta-
dır (Görkem, 2019:101). Dolayısıyla, insanların inançlarına uygun bir şekilde kur-
gulanan ve mesaj bütünlüğü içerisine yalanların eklenmesiyle manipüle etme ama-
cıyla servis edilen bilgilerin, yeni gerçeklik olarak adlandırılan bu yeni dijital dö-
nemin önemli bir problemini teşkil ettiği söylenebilir. 

2. Hakikat-Sonrası Dönemde Siyaset ve Yalan İlişkisi 

Ralph Keyes (2017)’ye göre hakikat-sonrası (post-truth) bir dönemde yaşa-
maktayız. Toplumsal yaşamımız geçmişe nazaran yalanı meşrulaştırmayı daha çok 
kabullenir bir hâl almıştır. “Hakikat sonrası dönemde gerçek ve yalanlardan başka, 
tam olarak gerçeği yansıtmamakla birlikte yalan da denemeyecek muğlak ifadeler-
den oluşan üçüncü bir kategori vardır. Zenginleştirilmiş gerçek de denebilir buna. 
Neo-gerçek. Yumuşak gerçek. Suni gerçek. Hafif gerçek. Gerçeği böyle agresif bir 
biçimde örterek, yalan söyleme eylemini yumuşatırız.” Daha önceleri yalan söyle-
menin bir suçluluk, bir utanç duyma hâli ortaya çıkarmasından günümüzün etik 
açıdan kendimizi rahat hissettiğimiz bir dönemine girmiş bulunmaktayız. Etik açı-
dan kendimizi rahat hissetmemizin en önemli nedeni ise eğip büktüğümüz ve yeni 
bir form olarak ortaya çıkardığımız gerçeklik algımızdan kaynaklanmaktadır. 
Utanç ve suçluluk duygularımızı yeni bir gerçeklik formu üreterek bastırmamızın 
yanında bir de “yavuz hırsız ev sahibini bastırır” deyiminden hareketle, kendimize 
yalancı denilmesini bile kabul etmeyerek, bunu bir hakaret saymaktayız. Bu açıdan 
bakıldığında, hakikat ve yalan ilişkisi düşünüldüğünde köklü bir dönüşüm geçirdi-
ğimiz bir gerçektir. Bu dönüşümde hakikat ve yalan kavramları toplumsal bağlam-
lara göre belirlenmekte ve yeni anlamlar yüklenmektedir. Doğruluğun göreceliği 
meselesi de tamamen bu bağlamlarla ilişkilendirilebilir.  

Görecelik meselesini sadece kişilere indirgeyerek açıklamak pek mümkün de-
ğildir. Meselenin bir de kurumsal ayağından söz etmek gerekir. İşin bu kısmı daha 
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tehlikeli ve toplumsal çözülmelere yol açabilecek boyutunu oluşturur. Şöyle ki 
güvendiğimiz bir kişi bize bir yalan söylediğinde sadece o kişiye değil diğer tüm 
güvendiğimiz kişilere karşı güvenimiz azalır, tedbirimiz artar. Aynı şekilde, yala-
nın meşrulaştırıldığı bir dönemde, kurumlara dair güvenimizi kıracak bir durumla 
karşılaştığımızda diğer tüm kurumlara karşı güvenimiz azalır. Örneğin, siyasi bir 
lider, bir din adamı ya da bir üniversite profesörü hakikati manipüle etmekle suç-
landığında tüm siyasi kuruluşları, din ve eğitim kurumlarını sorgular hâle geliriz. 
Nitekim yalanın etik açıdan sıkıntılı görülmediği hatta bazı yaşam refleksleri nede-
niyle uygun görüldüğü, en azından toplumun büyük çoğunluğu tarafından kınan-
madığı bu yeni, hakikat-sonrası dönemde bireylerden başlayarak kurumlara kadar 
bir bütün olarak toplumsal sözleşmeye-birlikteliğe zarar verildiği hatta toplumsal 
olarak çözülmelerin önünün açıldığı söylenebilir (Keyes, 2017:293-296).    

Alternatif etik yaklaşımlar olarak adlandırılan ve yalanın meşrulaştırıldığı, ya-
lan söylemenin ahlaki bir kusur olmadığını ileri süren hakikat sonrası dönemin etik 
sistemleri, yalanı bir norm hâline getirerek toplumsal çöküşü hazırlamaktadır. Ya-
lan söylemenin cezalandırılmadığı hatta bazı durumlarda çok iyi yalan söylemenin 
şöhretle taçlandırıldığı günümüzde dürüstlük ve doğruluk ikinci plana atılmıştır. 
Toplumsal değerlerin medya çıkarları doğrultusunda şekillendirildiği düşünüldü-
ğünde şöhret bu anlamda doğruluk ve dürüstlüğün önüne geçmiştir. Bu durum, 
etiğin düşüşünden çok doğruluğun yeterince değer görmediği toplumsal bağlamla 
ilgilidir. Dolayısıyla, hakikati dile getirmek ve yalan söylemek toplumsal bağlamla 
ilişkili bir durumdur (Keyes, 2017:26-29). Hakikat-sonrası dönemde etiğin alterna-
tif bir norm hâline gelmesiyle birlikte etik rehberleri olarak adlandırılan avukatlar, 
terapistler ve siyasetçiler aynı zamanda bu yeni dönemin akıl hocalığı rolünü üst-
lenmektedirler. Genel geçer doğruların reddedilmesinde, doğrular üzerinde yapılan 
esnetilmelerin ve çarpıtmaların topluma kabul ettirilmesinde de rol oynayan bu 
aktörler, aslında arz-talep ilişkisi üzerinde işlev görmektedirler (Keyes, 2017:149). 

Hakikat-sonrası bir çağa geçildiği ve doğruluğun göreceli bir kavram olarak 
inşa edildiği görüşünü savunanların temel argümanını; siyasetin ve medyanın iç içe 
geçtiği ve kişilerin katılmadıkları herhangi bir olgusal gerçeklik hakkında bütünüy-
le karşıt bir tutum sergileyebildikleri düşüncesi oluşturmaktadır. Post-truth kavra-
mının popülerleştiği dönemler olan; Brexit referandumu ve Birleşik Devletler baş-
kanlık seçimi sıralarında ve sonralarında, post-truth kavramıyla en çok ilişkilendiri-
len, post-truth kavramının siyaset temelinde tartışılmasını anlatan “post-olgusal 
siyaset” kavramı, hakikat-sonrası dönem tartışmalarına yön veren ana başlıklardan 
birini oluşturmuştur (Böcskei, 2017). 

Post-olgusal siyaset ya da hakikat-sonrası siyaset kavramlarıyla anlatılmak is-
tenen; hakikat ile yalan arasındaki ayrımın, yalanın meşrulaştırıldığı bir ortamda 
silikleştiği yani ayrımın kolayca yapılamaz hâle geldiği anlatılmaktadır. Buradaki 
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tehlike ise demokratik rejimlerin işleyişine yönelik duyulan kaygıların artmasıdır. 
Bu noktada Hannah Arendt’in görüşleri önem arz etmektedir. Arendt’e göre yalan 
ve siyaset içi içe geçmiş olgulardır. Hakikati söylemek, hiçbir dönemde siyaset 
açıdan erdemli bir davranış olarak görülmemiştir. Hakikati söylemek, olanı tekrar 
dile getirmekten başka bir şey değildir. Yalanın karşıtı olarak olgusal hakikatten 
bahsedilmektedir. Hakikat tartışmaya mahal vermeyeceği için siyaset açısından 
uygun bir durumu oluşturmaz çünkü siyaset tartışma ister. Yine kanaatler, siyasetin 
merkezinde yer alır ve hakikat de siyasetin özünü oluşturan çoğulluğun görüşü 
fikrine katılmaz. Hakikat, bilim insanlarının ya da filozofların uğraşı olarak tanım-
lanır, doğal olarak yalnızlıkla birlikte anılır. Bu sebeple siyaset ve hakikat birbirle-
rine mesafeli davranırlar (Özden, 2018:103). 

İnandırıcılık ve güven üzerine temellenen siyaset, hakikat ile arasındaki ilişki 
biçimini değiştirerek, gizli olanı açığa vurmuştur. Bugüne kadar hakikati söyleme-
nin değil, inandırıcı olabilmenin yollarını arayan siyaset, hakikat-sonrası dönemin 
yalanı kabul edilebilir bir unsura dönüştürmesiyle birlikte toplumsal gerçeklik içe-
risinde kendi gerçekliğini üreterek hakikatin peşinde olmadığını açık açık göster-
miştir. Buradaki cesurluğun kaynağını ise Baudrillard’ın (2017) sessiz çoğunluk 
olarak tanımladığı, düşsel bir gönderen ve simülasyon hâline getirilen günümüzün 
temsil edilemeyen toplulukları yer almaktadır. Dijital kanallar vasıtasıyla mesaj 
bombardımanına tutulan bireylerin ne düşündükleri de önemli değildir aslında. 
Önemli olan onların düşünmelerine izin vermeden nasıl düşünecekleri konusunda 
bir form oluşturmaktır. Bu formu da onlara gerçekler olarak kabul ettirebilmektir. 
Yine Baudrillard’ın (2017) kitlelerin ölümü olarak tanımladığı bu tepkisizlik, haki-
kat sonrası siyaset açısından oldukça elverişli koşullar sunmakla birlikte yalanın, 
siyasetin merkezine oturmasını sağlayarak bir dönüşümün yolunu açmıştır. Bu 
dönüşümle birlikte siyaset sahnesinin başrolünü yalanlar oynamaktadır. Hatta yala-
nın ortaya çıkmaması için geçmişte birçok zahmete katlanan siyasal aktörler artık 
bu zahmete, yalanın tamamen kendilerini ele geçirmesi ve bu anlamda, hakikatin 
savunucusu olduklarını düşündürerek bir yanılsamaya sebep olması sebebiyle kat-
lanmak zorunda değillerdir. Eylem ve söylem arasındaki ilişkiyi de bir anlamda 
bağımsızlaştıran bu durum, siyasetçinin ne yaptığına değil ne söylediğine, söyledi-
ğine de nasıl ikna ettirebildiğine odaklanılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
Dolayısıyla, yeni bir gerçeklik formu oluşturan ve buna kitleleri ikna edebilen ha-
kikat sonrası dönem siyasetinin, beslendiği ikna yöntemlerinin, karşılık bulduğu 
düşünme sistemlerinin ve yararlandığı günümüz medya etkinliklerinin araştırılması 
ve incelenmesi hakikat-sonrası dönemi tanımak, değişen olguları tespit edebilmek 
ve günümüz siyasetine dair bir kılavuz üretebilmek açısından önemlidir. 

Söylemin “nesnel gerçekliklerin belirli bir konu hakkında kamuoyu oluştur-
mada duygulardan ve kanaatlerden daha az etkili olma durumunda” yani hakikat-
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sonrası dönemde eylemin önüne geçmesiyle birlikte, önemli olan artık gerçekler 
değil “anlatılardır”. Dijital iletişim araçlarıyla birlikte, geleneksel medyanın eşik 
bekçilerinden kurtulan bireyler çeşitli motivasyonlar eşliğinde ve amaçlar bütünlü-
ğünde hakikat üzerinde ekleme ve çıkarmalar yoluyla değişiklikler yaparak gerçe-
ğin yeni bir formunu üretmektedirler (Keyes, 2017:235). Siyaset alanında oldukça 
yaygın olan bu “söylem seviciliği” gerçeklerden ziyade kanaatlere ve duygulara 
yönelen mesajlardan etkilenen kitlelerin oy verme davranışları üzerinde de etkili 
olarak, siyasetin ürettiği gerçeklik içerisinde önemli bir aktördür. Kanaatleri ve 
duyguları hedefleyen mesajların bireylere iletilmesinde, algılarının ve davranışları-
nın yönlendirilmesinde dijital iletişim ağlarının payı büyüktür. 

McLuhan’ın (1967), teknolojik belirleyicilik kuramının temelini oluşturan 
“araç mesajdır” söylemi ekseninde savunduğu; medyanın insanların algısını ve 
yaşam biçimini şekillendirdiği düşüncesi, hakikat sonrası dönemde üretilen yeni 
gerçeklikleri bir anlamda tanımlamaktadır. İnsanların kendi kendilerine düşünmele-
rine izin vermeden neyi düşünmeleri gerektiği konusunda yönlendirici işlevler 
yüklenen medya, tekrarlar vasıtasıyla ve kişilerin hayat görüşlerine uygun mesajları 
ön plana çıkarmasıyla, kişilerin kendi gerçeklik dünyasında hareket etmesini sağ-
lamakta ve bu dünyanın pirüpak doğru olduğuna inandırmaktadır. Dolayısıyla, 
kişilerin kendi seçimleri gibi görünen iletişim tercihlerinin ve düşünme biçimleri-
nin, medyanın yönlendirme işlevi bütünlüğünde şekillendiği ve yeni yönlendirme-
lere de hazır hâle getirildiği söylenebilir. 

Dijital teknolojilerin gelişimiyle birlikte hedef kitleye ulaşma anlamında ve 
mesajını yayma noktasında en uygun ortamı rahatça tespit edebilen mesaj üreticile-
ri ve dağıtıcıları, yoğun bilgi akışının avantajlarından yararlanarak, insanlar üzerin-
de istedikleri etkileri uyandırmaktadır. Şöyle ki McLuhan’ın insanları duyarsızlaş-
tırdığını ve adeta şizofrenik bir duruma soktuğunu belirttiği mesaj bombardımanı 
ortamında Keyes’in “benim anlatıma karşı senin anlatın, en iyi anlatıcı kazansın”  
(2017:183) tasavvuru öne çıkmakta ve bize yalanların, karmaşık ve araştırma ge-
rektiren doğrular karşısında neden etkili olduğunu açıklamaktadır. Diğer taraftan, 
basit ve Festinger’in teorisine göre direk duygulara yöneldiği ve bu açıdan da fazla 
kafa yormadığı için yalanlar, kişilerin yarattıkları sanal dünyalarında doğrulara 
nazaran daha fazla rağbet görmektedir. 

Neyin doğru neyin yanlış olduğunun muğlaklaştığı günümüz iletişim dünya-
sında insanlar tarafından en güvenli ve garanti yol olarak tanıdık bildik kanallara, 
kişilere ve mesajlara yönelmek görülmektedir. Zaten günlük olarak olağanüstü 
sayıda medya mesajına maruz kalan insanlar, aşırı yüklemenin etkisiyle doğruluk-
larını sorgulamadıkları kanallara yönelmektedir. Bu kanallar da çoğu zaman kişile-
rin reel dünyalarında sosyal çevrelerini oluşturan kişilerden ve dünya görüşlerine 
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uygun olan medya servislerinden oluşmaktadır. “Eko grupları” olarak da adlandırı-
lan bu kanallar Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında 
kendi inanç ve değerler bütünlüğüne uyan paylaşımlar yapan hesapları tanımla-
maktadır. Yine medyanın “ne düşünmeleri gerektiği” konusunda sosyal medyadaki 
arkadaşlarını yönlendirdiği kişiler, bu yönlendirmeye arkadaşları üzerinden de tabi 
olmaktadır. Kendi kişisel dünyalarıyla uyumlu olan hesapları takip etme ve onlar-
dan gelen mesajları doğru olarak kabul etmeye meyilli olan insanlar, kendi sanal 
dünyalarında kendi gerçekliklerinin üretilmesine izin vermektedirler. Mesajların 
doğrusundan yanlışını ayırt edemez hâline gelen bireyler, farklı bir ses de işitme-
dikleri için bu dünyada mutlu mesut yaşamaktadırlar. Bu mutlu mesut dünyanın 
oluşturulmasında dijital kanalların ve sosyal medya platformlarının bireylere özgü 
mesajları servis eden ve aykırılıkları filtreleyen algoritmalarının da önemli bir rol 
üstlendiği belirtilmelidir. 

Siyasetin sürekli artan bir oranla dijitalleşmesi ve dijital kanalların filtreleme-
yi sağlayan algoritmalarıyla birlikte doğruluğun ve gerçekliğin farklı şekillerde 
algılanması, çeşitliliğinin de artmasına sebep olmuştur. Dijital içeriğin kişiselleşti-
rilebilir ayarları aynı zamanda, siyasette bireysel yollar üzerinden, kişiselleşmiş 
tüketimin önünü açmıştır. Post-olgusal siyaset yaklaşımı denildiğinde, “bilirkişi-
uzman” olarak isimlendirilen kişilerin pozisyonlarının soruşturulabilir, şüpheli bir 
konuma itildiği, kişilerin ve toplulukların yeni ve birbirinden farklı siyasal gerçek-
likler içerisinde yaşadığı, esas itibariyle de genel geçer bir siyasal gerçekliğin ol-
madığı bir döneme ya da sürece vurgu yapıldığı anlaşılmalıdır (Böcskei, 2017). 
İnsanların sosyal çevrelerinden gelen mesajları güvenilir olarak kodlamaları ve o 
konunun uzmanı olup olmadıklarını sorgulamadan kaynağın güvenirliliğini tartış-
madıkları bir ortamda mesajın güvenirlik algısının yine kişisel bakış açılarıyla de-
ğerlendirildiği gözükmektedir. Yani mesajın güvenirlilik algısını oluşturan ana 
unsurun, sezgiler ve duygular olduğu ileri sürülebilir (Schwarz & Newman, 2017). 

İnsanların sadece kendi siyasal görüşleri ve inançlarıyla örtüşen kaynakları 
takip etmesi, çelişkiyi ortaya çıkaracak kaynakları göz ardı etmesi, seçici maruz 
kalma etkisiyle açıklanmaktadır. Bu bilişsel etkininin yanında bir de seçici hatır-
latma etkisinden söz edilebilir. Bu etkiye göre insanlar, kaynağın kendi görüşlerine 
yakınlık-uzaklık ilişkisinden ziyade mesajın kendi dünyalarına uygun olup olma-
dıklarını değerlendirmekte, uygun olmayanları reddetmekte, uygun olanlar arasın-
dan da seçici davranarak mesajı hatırlama ve akılda tutma eylemlerine başvurmak-
tadır. Çelişkileri çözmek adına kendi gerçekliklerini üreten bireyler çoğu zaman da 
bu zahmete katlanmadan kendilerine sunulan uygun gerçekliklere tabi olmaktadır-
lar (Yaylagül, 2016:61). 

İnternetin ve dijital teknolojinin gelişmesiyle birlikte siyasal kampanyaların 
bireylere kolayca ulaşmasını sağlayan sosyal medya algoritmaları, asimetrik en-
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formasyon savaşlarının gerçekleştirilmesine zemin hazırlamıştır. Sosyal medya 
platformlarının ticari kazanımlarını ve kârlılıklarını arttırmak adına geliştirdiği bu 
yazılımlar, siyasal mesajların uygun zeminde üst düzeyde etkilerle üretilmesine ve 
dağıtılmasına olanak sağlamıştır. Yalan haber ekseninde yürütülen bu savaşların 
kontrolü kolay ve ucuz bir hâl alırken, çeşitli ticari ve siyasi girişimler istenilen 
etkileri uyandırmak adına sosyal etkileşimi hızlandıran bu teknoloji altyapısından 
oldukça istifade etmektedir (Hempel, 2017). 2016 yılı Birleşik Devletler başkanlık 
seçimi de sosyal etkileşimi hızlandıran ve mesajın direk sahibine ulaşma olasılığını 
arttıran bu algoritmaların etkilerinin incelenmesi bakımından önemlidir. Hakikat-
sonrası siyaset kavramının literatüre girmesinde de rol oynayan bu seçim dönemi, 
yalan haberlerin siyasal bir silah hâline dönüştürülmesine ilişkin bizlere önemli 
detaylar sunmaktadır. Çok uluslu aktörler tarafından, birçok sahte sosyal medya 
hesabının kullanılması ve web siteleri üzerinden güvenilir haber kaynaklarının 
isimlerinin taklit edilmesiyle Donald Trump lehine yayılan yanlış ve çarpıtıcı bilgi-
ler, yalan haber konusunun dijital iletişim ortamlarındaki etkinliğinin tartışılmasına 
ve “hakikat-sonrası” kavramının siyaset çerçevesinde tartışılmasına neden olmuştur 
(Silverman & Singer-Vine, 2016). 

Stefano Della Vigna ve Matt Gentzkow (2010) tarafından yapılan araştırma-
nın sonuçlarına göre, kişileri ikna etmeye yönelik siyasal kampanyaların seçmen-
ler üzerindeki etkilerinin çok az olduğu, yoğun bir şekilde yürütülen siyasal ileti-
şim kampanyalarına maruz kalan seçmenlerin oy verme davranışları üzerinde de 
çok küçük etkilerinin olduğu ortaya konulmuştur. Yalan haber kavramının popü-
lerlik kazandığı 2016 yılı başkanlık seçimi döneminde, başkan adayı Donald 
Trump’ın seçim kampanyasını inceleyen bir araştırma, Trump’ın kazandığı siya-
sal başarının temelini, yoğun bir şekilde kullandığı Twitter üzerinden yaydığı 
yanlış ifadelere ve yalan haberlere dayandırmaktadır. Öyle ki daha fazla çevrim 
içi takipçi ve destekçi kazandırmaya yönelik geliştirilen bu stratejinin, başarının 
kazanılmasındaki önemli bir ayağı teşkil ettiği belirtilmektedir. Ayrıca Trump’ın 
seçim stratejisini oluşturan ve kampanyanın en önemli öğesini oluşturan yalanla-
rın, Trump’ın kamuoyu nezdindeki imajından bir şey eksiltmediğini ve onu des-
tekleyen seçmenler özelinde de sayısal anlamda bir azalma yaşatmadığını ortaya 
koymaktadır. Yine araştırmanın sonuçlarına göre, seçmenlerin, Trump’ın yalanla-
rını fark etmeleri sonucunda elde ettikleri yeni kanaatler, güvenirlilik anlamında 
bir kırılma yaşatsa da oy verme tercihlerinde bir değişime gitmelerine sebebiyet 
vermemiştir. Yalanların yerine doğru bilgilerin kamuoyuna sunulmasıyla birlikte 
seçmenler, Trump’a karşı duydukları güvende önemli bir azalma yaşamamış ve 
daha çok Trump tarafından yayılan yalan haberlere inanma yönünde eğilim gös-
termişlerdir. Esas itibariyle, bizzat Donald Trump tarafından paylaşılan yalan 
haberler, seçmenler nezdinde çok kısıtlı bir etkiye sahip olmuştur. Dolayısıyla, 
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seçmenlere daha çok ideolojilerinin yön verdiği söylenebilir. Kişisel olarak ya-
kınlık hissettikleri kişiler ve gruplar tarafından geliştirilen düşüncelerden, söy-
lemlerden etkilendikleri, dolayısıyla duyguların oy verme davranışlarında önemli 
etkilere sahip olduğu yapılan araştırmanın sonuçlarına dayanarak belirtilebilir 
(Swire, Berinsky, Lewandowsky & Ecker, 2017). 

Yalan haberin günümüz siyasetinde bir itibarsızlaştırma aracı olarak kullanıl-
dığı, rakip siyasetçilerin sıkça bu yönteme başvurarak karşısındakini gayri-
meşrulaştırmaya çalıştıkları bilinmektedir. Bu taktikle siyaset alanında söylem 
temelinde bir üstünlük kurmayı amaçlayan siyasiler, medya kanalları vasıtasıyla 
söylemlerini yalan haberler kapsamında yaymış olurlar. Yalan haberleri yayma 
görevi ise çoğu zaman sosyal medya platformlarındaki anonim hesaplara, “bot” 
olarak tanımlanan otomatik programlara ve “troll” olarak ifade edilen hakikati sap-
tırmaya yönelik çalışmalar yapan kişilere, gruplara verilir. Olgusal gerçeklerin 
yerini yalanların ve alternatif gerçeklerin aldığı günümüzde siyaset de duyguların 
ve inançların bireyleri yanlışa sürüklediği düzenden nemalanmaktadır. Doğruluğun 
göreceli olduğu düşüncesini bilerek ve isteyerek kendi arzularına ulaşma açısından 
yaymaya çalışan siyasetçiler aynı zamanda sosyal gerçeklik algımıza da nüfuz et-
mek istemektedirler. Nesnel gerçeklik algımızda meydana getirilmeye çalışan ise 
hepsinden daha tehlikeli olup rasyonel düşünmenin yok edildiği, herkesin bir başka 
doğruya inandığı, genel geçer kabullerin ve yasaların ortadan kalktığı bir döneme 
işaret etmektedir (Dahlgren, 2018:24-26). 

Siyasetçilerin açık açık yalan söylemeleri, yalan haberler temelinde itibarsız-
laştırma çalışmaları ve bu girişimlerine de doğruluğun göreceliği düşüncesini sa-
vunarak kılıf bulma istekleri aslında yalan ve siyaset ilişkisinin geçmişine yani 
“siyasetin bir yalan söyleme sanatı” olduğu inancına dayanmaktadır. Siyasetin 
yalan söyleme sanatına karşılık hakikat-sonrası dönem olarak tanımlanan ve olgu-
lara dayalı kabullerin reddedildiği, rasyonel düşünme yöntemlerinin terk edildiği, 
aklın yerini duyguların ve inançların aldığı günümüz iletişim dünyasında, medya-
daki doğruları bulma sanatı olarak tanımlayabileceğimiz medya okuryazarlığının 
geliştirilmesine oldukça ihtiyaç vardır. Sistematik olarak yürütülen aldatma giri-
şimlerinin ve Dahlgren’in epistemik kriz olarak tanımladığı; siyaset alanındaki 
toplumsal bilgi üretiminin dönüşmesiyle doğrunun göreceleşmesi ve alternatif bir 
gerçekliğin üretilmesi temelinde yürütülen aklın reddedilmesi düşüncesine karşılık, 
gerçeğin peşinde olma düşüncesini aşılayan eleştirel düşünme yöntemlerinin des-
teklenmesi önem arz etmektedir. Tüm bu hakikati ortadan kaldırma girişimlerine 
karşı eleştirel düşünce çerçevesinde bir kalkan oluşturan ve medya okuryazarlığı 
kavramının kapsamı içerisinde yer alan akılcı yöntemlerin geliştirilmesi günümü-
zün “yalan haber” krizine bir çözüm sunabilir.   
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3. Yeni Medya Okuryazarlığı Kavramı ve İşlevi 

Medya okuryazarlığı kavramı, çeşitli medya içerikleri temelinde mesaja ulaş-
ma, mesajı analiz etme, değerlendirme ve tasarlama aşamalarından oluşan bir ye-
terliliği vurgulamaktadır. Bu dörtlü bileşen modelinin daha çok internet altyapısı 
kapsamındaki uygulanabilirlikleri ifade ettiğini belirtmek gerekir. Yeni iletişim 
teknolojileri ve sonrasındaki yeni iletişim ortamlarıyla birlikte mesajın tasarım, 
üretim ve dağıtım aşamalarında aktif rol alan kullanıcıların, yeterlilikleri bu açıdan 
önem arz etmektedir. İnternet temelli yeterlilikleri ve bu türden becerilerin gelişti-
rilmesini anlatan yeni medya okuryazarlığı kavramının, yeni teknolojiler kapsa-
mındaki becerileri de tanımladığı söylenebilir (Livingstone, 2004:3). 

“Yeni medya” terimi genel olarak bilgisayar ve iletişim teknolojilerini ifade 
etmektedir. Ayrıca olağanüstü sayıdaki içerik üretimini, dağıtımını ve kullanımını 
da tanımlamaktadır. Geleneksel medyadan farklı olarak kullanıcıların da aktif rol 
aldığı bu değişimin, dijitalliği oluşturan teknik karakteristiklerle şekillendiği söyle-
nebilir. Buradaki dijitallikten kasıt ise iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlarla 
ortaya çıkan yeni kabiliyetlerdir. İçeriğin üretilme ve tüketilme evrelerinde ortaya 
çıkan bu kabiliyetler, “hipermetinsellik, yayılma, sanallık, modülerlik, çok modlu-
luk, melezlik, etkileşim, otomasyon ve değişkenlik” kavramları çerçevesinde açık-
lanmaktadır. Web 2.0 tabanında gerçekleştirilen bu eylemlerin, değişikliklerin te-
melini oluşturduğunu; medyayı kullanma ve kişisel alanları öğrenme becerilerini 
kapsayan yeni kültürel uygulama biçimleri çerçevesinde şekillendiğini de ayrıca 
belirtmek gerekir. Yeni medyanın sosyo-kültürel karakteristiklerini tanımlayan bu 
değişikliklere karşı insanların ayak uydurabilmesini tanımlayan yeni medya okur-
yazarlığı kavramının özetle, sosyal alanlarda dijital teknolojiler ile neredeyse haya-
tımızın her alanına nüfuz eden yeni iletişim alışkanlıklarını, becerilerini ve cevap 
verebilirlikleri tanımladığı söylenebilir (Lin, Li, Deng & Lee, 2013). 

Dijital medyanın; yazılım üretimi, internet bağlantısı ve mobil teknolojilerin 
yayılımı 21. yüzyıl iletişim etkinliklerimizi, günlük hayat alışkanlıklarımızı yüksek 
ve geniş katılımlarla, artan bir anlam oluşturma girişimleriyle dönüştürmeye devam 
etmektedir. Daha önce hiç olmadığı kadar teknolojiyi, kümülatif kültüre katkı sağ-
lamak amacıyla kullanan bireyler, yapaylık temelinde sanal boyutlarda üretim ve 
tüketim faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Yapay olarak tanımlanan ve daha çok 
öznellik içeren bilgi üretimleriyle birlikte yaratıcı bir şekilde kendilerini sosyal 
ağlar üzerinden ifade etmektedirler. Günden güne katlanarak çoğalan bu sanal üre-
timin bilimsel olarak tanımlaması ise “yeni okuryazarlıklar” kapsamında duygusal, 
sosyal, kültürel, teknik ve eleştirel yeterlilikler çerçevesinde yeni öğrenme biçimle-
rinin gelişimiyle dolayısıyla da medyada yaşanan dönüşümler temelinde açıklan-
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maktadır. Dijital teknoloji yeterlilikleri olarak da isimlendirilen bu ustalaşma dene-
yimi, bireylerin başarılı bir geleceğe ulaşmaları açısından önem arz etmektedir. 
Başarılı bir geleceğin önündeki potansiyel tehlikeyi teşkil eden bu yeterliliklerin 
yoksunluğu, her an insanların yanıltılması, aldatılması ve de çeşitli açılardan başa-
rısız kılınmaları noktasında da etkili olmaktadır (Kalaitzidis, 2015:1). 

Sosyal medya platformları, hayatımızın her an içinde oldukları, günümüzün 
dijital iletişim ağlarını oluşturmaktadırlar. Akademik çalışmalar kapsamında sosyal 
medyayı ve dijital kültürü inceleyen araştırmacılara göre sosyal medyanın teşvik 
edici bir rol oynadığı katılımcı kültürün gelişimi, öğrenmeye dayalı değişim açısın-
dan hayati bir önem taşıyan yeni okuryazarlık becerilerinin biçimlerinde bir yükse-
lişe yol açmıştır. Bu açıdan, analitik bir analiz temelinde, bireylerin sosyal ağlara 
katılım becerilerini incelemek, yeni medya okuryazarlığını anlamlandırmak açısın-
dan önemlidir. Dijital teknolojilerin gelişimi ve bununla birlikte 21. yüzyılda ortaya 
çıkan yeni iletişim becerileri, içerik açısından tamamen farklı olmasa da uygulana-
bilirlik açısından oldukça farklılıklar içermektedir. Çevrim içi uygulamaların gide-
rek yaygınlaşan, sosyalleşmeyi ve katılımcılığı ön plana çıkaran yapısı bu farklılık-
ların arka planını oluşturmaktadır. Örneğin, iş birliğinden söz edildiğinde bunun 
tamamen yeni bir olguyu teşkil etmediği fakat yeni medya olanakları çerçevesinde 
iş birliği kavramının uygulanabilirliğinin değiştiğini;  insanların artık sosyal ağlar 
üzerinden iş birliği olgusunun uygulanma zeminini değiştirdiklerini, teknolojiler 
vasıtasıyla mesafe engellerinin ortadan kaldırılması ve daha fazla katılımın sağ-
lanmasıyla birlikteliklerin kuvvetlendiğini ve yaygınlaştığını belirtmek gerekir. 
Birliktelik adına geliştirilen becerilerin dijital teknolojilerin sunduğu avantajlar 
neticesinde ortaya çıktığının belirtilmesiyle birlikte katılımcı kültürün de yeni 
okuryazarlık becerileriyle desteklenmesi gerekliliğine de vurgu yapmak gerekir. 
21. yüzyıl becerilerin ise eleştirel düşünme, iş birliği, iletişim ve medya okuryazar-
lığı kavramları çerçevesinde tanımlandığını belirtmek gerekir (Ahn, 2013:135-
136). 

McLuhan’a (1967) göre medyanın kullanıcı davranışları üzerinde önemli etki-
leri bulunmaktadır. Hatta ona göre araç mesajın ta kendisidir. Bu bakış açısından 
hareketle kişilerin politik, ekonomik, duygusal, psikolojik, ahlaki dolayısıyla tüm 
sosyal açılardan hiçbir noksanlık bırakılmadan ikna edilmesinde, yönlendirilmesin-
de, bir araya getirilmesinde bu araçların rolünün büyük olduğu vurgulanmalıdır. 
Sosyal çevrenin şekillendirilmesinde de etkili olan medyanın, herhangi bir kültürel 
ve sosyal değişimin merkezine alınmadan değerlendirilmesi pek de mümkün ol-
mamaktadır. Günümüzün dijital iletişim dünyasına ışık tutan McLuhan’ın (1967) 
bu görüşleri, iletişim becerilerinin dönüşümündeki ve yeni medya-okuryazarlığı 
yeterliliklerinin sosyo-kültürel karakteristiklerinin anlamlandırılması açısından 
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önem taşımaktadır. Bu karakteristikler; ağ tabanı, uzlaşma, kolektif zekâ ve dağınık 
bilişsel zekâ kavramları çerçevesinde görselleştirme, hikâye anlatımı, yargılama ve 
simüle etme gibi yeni medya okuryazarlık becerilerini ifade etmektedir. Günümüz 
dijital dünyasında yolu kaybetmemek, güven içerisinde medya mesajlarını değer-
lendirmek ve zamanı geldiğinde de doğruyu yanlıştan ayırt etmek bakımından te-
mel yetkinlikleri elde etmenin yöntemini de bu karakteristiklerin sunduğu söylene-
bilir (Graber & Mendoza, 2013:88). 

Sosyal ağlar ve dijital medya, ister istemez medya hakkında neler düşünece-
ğimiz noktasında bir değişikliğe sebep olmuşlardır. Dijital medya becerilerini kap-
sayan okuryazarlığın, bireylerin kendi medyalarını oluşturmalarıyla dijital bağlam-
larda incelenmesini, dolayısıyla eleştirel okuryazarlığa daha fazla odaklanılması 
gerekliliğini de zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluğun tarihsel olarak varlığı bilinse 
de özellikle günümüzün dijital üretim ağındaki yoğunluk karşısında yeniden değer-
lendirilmesi şartı da ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki sosyal ağlar üzerinden yürütülen 
dijital propagandaların, manipülasyon girişimlerinin kısaca dezenformasyon tehdit-
lerine karşı aktif bir pozisyon almak adına yeni medya okuryazarlığının etkili bir 
çözümü, güçlü bir kalkanı teşkil ettiği söylenebilir. Dijital çağdaki medyanın deği-
şen rolüyle birlikte medya okuryazarlığının değişimi de kaçınılmazdır. Buradaki 
değişimin odağını medya mesajlarına karşı daha eleştirel olma düşüncesi ve gerek-
liliği oluşturmaktadır. Medya kanallarının hayatımızın çoğu alanına aracılık ettiği 
düşünüldüğünde medya okuryazarlığının da hayatımızın odak noktaları arasında 
yer almasına yönelik bir gerekliliği barındıran günümüzün şartları, insanların med-
ya aracılığıyla toplumla nasıl ilişkiler kurulması gerekliliğine de işaret etmektedir 
(Notley & Dezuanni, 2019:685). 

Toplumsallığımız medya teknolojisine giderek daha fazla bağımlı hâle geldiği 
yani bilgi edinimlerinin daha çok medya kanalları üzerinden yapıldığı, bununla 
birlikte toplumsallaşmanın medya teknolojileri sayesinde daha çok hayata geçiril-
diği için çeşitli iletişim biçimlerinin duygusal, sosyal ve politik yaşam üzerindeki 
etkisini anlamak kritik bir önem teşkil etmektedir. Tarih boyunca, farklı iletişim 
araçları, insan deneyiminin doğasını ve sosyal ilişkilerini şekillendirmiştir. Basım, 
radyo, televizyon ve bilgisayar ağlarının yaygınlaşması, dünyayı nasıl algıladığımı-
za, nasıl etkileşim kurduğumuza ve bizi neyin ve nasıl etkilediğine dair önemli 
işaretlerde bulunmaktadır. Sosyal ağ sitelerinde, mesajların hızlı yayılması ve baş-
kalarının yaygın varlığı, değişen hız ve duygusal olanak kalıpları tarafından yöneti-
len yeni sosyal etkileşim modları üretmiştir. Sosyal bir varlık olarak sürekli başka-
larıyla; çevremizle, etkileşim hâlinde olma isteğimiz ve zorunluluğumuz bizleri 
sürekli değişken bir duygu geçişine zorlamaktadır. Şöyle ki gazete okurken, tele-
vizyon izlerken yahut çevrim içi kanalları kullanarak bir arkadaşımızla sohbet 
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ederken gelişen bu duygu geçişi, doğal olarak hem fiziksel hem de psikolojik ola-
rak çeşitli sonuçlar doğurmaktadır. Teknolojinin zaman ve mekân deneyimlerini 
genişletme, dışarıya sergilenen duygusallıkları yoğunlaştırma becerisi, sadece du-
yuları genişleten ve sosyal tepkileri harekete geçiren yapısıyla değerlendirilmenin 
dışında aynı zamanda, medya teknolojilerinin sosyal ve duygusal yaşam deneyim-
lerini de nasıl şekillendirdiği sorusu temelinde değerlendirilmelidir. Bu sorular, 
görüntülerin, metinlerin ve seslerin beyinde ve vücutta farklı tepkileri ve kimyasal 
reaksiyonları nasıl tetiklediğinden, verilen kararlara, mesajı değerlendirme ve bir 
sonuca ulaşma aşamalarına kadar değişkenlik göstermektedir. Farklı medyalar, 
mekân ve zaman yayılımıyla birlikte farklı ön yargıları barındırmaktadırlar. Her 
yeni ortam ile içeriğin dağıtımı, hızı ve yönü değişirken, teknoloji ve insan ilişkile-
ri, sosyalleşme biçimleri de aynı yönde değişmektedir. Dolayısıyla, günümüzün 
dijital toplumsallığı karmaşık enformasyonel yönleri ve duygusal boyutlarıyla de-
ğerlendirilmeli, yeni beceriler kapsamında ortaya çıkan yeni problemlerin çoklu ağ 
teknolojileri ve algoritmik yönetişim sistemleri kapsamında incelenmesi, benzeri 
görülmemiş sayıdaki sosyal aktivitelerin doğru değerlendirilmesi açısından önem-
lidir (Hirdman, 2019:99-100). 

Görüşmeler ve tartışmalar, demokratik katılımın temel bir biçimidir. Bu tar-
tışmalar kapsamında insanlar görüşlerini formüle ederek değer yargılarını test eder-
ler. Araştırmalar göstermektedir ki özellikle genç insanlar, aile ve arkadaş çevrele-
rince yürüttükleri özel siyasi tartışmalarda politik kimlikler, değerler, bilgiler ve 
siyasi katılımlar gibi demokratik vatandaşlığın merkezi yönlerini desteklemektedir-
ler. Yine güncel araştırmalara göre bireyler, dijital platformlar üzerindeki siyasi 
tartışmalara katılım yönünde çekingen davranmaktadır. Bunun sebebi olarak da ifşa 
edilmelerinden, alay edilmelerinden, kendilerini yeterince açıklayacak fırsatları 
olmayacaklarından ya da sarf ettikleri cümlelerin nasıl yayılacağından korkmaları 
gösterilebilir. Bu sebeple, insanların çoğu, sosyal medya platformları üzerinden 
yürütülen siyasi tartışmalarda kaçak dövüşerek; kendi düşüncelerini belirtmek ye-
rine kendi düşüncelerine yakın olan paylaşımları destekleyerek siyasi tartışmalara 
katılım göstermektedirler. Dolayısıyla, tamamen katılmasalar da toplumsal bir gru-
ba yakınlıklarını göstermek adına bir düşünceyi, iletiyi, mesajı kendi değerlendir-
me süreçlerinden uzak tutarak paylaşma yoluna gitmekte ve böylece siyasi kutup-
laşmaya hizmet etmektedirler. Sosyal medya kanallarını kimliklerini, ilgilerini ve 
bilgilerini paylaşımlarla yeniden üretmek için kullanmak adına seçici davranan 
bireyler, bu üretimi gerçekleştirirken çoğu zaman seçici davranmayarak yani med-
ya alışkanlıkları ve yeterlilikleri arasında bir denge oluşturmayarak, kendilerini 
hedef alan yönlendirici, manipülatif siyasi mesajlardan etkilenmektedirler (Ekström 
& Shehata, 2019:105). Tam da bu noktada; medya alışkanlıkları ve yeterlilikler 
arasındaki uçurumlar neticesinde ortaya çıkan yetkinlik eksikliklerinin, siyaset ve 
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yalan ilişkisinin yeni medya platformları üzerindeki muazzam birlikteliklerine güç 
kattığından söz edilmelidir. 

Reuters Enstitüsü tarafından yayınlanan Dijital Haber Raporu’na (Newman, 
2019) göre, farklı ülke ve yaş grupları arasında sosyal medyanın bir haber kaynağı 
olarak kullanılmasının oransal farklılıklar içermesiyle birlikte neredeyse geleneksel 
medya kanalları kadar kullanılmaktadır. Hatta bu oranın genç bireylerde daha yu-
karı çıktığı ve sosyal medyanın bu anlamda, birincil haber kaynağı olarak kullanıl-
dığı tespit edilmiştir. Kamusal söylemin sosyal medya platformları aracılığıyla 
yaygınlaştırıldığı düşünüldüğünde, yeni teknolojik altyapıların; algoritmaların, 
hedeflenen tüketicilerin bilgi tüketimlerini istenilen yönde etkileyebildikleri ileri 
sürülebilir. 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimi dönemi, çevrim içi kanallardan 
yayılan yanlış bilgilerin, hızlılık ve etkililik anlamında ortaya çıkardığı başarıların 
küresel açıdan yanlış bilginin önüne geçme noktasındaki başarısızlıklar kapsamın-
da değerlendirilmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla, dijital bir dünyaya doğan genç-
lerin ve bu dünyaya ayak uydurmaya çalışan yetişkinlerin, hızın ve etkileşimin bir 
çığ oluşturarak gerçekliğin üstüne düşmesiyle ortaya çıkan felaket karşısında daha 
donanımlı ve eleştirel olmaları hayatta kalmaları açısından kritik bir zorunluluğa 
işaret etmektedir. 

Dijital dünyaya doğanlar olarak dijital içerikleri daha etkili ve yararlı kullan-
dıkları düşünülen gençlerin, çevrim içi platformlar üzerinden yayılan yalan haber-
lere karşı daha dirençsiz oldukları bu alanda yapılan akademik araştırmaların so-
nuçlarına dayanılarak ifade edilebilir (Shellenbarger, 2016). Haber tüketimlerini 
daha çok dijital platformlar üzerinden gerçekleştiren gençlerin, bu içeriklere ne 
kadar güvendikleri konusunda yapılan araştırmalar çeşitli bulgular sunmaktadır. 
Gençlerin aile ve arkadaş çevrelerinden gelen mesajları daha güvenilir buldukları 
Böylece güven ilişkisinin bir sonucu olarak değerlendirilebilecek hatalara düştükle-
ri yani gerçekle yalanı ayırt etme noktasında kendileri kadar dijital dünyaya hâkim 
olmayan yetişkinler kadar savunmasız kaldıkları yapılan bu çalışmaların bulguları 
olarak ortaya konulmuştur (Notley & Dezuanni, 2019:698-699). 

Doğrular ile yanlışların iç içe geçtiği ve birbirinden ayırt etme yetisinin gide-
rek zorlaştığı bu dijital dünyada, karşı karşıya kalınan yalan haberleri sınıflandır-
mak dahi söz konusu yalan içerikler ile başa çıkabilmede önemli bir ilk adım ola-
rak değerlendirilebilir. Avrupa Komisyonu (2018) tarafından “medyaya erişimde 
eleştirel bir anlayış ile etkileşime girebilmeye olanak sağlayacak tüm teknik, biliş-
sel, sosyal, medeni ve yaratıcı kapasite” olarak tanımlanan medya okuryazarlığı, 
algoritmik yapısı sayesinde asimetrik enformasyon savaşların yürütülmesine ola-
nak tanıyan günümüzün dijital medyasının olumsuz etkilerine karşı; yalan haber, 
manipülasyon ve dezenformasyon kampanyalarından etkilenmeye karşı bilinç dü-
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zeyini arttıran ve eleştirel bakışını destekleyen bir araç olarak da ifade edilir. Yuka-
rıda kavramsal olarak tanımlanan ve karakteristik yapısına dair bir özet sunulan 
medya okuryazarlığı kavramı, hakikat-sonrası dönem (post-truth) tartışmaları ekse-
ninde değerlendirildiğinde öneminin bir kez daha anlaşılacağı düşünülmektedir. 
Dijital olarak adlandırılan teknoloji altyapısının, etkileşim özelliklerini had safhala-
ra çıkardığı günümüz iletişim dünyası, yalan içeriklerin çok daha hızlı ve kapsamlı 
yayılışına neden olarak, çevrim içi iletişim kanallarından yayılan yalan içeriklere 
maruz kalma olasılıklarının da artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, söz konu-
su yalan içeriklere karşı eleştirel bir bakış açısıyla doğru yorum yapabilme kabili-
yeti sunan yeni medya okuryazarlığının, yoğun enformasyon akışı içerisinde doğru 
ve yanlış ayrımını yapmada, yalanı tespit etme noktasında önemli bir unsur olarak 
kabul edilebileceği söylenebilir (Değerli & Değerli, 2018:153-154). 

Bilişim ve enformasyon teknolojilerindeki gelişmelerin etkisiyle niceliksel 
olarak içerik açısından olağanüstü artışların yaşandığı iletişim araç ve kanalları, 
bireylerin günlük hayatlarını sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal alanlar açısından 
yeniden düzenleyerek bu bağlamda, yeni bir zaman-uzam kavrayışı sunmaktadır. 
Gerçek hayatla siber uzamın bu denli iç içe geçmesi beraberinde önemli sorunları 
da ortaya çıkarmaktadır. Etik-ahlak kurallarının göz ardı edilmesinden, bireyin hem 
zihinsel hem de emek yoğun olarak köleleştirilmesine kadar geçmişten bugüne 
ortaya çıkan medya kaynaklı sorunlara yeni teknolojiler kapsamında gelişen yeni 
sorun ve problemler ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki zararlarının tespit edilmesi nokta-
sında iletim hızı kadar hızlılık sunmayan bu yeni iletişim olanakları bireyleri, dola-
yısıyla da toplumu kimi zaman geliştirilebilecek çözümler noktasında çaresiz bı-
rakmaktadır. Medya mesajlarının zararlı etkilerine karşı bir duruş olarak ortaya 
çıkan “okuryazarlık” kavramı, bireyleri, iletişim araç ve mesajlarına karşı edilgen 
bir yapıdan etkin ve muhtemel yan etkilere, zararlara karşı proaktif bir konuma 
taşımaktadır. Dolayısıyla, günümüzün dijital iletişim dünyasının sunduğu avantaj-
lar karşısında dezavantajların öne çıktığı bir dönemde dijital medya okuryazarlığı, 
toplumsal faydalar açısından bireysel gayretlere ve özverilere işaret etmektedir. 
Kellner’in (1995) insanların, yedikleri içtikleri kadar görüp işittiklerinden de ibaret 
olduğu şeklindeki düşüncesi ve “insan ne görür ve işitirse odur” ifadeleri temelin-
deki görüşünden hareket ederek insanların medya üzerinden bilgilenmeleri husu-
sunda sağlıklı bir yapının inşa edilmesinin elzem olduğu anlaşılabilir. Doğal olarak, 
yeni iletişim teknolojilerinin faydalarından ziyade zararlarının daha sık tartışıldığı 
günümüz iletişim dünyası, dijital içerikler karşısında bir korunma ve savunma me-
kanizmasını teşkil eden dijital medya okuryazarlığını zorunlu kılmaktadır. Dijital 
teknolojilerinin hızlı gelişimi ve günlük hayatın neredeyse her anında yer alışı, 
gençlerin özellikle bu anlamda, dijital iletişim kanallarında daha çok zaman geçir-
mesi ve birincil haber kaynağı olarak sosyal medya platformlarını kullanması, diji-
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tal medya okuryazarlığının daha etkin bir şekilde kullanılmasını, geleceğe yapılan 
yatırımlar nezdinde düşünüldüğünde zorunlu hâle getirmektedir. Sosyal hayatın 
yanında ekonomik, siyasal ve kültürel hayatın da dijital medya aracılı bir şekilde 
üretiliyor oluşu da bu zorunluluğun gerekçelerini kuvvetlendirmekte ve okuryazar-
lık becerilerinin geliştirilmesinin önemini bir kez daha ön plana çıkarmaktadır 
(Özcan, 2017:63-64). 

Sonuç 

İletişim teknolojilerinin gelişimi ve dijital iletişim ağlarının yaygınlaşmasıyla 
birlikte hayatımızın neredeyse her anına şahitlik eden yeni iletişim ortamlarının, bir 
haber kaynağı olarak toplumsal yaşamın merkezinde yer alışı, bu merkezileşmesin 
çeşitli açılardan ele alınması gerekliliğini ortaya koymuştur. Haber kaynağı olarak 
gün geçtikte önemi artan, sosyalleşmenin; bilgi edinimlerinin ve aktarımlarının, 
günümüz dijital dünyasındaki karşılığını teşkil eden sosyal medya platformları, 
siyaset merkezli problemlerin ortaya çıkışında önemli bir unsur olarak değerlendi-
rilmektedir. Siyasetin pratiğe döküldüğü en önemli toplumsal alanlardan biri olarak 
sosyal medyanın ön plana çıktığı görülmekte, bu açıdan da merkezileşme eğilimi-
nin, siyaset ve sosyal medya ilişkisi çerçevesinde incelenmesi gerekliliği lazım 
gelmektedir. Sosyal medyanın siyasetle olan ilişkisinde; hayat görüşlerinin, ideolo-
jilerin ve gerçeklik algılarının yeniden düzenlenmesi, ortaya çıkan problemlerin 
anlamlandırılması açısından ve lazım gelme düşüncesinin dayanağını oluşturması 
bakımından önemlidir. 

Hakikat-sonrası dönem (post-truth) olarak isimlendirilen; doğruluğun herkese 
göre farklı kabuller gördüğü, genel geçer yargıların ve nesnel gerçekliklerin redde-
dildiği bir döneme işaret eden görüş çerçevesinde gelişen post olgusal siyaset kav-
ramı, siyaset ve medyanın iç içe geçtiği, hakikat ile yalan arasındaki ayrımın silik-
leştiği bir siyaset ortamını tanımlamaktadır. Kendi kişisel dünyalarıyla çelişmeyen 
düşüncelere, paylaşımlara ve sosyal medya hesaplarına rağbet eden insanlar, bu 
noktada, eleştirellikten uzak, sanal gerçekliklerin üretildiği bir pozisyonda bulun-
maktadırlar. Doğrusundan yanlışının ayırt edilemez hâle geldiği; yeni iletişim or-
tamlarının sunduğu kolaylıkların, olağanüstü sayıdaki mesajın üretilmesine ve da-
ğıtılmasına kaynaklık ettiği bir ortamda, kullanıcıların kendi sosyal dünyalarını 
oluşturdukları ve bu dünyada aykırılıklara yer olmadığı ileri sürülebilir. Farklı bir 
sesin işitilmediği, işitilse bile kıymet verilmediği dolayısıyla da aykırılıkların bu-
lunmadığı bu dünyanın, kullanıcılar ve dolayısıyla da politika üreticileri açısından 
“cennet” metaforunu temsil ettiği söylenebilir. Bu mutlu mesut dünyanın oluştu-
rulmasında dijital kanalların ve sosyal medya platformlarının bireylere özgü mesaj-



Çarpıtılmış Gerçekliğin İnşası Cilt 2: Manipülatif İletişimin Görünümleri 

84 

ları servis eden ve aykırılıkları filtreleyen algoritmalarının da önemli bir rol üstlen-
diği belirtilmelidir. 

Hakikati söylemeden ziyade, inandırıcı olabilmenin yöntemlerini, yollarını 
arayan siyasetin, bu anlamda, hakikat sonrası dönemin düşünsel altyapısından ya-
rarlandığı; yeni iletişim ortamlarının da bireyselliği ön plana çıkaran, karşıt görüş-
lerin sesini kısan teknik altyapısından nemalandığı ifade edilebilir. Yalanın meşru-
laştırılmasında, en azından kabul edilebilir bir seviyede tutulmasında görev alan 
günümüz iletişim ortamları, toplumsal gerçeklik algılarının da dönüşmesinde 
önemli bir rol oynamaktadır. Bu dönüşümün başrolünü ise siyaset sahnesinin esas 
aktörü olan yalanlar oynamaktadır. Eylem ve söylem arasındaki ilişkiyi de bir an-
lamda bağımsızlaştıran bu durumun, siyaseten ne yapıldığına değil ne söylendiği-
ne, söylenene de nasıl ikna edildiğine odaklanılması gerekliliğini ortaya koymakta-
dır. Dolayısıyla, yalan haber meselesinin yeni iletişim ortamları kapsamında artan 
etkilerinin, yalan haberlerin günümüz siyasetinde bir manipülasyon aracı olarak 
kullanılması; rakip siyasetçilerin sıkça bu yönteme başvurarak rakiplerini itibarsız-
laştırmaları ve destekçilerini tutarsızlıklara dayanan fakat duygulara dokunan yön-
temleri nedeniyle daha da arttığı söylenebilir. 

Siyasetin yalan söyleme sanatına karşılık hakikat-sonrası dönem olarak tanım-
lanan ve olgulara dayalı kabullerin reddedildiği, rasyonel düşünme yöntemlerinin 
terk edildiği, aklın yerini duyguların ve inançların aldığı günümüz iletişim dünya-
sında, medyadaki doğruları bulma sanatı olarak tanımlayabileceğimiz medya okur-
yazarlığı topluma, doğruluk esaslı bir bakış açısı sunmaktadır. Bu doğruluk esaslı 
bakış açısının oluşturulmasında ise dijital teknolojiler ile hayatımıza giren yeni 
iletişim alışkanlıklarının, becerilerinin ve cevap verebilirliklerin geliştirilmesi zaru-
retinin bulunduğunu belirtmek gerekir. Bu noktada, yeni iletişim alışkanlıklarının; 
iletişim biçimlerinin duygusal, sosyal ve politik yaşam üzerindeki etkilerine odak-
lanan medya okuryazarlığı kavramının, medyayı kullanma ve kişisel alanları öğ-
renme becerilerini kapsayan yeni kültürel uygulama biçimlerine vurgu yaptığı be-
lirtilmelidir. Bu açıdan, toplumsallaşmanın, medya teknolojileri sayesinde daha çok 
hayata geçirilmesinde ve bunun duygusal, sosyal ve politik zeminlerde doğru işle-
tilmesinde medya okuryazarlığı kritik bir pozisyonda bulunarak hayati bir önem 
taşımaktadır. 

Yalanın ve gerçekliğin birbirinden ayırt edilmesinin git gide muğlaklaştığı, 
zorlaştığı bir dönemde dijital iletişim dünyasının gerekliliklerine cevap verebilirliği 
tanımlayan yeni medya okuryazarlığın, manipülasyonların bir kaos ortamı yarattığı 
ya da sessiz sedasız bir şekilde bireyleri zehirlediği bir ortamda, siyasetin yalanlar-
la özdeşleştirilmesinin önüne bir set oluşturacağı ve böylece de demokrasinin kılı-
cının yalanlarla çapaklanmasını bir anlamda engelleyerek, keskinleştireceği ileri 
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sürülebilir. Gerçekliğin, adeta yünün dövülmesi sonucu havaya saçılan taneler ka-
dar hafifletildiği, anlamsal birlikteliklerin devamlılığı sonucunda ortaya çıkan man-
tık ilkelerinin yerini düşünsel ve duygusal menfaatlere bıraktığı günümüz dijital 
iletişim dünyası, iddialar ve bu iddiaların çürütülmesi ya da ispatlanması noktasın-
da bireylere bir hayli ağır yükler yüklemektedir. Tüm yıkıcı etkileriyle bir çığ gibi 
büyüyen yalan haber ve manipülasyon saldırılarına karşı bir kalkan görevi üstlene-
ceği; teknolojik önlemlerin bir yere kadar etkili olabileceği, esas olarak; her koyu-
nun kendi bacağından asılacağı bir dönemde, kişisel eğitimler ile birlikte bu felake-
te karşı bir çözüm yolu bulunabileceği düşüncesi, geleceğe dair ümidin devam 
ettirilmesinde bir umut ışığı olarak ortaya çıkmaktadır. 
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İzlenim Yönetimi veya 
Muhatabın Manipülasyonu 

Nihal Sepetci  

Özet 

İnsanlar hayatlarının büyük bir kısmını başkalarıyla etkileşim içinde geçirir-
ler. Bu etkileşimler, insanların kendileri hakkındaki görüşlerini şekillendirir ve 
daha sonraki etkileşimlerinde kullanacakları iletişim yöntemini belirler. Günlük 
yaşamda bireyler, arzu ettiği maddi ve manevi kazanımları elde etmek için çevrele-
rindeki diğer bireylerde kendileriyle ilgili birtakım izlenimler oluşturmaya çalışır. 
Toplum içinde yaşayan hemen herkes, başkalarının kendileri hakkındaki görüşleri-
ni etkilemek amacıyla, içinde bulunduğu toplumun değerlerine uygun olarak seçtiği 
sosyal rolleri sergilemektedir. Bu roller planlı bir şekilde davranışlara dönüştürül-
düğünde “izlenim yönetimi” olarak isimlendirilir.  

İzlenim yönetimi, toplum içinde itibar kazanmak, maddi ve sosyal fayda sağ-
lamak adına kişiler arası ilişkilerin önemli bir belirleyicisidir. Birey, başkaları üze-
rindeki etkisini istediği şekilde yönlendirmek için izlenim yönetimi taktiklerine 
başvurmaktadır. Bu taktikler öngörülebilir kısa vadeli sosyal hedeflere ulaşmak 
için sergilenen planlı davranışlar olarak tanımlanır. Bu bir anlamda bireyin, çevre-
sindeki bireylerin kendisine yönelik algı ve düşüncelerini manipüle etmesidir. İzle-
nim yönetimi süreci, hedefe yönelik maksatlı, stratejik bir süreç olarak değerlendi-
rilse de günlük hayatta çoğu zaman farkında olmadan uygulanan davranışlardır. 
Çünkü modern insan için muhatabını etkileme çabası o kadar sıradanlaşmıştır ki 
artık alışkanlık hâline gelmiştir. Bu durum kişilerarası ilişkilerde otomatikleşen ve 
son derece kanıksanmış bir manipülasyon çeşididir. 

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak iletişim kurma şekillerinin hızla değiştiği 
günümüzde, bireyler zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde sosyal amaçlar 
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için kendi imgelerini oluşturma imkânına sahiptir. Bireyler, izlenimlerini sadece 
yüz yüze ortamlarda değil, aynı zamanda dijital ortamlarda da yönetmeye çalışırlar. 
Son yıllarda popülerliği hızla artan ve yüz yüze iletişimin yerini almaya yüz tutan 
sosyal medya, bireyin izlenimlerini oluşturmaları için zengin imkânlar sunmakta-
dır. Sosyal ağ siteleri göz önüne alındığında bireyin iki tür manipülasyon motivas-
yonu vardır. Bunlar bireyin kamusal tanıtımı ve gelecekte etkileşim kurulma ihti-
mali olan diğer kullanıcılara gösterilmek istenen kimliktir. Bireyler sosyal ağlarda 
diğer kullanıcılar üzerindeki izlenimlerini kontrol etmek için stratejik profiller 
oluşturmaktadır. Bu çalışma dijital ortamda izlenim yönetiminin nasıl işlediğini ve 
bireyin muhataplarını hangi yöntemlerle manipüle ettiğini ortaya koymaktadır. 

Giriş 

Yeni iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve insanların günlük yaşamına 
dâhil olması, geleneksel toplumların yaşam tarzlarına da etki etmiş, bu etki gele-
neksel iletişim şekillerini kökten bir değişikliğe uğratmıştır. Teknolojik gelişmele-
rin ve modernleşmenin insan hayatını kuşatması, iletişimde şekilden ziyade içeriğe 
ve samimiyete önem veren bakış açısını da önemli ölçüde değiştirmiştir. Görsel çağ 
olarak kabul edilen günümüzde hiçbir şey aynı kalmayıp, göze hitap edecek şekilde 
değişmektedir. Bu değişim, gerçek olanın yerini, güzel ve etkili olana bırakmasına 
yol açan yeni bir dönemin başladığının göstergesidir. Hayatın pek çok alanında, 
olanı olduğundan daha iyi yansıtma çabası görmezden gelinemeyecek boyutlara 
ulaşmıştır. Dünyaya bakışın, hayatın algılanmasının, üretim ve tüketim motivas-
yonlarının ve iletişim şekillerinin hızla değiştiği günümüzü, 20 yıl öncesiyle kıyas-
ladığımızda “yeni zamanlar” olarak değerlendirmek mümkündür. Günlük hayatın, 
ticaretin, siyasetin, sanatın yanı sıra iletişim alanında da birtakım taktiklerle gerçek 
olandan öte arzu edilenin gösterilme çabası çoğu kez başarılı sonuç vermektedir. 
Bu sonucu, yeni zamanlarda beyin yerine göze hitap edenin avantajlı olduğunun bir 
tezahürü olarak kabul etmek yanlış olmayacaktır.  

Kişiler arası iletişimde bireyler, toplum içinde kabul görmek, iyi bir intiba 
oluşturmak ve muhatabını kendi lehinde etkilemek amacıyla davranışlarını kontrol 
etmekte ve kendine yönelik algıları yönetmeye çalışmaktadır. Bu algı yönetiminin 
en güçlü argümanlarından biri, bireyin görsel, işitsel ve psikolojik olarak kendi 
izlenimini yönetmesidir. İletişimde görünüşün ve beden dilinin, ses tonuna ve söz-
cüklere kıyasla çok daha etkili olduğu düşünüldüğünde bireyler izlenimlerini yö-
netmek için pek çok aracı ve tekniği kullanmaktadırlar. Bunlardan en önemlisi 
sosyal ağ siteleridir. Çünkü sosyal ağlar, bireyin izlenim yönetimini en iyi şekilde 
yönetmesini sağlayan, çağımızın yeni var olma merkezidir.  
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Sosyal ağ sitelerinin son yıllarda hızla yaygınlaşması ve insanların günlük ya-
şamlarına dâhil olması, bu mecranın doğru ve etkili kullanılmasını önemli hâle 
getirmiştir. Sosyal ağ kullanıcıları hayatlarından pek çok kesiti burada paylaşmak-
ta, çoğu zaman olumlu bir izlenim bırakmak için kendilerinin pozitif yönlerini öne 
çıkarmaktadırlar. Çünkü sosyal ağlar, kişiler ve kurumlar için tanıtım aracı işlevini 
görmektedir. Kullanıcılarına sunduğu zengin teknik imkânlar sayesinde sosyal ağ 
siteleri, bireylere maddi ve manevi kazanımlar elde etmenin yollarını açmaktadır.  

Sosyal medyanın toplumsal hayattaki önemini kavramış pek çok insan, sanal 
ortamda çoğu zaman planlı, maksatlı paylaşımlar yapmakta, hedef kitlelerinin ken-
dilerine yönelik algılarını etkilemek için bir takım manipülatif davranışlar sergile-
mektedir.  Manipülasyon kavramı özünde mevcut bilgiyi istenilen amaç doğrultu-
sunda değiştirme veya yönlendirme işlemi anlamına gelmektedir. Başka bir ifadey-
le manipülasyon temel olarak kişinin veya kurumun kendi istek ve arzularının ge-
rektirdiği şekilde taleplerini kabul ettirme sanatı olarak görülmektedir. Uygulama 
anlamında manipülasyon birtakım teknikler içerse de aslında insan, hayatın olağan 
akışı içinde sürekli görüş ve düşüncelerini benimsetme ve etkileme çabasındadır 
(Pratt, 2017). Bu çabanın başarılı olması için uyulması gereken bazı manipülasyon 
kuralları vardır. Buna göre manipüle edilmek istenilen kişi, kurum ya da topluluk-
ları iyi tanımak gerekmektedir. Hedef kitlenin davranışları incelenerek, onların 
dikkatini çekmek ve kişinin amaçlarını kabul ettirebilmesi için girişken bir tavır 
içinde olunmalıdır. 

 Dış görünüş veya ambalaj bu süreçte içerikten çok daha önemlidir. Bu kaçı-
nılmaz bir şeydir. Çünkü herhangi bir şey hakkında görüş oluşturacak insanlar bu-
nu ancak dış görünüş ve onlara sunulan, enformasyon, imaj, kimlik ve izlenimlere 
dayanarak yapabilmektedir. Bu nedenle manipülasyonun başarılı olması için iddia 
edilen savın istikrarlı bir şekilde tekrar edilmesi gerekmektedir. İddianın inandırıcı-
lığını arttırmak için hedef kitlenin değer yargılarını önemseyen bir yol izlemek 
süreci hızlandırmaktadır. Bu süreç içinde doğru yer ve zamanda etkili kelimeler 
kullanarak konuşmak, hedefe yönelik bir dil kullanmak, etkilemek istenilen kişi ve 
gruplar için yakınlık hissi uyandıracaktır (Kirschner, 1993). Bu doğrultuda sosyal 
medyada etkili bir iletişim kurmak ve fayda sağlamak isteyen herkes, bilerek ya da 
bilmeyerek diğer kullanıcıları manipüle etmektedir. Bireyler, bu amaçlarını gerçek-
leştirebilmek için kişisel izlenim yönetimi ve taktiklerine başvurmaktadır.  

Buradan yola çıkarak bu çalışmanın amacı, izlenim yönetiminde bireylerin sos-
yal ağ siteleri üzerinden diğer bireyleri nasıl manipüle ettiğine dikkat çekmektir. 
Sosyal ağ kullanıcılarının bu ortamın sağladığı teknik imkânlarla kendilerinin en iyi 
versiyonlarını sunması ve hedef kitlesinin beklentisi doğrultusunda yeni bir kimlik 
oluşturması, incelenmesi gereken bir durumdur. Bu mecraları etkin kullanan kişiler 
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uyguladıkları iletişim stratejileri ile yüksek miktarlarda maddi kazanç ve kendilerine 
prestij sağlayacak nicelikte takipçi elde etmektedir. Bunun yanı sıra bir konu hakkın-
da ciddi bir eğitimi olmayan kullanıcıların, kendinden çok daha eğitimli kişileri bile 
etkileyebildiği gerçeği, kendini sunma tarzının önemli bir mesele olduğunu göster-
mektedir. Sosyal ağlarda ulaştığı takipçi kitlesiyle dikkat çeken sosyal medya feno-
menlerinin bu başarıyı hangi yöntemlerle elde ettiğini irdelemek bu çalışmayı önemli 
hâle getirmektedir. Bu doğrultuda bu çalışma izlenim yönetimi ile manipülasyon 
ilişkisini kavramsal boyutlara değinerek teorik bir çerçevede ele almaktadır. Konu-
nun daha açık anlaşılması için öncelikle izlenim yönetimi kavramı tanımlanmış, ar-
dından izlenim yönetimi modelleri ve izlenim yönetimi taktikleri açıklanmıştır. Daha 
sonra izlenim yönetiminin sanal ortamda nasıl kullanıldığından bahsedilerek, sosyal 
medya fenomenlerinin iletişim stratejilerine değinilmiştir. 

1. İzlenim Yönetimi Kavramı 

İnsanlar hayatları boyunca çevrelerindeki diğer insanlarla sürekli bir etkileşim 
içindedir ve insanların sosyal ilişkileri bu etkileşimler sırasında kurduğu iletişime 
göre ilerlemektedir.  Sosyal bir varlık olan insan, doğası gereği iletişim kurduğu 
diğer insanlar tarafından olumsuz algılanmaktan kaçınmakta ve genel olarak olum-
lu bir izlenim bırakmak istemektedir. Çünkü bireyin kendisine yönelik davranışla-
rını belirleyen etmen de diğerlerinin kendisi hakkındaki düşünceleridir. Bu yüzden 
insanlar, diğer insanların kendilerini nasıl algıladıkları ve değerlendirdikleri ile 
yakından ilgilenirler. Bu doğrultuda, başkalarının kendisi hakkında ne düşündüğü-
nü önemseyen birey, oluşabilecek yargıları etkilemek için davranışlarına yön ver-
mektedir (Leary, 1996). Jones, bu durumu şöyle ifade etmektedir: “Hepimiz başka-
larının bizim hakkımızda ne düşündüğünü önemseriz ve davranışlarımızı insanların 
bizimle ilgili izlenimlerini etkilemek için düzenleriz. Bunu genellikle kendimizi 
korumak ve güçlendirmek için yaparız. Asıl amaç, çevremizdeki insanlardan daha 
çok sosyal ödül, daha az sosyal ceza almaktır” (Jones, 1990’tan akt., Tatar, 
2006:4).  Leary ve Kowalsky (1995) ise bir insanın hayattaki başarısının ve mutlu-
luğunun, büyük ölçüde başkaları üzerinde bıraktığı izlenimlere bağlı olduğunu 
söylemektedirler. Çünkü bir kişinin hayatında önemli rolü olan öz benlik ve öz 
saygı, çevresindeki diğer kişilerle kurduğu etkileşim sonucu oluşmaktadır.  

Bu açıdan bakıldığında birey, başkalarına sunduğu bilgiler aracılığıyla, onla-
rın düşünsel ve davranışsal yanlarını etkilemeye yönelik birtakım girişimlerde bu-
lunmaktadır. Bu girişimler, bireyin çevresindekilerinin kendisiyle ilgili izlenimleri-
ni yönlendirmesiyle birlikte birçok stratejinin de devreye girmesine neden olmakta 
ve böylece izlenim yönetimi süreci başlamaktadır. İzlenim, bireyin kendi zihninde 
veya diğer bireylerin zihninde oluşan, karşılıklı iletişim ve bilgi aktarımı sonucu 
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ortaya çıkan bir değerlendirmedir. Kişisel izlenim, bireyin kendisi ya da diğerleri 
tarafından nasıl algılandığını ifade etmektedir. James’e (1999) göre kişisel izlenim, 
bireyin kendini dünyaya gösterme, dile getirme tarzıdır. Yaşam biçimi, giyim tarzı, 
konuşma vb. pek çok etken kişisel izlenime yön vermektedir.  

Leary ve Kowalsky (1990), kişilerin yalnızca görünüşlerinin değil aynı zaman-
da ruh hâllerinin, sosyal statü ve rollerinin, tutum ve inançlarının da kişisel imaj kav-
ramı içinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu bağlamda kişisel imaj, 
bireyin dış görünüş ve beden dilinin yanı sıra şahsi özellikleri, üslubu ve davranışla-
rıyla oluşturduğu algısal bir bütünlük olarak ifade edilmektedir. Kişisel imaj onu 
algılayan kişi ve gruplar tarafından bireyin bulunmadığı ortamlarda bile hissedilen, 
olumlu veya olumsuz etkileri kapsamaktadır. Bireyin sosyal yaşamında sahip olduğu 
konumlarını korumaları veya daha iyi bir konuma ulaşmaları için izlenimlerini yö-
netmek kendi inisiyatifindedir. Dolayısıyla izlenim yönetimi, bireyin faydası için 
kullanılması gereken güçlü bir araç olarak değerlendirilmektedir.  

Sosyal psikoloji alanında izlenim yönetimiyle ilgili ilk kavramsal çalışmaları 
yapan Goffman’ın (2019), hayatı bir tiyatro sahnesine benzettiği Dramaturji yakla-
şımına göre sosyal etkileşim içindeki insanlar, arzu ettikleri maddi ve manevi ka-
zanımlara ulaşmak için çevrelerindeki insanlarda kendileriyle ilgili izlenimler oluş-
turmaya çalışır. Burada Goffman bireyin kendisine yönelik izlenimlerini yönetebi-
leceğini ve toplumun ona yüklediği rolleri ve davranışları gerçekleştirebileceğini 
savunmaktadır. Bu roller davranışa dönüştüğünde “izlenim yönetimi” şeklinde 
tanımlanır. Bu bir anlamda bireyin, başkalarının onun hakkındaki düşüncelerini 
manipüle etmesidir. 

İzlenim yönetimine ilişkin çalışmalarda pek çok farklı tanım vardır. Bir kısım 
izlenim yönetimi tanımlarında izlenimin kontrol amacıyla yapıldığı üzerinde du-
rulmaktadır. Örneğin Goffman (2019), izlenim yönetimini, günlük yaşamda kişinin 
kendini çevresine sunma tarzı, başkalarının onunla ilgili edindiği izlenimleri kont-
rol etmesi şeklinde tanımlamaktadır. Leary ve Kowalsky de izlenim yönetimini, 
bireyin başkalarının kendilerine yönelik düşüncelerini kontrol etme süreci olarak 
değerlendirmektedirler. Kontrol odaklı tanımların yanı sıra bazı tanımlar ise yön-
lendirme üzerine yoğunlaşmaktadır. Tedeschi ve Riess, izlenim yönetimini bir 
kişinin başkalarının kendisiyle ilgili algılarını yönlendirme amacına yönelik tüm 
davranışlar olarak tanımlamışlardır.  Bu doğrultuda izlenim yönetimi, toplumsal 
yaşamda bireyin olumlu yönlerini ön plana çıkarıp, olumsuz yönlerini gizleyecek 
şekilde yönlendirme çabasıdır (akt. Demir, 2002).  

İzlenim yönetimi tanımlarının bir kısmında bireylerin izlenimlerini, bilinçli ya 
da bilinçsiz şekilde yönetmesi üzerinde durulmuştur. Montagliani ve Giacalone’a 
göre izlenim yönetimi, “sosyal güç kazanmak amacıyla kişiler arası iletişimi bilinç-
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li ve aktif şekilde yönlendirme girişimleridir”. Carlson ve Kacmar da izlenim yöne-
timini bireyin başkalarının kendisi hakkındaki algılarını yönetmek için belli bir 
izlenimi amaçlı ya da amaçsız şekilde oluşturması ve sergilemesi olarak değerlen-
dirmişlerdir (akt. Doğan & Kılıç, 2009). Bu tanımlardan hareketle bazı araştırmacı-
lar izlenim yönetimini sosyal güç elde etmek için davranışların bilinçli ve aktif bir 
şekilde yönlendirilmesi olarak değerlendirirken, bazı araştırmacılar izlenim yöne-
timi davranışını bireyin sosyal etkileşimlerini kolaylaştıran, plansız otomatik dav-
ranışlar da olabileceğini belirtmiştir. 

Bir kısım izlenim yönetimi tanımlarında ise etki kavramına odaklanılmıştır.  
Buna göre izlenim yönetimi davranışı bireyin, çevresindeki diğer bireylerin kendi-
sine yönelik düşüncelerini etkilemeyi amaçlayan davranışlardır (Cady & Fandt, 
2001). Bu tanımların haricinde yapılan izlenim yönetimi tanımları genel olarak 
tanınma, istenilen kimlik ya da algıyı oluşturma ve toplum tarafından onaylanma 
gibi bireyi izlenimlerini yönetmeye güdüleyen temel etmen olarak ele alınmaktadır. 
Örneğin Kaplan ve Pourciau (1993), izlenim yönetimini, bireyin istediği kimlik ve 
imajı çevresindeki bireylere yansıtmak için kullandığı stratejiler olarak tanımla-
maktadır. Yapılan tanımlara bakıldığında genel anlamıyla izlenim yönetimi, top-
lumsal etkileşim içinde olan bireyin, belli bir amaca ulaşmak için diğer bireylerin 
kendisine yönelik algılarını etkileme ve yönetme süreci olarak değerlendirilebilir.  

Günümüzde bireylerin hem sosyal hem de profesyonel iş yaşamındaki kaza-
nımlarını arttırmak için izlenim yönetimine başvurması doğal bir süreç olarak gö-
rülmektedir. Çünkü modern insan toplumsal hayatta varlığını ve ilişkilerini sür-
dürmek zorundadır. Bu sebeple çevresindeki insanlara sürekli olarak kendilerini iyi 
hissettirecek biçimde davranmaktadır.  Rosenfeld ve diğerlerine (1995) göre insan-
lar kendileri hakkında söylenen olumlu ifadeleri algılamada daha dikkatlidir ve 
çoğu zaman kendilerinden hoşlanan, öven ve pozitif destek veren bireylere karşı 
sempati duyma eğilimindedirler. Bunun sebebi insanlar hakkında olumlu ifadelerin 
bilinmesinin, onların kendileri için oluşturmaya çalıştıkları imaja da katkı sağlaya-
cak olmasıdır.  

Bazı izlenim yönetimi davranışları diğer insanlar tarafından abartılı ve yapay 
görünse de çoğu zaman bireyin oluşturmak istediği imaj aldatıcı değildir. Modern 
insan için günlük yaşamda planlı davranmak otomatikleşen ve kendiliğinden olan 
bir süreçtir. İnsanlar birbirinden çok farklı yönlere sahip olabilmektedir. Bir kişi 
farklı ortamlarda kendisiyle ilgili farklı yönlerini gösterir ve bunlar çoğunlukla 
gerçektir. Burada kişi çevresini kandırmaktan öte, var olan benlik tiplerinden iste-
diğini seçerek, olmak istediği benliği gösterir. Bu seçim, bireyin amaçlarını en 
uygun şekilde gerçekleştirmek için gerekli olduğunu düşündüğü izlenime dayalıdır 
(Leary, 1995). Dolayısıyla izlenim yönetimi son derece öznel bir davranıştır ve 
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kullanım amacı kişiden kişiye değişiklik göstereceği için salt doğru ya da yanlış 
olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.  

İnsanlar sosyal ilişkilerinde muhatabına göre belli özelliklerini ön plana çıka-
rırken, belli özelliklerini de geri planda tutmaktadır. Bu sebeple izlenim yönetimi 
maksatlı, stratejik ve dinamik bir süreçtir. Ancak hedefe yönelik algıyı yansıttığı 
için maksatlı bir girişim olan izlenim yönetimi, özünde mutlaka yanıltıcı değildir. 
İzlenim yönetimiyle ilgili literatürde doğrudan etik olup olmadığı konusu tartışıl-
mamıştır. Sosyal yaşamda kişinin kendisini bilinçli olarak ifade etmesi, doğal bir 
davranış olarak kabul edilmiştir. Sallot (2002)’a göre, insanların ne zaman izlenim 
yönetimi ile meşgul olacaklar sorusunun en uygun yanıtı “ne zaman olmayacaklar” 
sorusudur. İzlenim yönetimi dinamik bir süreç olduğu için insan hemen her zaman 
kişisel izlenimini en doğru şekilde yansıtmaya çalışacaktır.  

İzlenim yönetimi, toplumsal hayatta kişilerarası ilişkilerin yönünün çizilme-
sinde de önemli bir rol oynamaktadır. İnsanın olduğu her yerde iletişim olduğu için 
izlenim yönetimi davranışları, bireylerin sosyalleşmesini kolaylaştıran bir köprü 
niteliği taşımaktadır (Bektaş & Karagöz, 2018). İzlenim yönetimi kavramı özünde 
bireyin mevcut imajı ve olmak istediği imajı arasındaki zıtlıkları belirlemeye da-
yandırılmaktadır. Var olan imajı ile ideal imajı arasındaki farkı kapatmaya çalışan 
birey, sahip olmak istediği kimliğe yönelik davranışlar göstermektedir. Bunun için 
bireyin çevresini izleyerek kendisi hakkındaki algının farkında olması ve bunu 
değiştirmeye motive olarak ideal kimliğini oluşturmak için gerekli adımları atması 
gerekmektedir.  

2. İzlenim Yönetiminin Kavramsal Gelişimi 

İzlenim oluşturmanın önemi ilk kez 1500’lü yıllarda Machiavelli tarafından 
kaleme alınmış olsa da izlenim kavramının çıkış noktası sembolik etkileşim yakla-
şımının iki önemli temsilcisi olan sosyolog Charles H. Cooley ve George Herbert 
Mead’in çalışmalarına dayanmaktadır. Cooley, ayna benlik kavramını (looking-
glass self) kullanarak; bireylerin, başkalarının gözünden nasıl algıladıklarını anlat-
maya çalışmıştır (Brien, 2011).  

İzlenim yönetimi araştırmaları psikoloji ve sosyoloji alanlarında aynı zaman-
larda fakat birbirinden bağımsız şekilde başlamıştır. Kimi araştırmacılar, izlenim 
yönetimini planlı davranışlar ve seçilmiş roller olarak sınırlı bir bakış açısıyla ele 
almışlardır. Buna göre izlenim yönetimi bireye üstünlük sağlaması için kullanılan, 
temelde yanıltıcı bir kavramdır. Bu durum farklı bir perspektifle değerlendirildi-
ğinde ise izlenim yönetiminin toplumsal iletişimin her aşamasında görülebilen bir 
kavram olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bakış açısı izlenim yönetimi davranışına 
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sosyal ilişkilerin doğal sonucu gözüyle bakan Goffman ve diğer sosyologlardan 
etkilenmiştir (Gardner ve Avolio, 1998). İzlenim yönetimi konusunda ilk kavram-
sal ve sistematik çalışmayı 1959’ta Erving Goffman, “Günlük Yaşamda Benliğin 
Sunumu” adlı eseriyle yapmıştır. Goffman, insanların kişilik özelliklerini ve temel 
güdülerini anlayabilmek için günlük sosyal davranışlarına odaklanmak gerektiğini 
savunmaktadır. Ona göre izlenim yönetimi, gündelik yaşamda bireyin istediği so-
nucu elde etmek için muhatabına farklı benlikler sunarak seçilmiş bilgiler iletmesi 
anlamına gelmektedir (Özdemir, 2006). Nitekim Dramaturji kuramında Goffman, 
günlük yaşamı bir tiyatro sahnesine benzeterek, bireylerin başkalarını etkilemek 
için rollere girdiğini, ortama uygun maskeler taktığını söylemektedir. Bu metaforik 
yaklaşım, kişiler arası ilişkilerde kanıksanmış bir iletişim tarzını anlatmaktadır. 

Goffman (2019), toplumsal yaşamda insanların birbirleriyle ilgili düşünce ve 
davranışlarının çoğunlukla dış görünüşten etkilendiğini savunmaktadır. Ona göre 
insanlar, kitapları kapaklarına göre, diğer insanları da görünüşlerine göre değerlen-
dirmektedir. Goffman, bireyin kim olduğundan ziyade, nasıl göründüğünün önemli 
olduğunu ileri sürmektedir. Nitekim Machiavelli (2002), olumlu imaj oluşturmanın 
önemini Prens adlı kitabında şu ifadeyle belirtmektedir: “Kötülükler görünüş saye-
sinde görünmez olur”. Ona göre hükümdarın ondan beklenen tüm erdemlere sahip 
olmasına gerek yoktur ama tüm bunlara sahipmiş izlenimini uyandırması gerek-
mektedir. Bu sebeple insanların kendinden hoşnut olmasını sağlamaya çalışmalıdır. 
Bu yüzden bireyler 21. yüzyılda da çoğunlukla başkalarının düşüncelerini olumlu 
yönde etkileyebilecek algıyı oluşturmaya çabalamaktadır. 

İzlenim yönetimi kavramıyla ilgili araştırmalar 1960’lı yıllarda, kişilerarası 
ilişkileri gözlemlemek amacıyla, izlenim oluşturma davranışlarına yönelik deneysel 
çalışmalarla başlamıştır.  1970’li yıllarda izlenim yönetimi hakkında bilgilerin ço-
ğalmasıyla sosyal ilişkiler üzerinde çok önemli bir etkisi olduğu kabul edilmeye 
başlanmıştır. Bu yıllarda izlenim yönetimi çalışmaları geniş bir şekilde araştırılmış-
tır. 1980’li yıllardan beri izlenim yönetimi kavramı, sosyal davranışların doğal bir 
sonucu ve etkili iletişimin temeli olarak görülmektedir ve bu görüş hâlâ geçerliliği-
ni korumaktadır. 

İzlenim yönetimi kavramının tarihsel gelişimini özetlemek gerekirse üç aşa-
madan geçtiği görülmektedir. Başlangıçta Goffman ve Jones’un çalışmaları bu-
lunmaktadır. İkinci aşamada sadece ilk çalışmaların genişletildiği ve sosyal psiko-
loji alanına dâhil edildiği çalışmalar yer almaktadır. Son aşama ise izlenim yöneti-
mi yaklaşımının örgütler ve sosyal topluluklar için anlamlı ve uygulanabilir bir 
kavram olarak görüldüğü çalışmaları kapsamaktadır (Demir, 2002).  

İzlenim yönetimi tanımına ve kavramsal gelişimine bakıldığında izlenim yö-
netiminin bir süreç olarak ele alındığı ve bu sürecin bir bütünlük içinde değerlendi-
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rildiği görülmektedir. İzlenim yönetimin oluşturulma sürecinin kademeli olarak 
belirlenmesi için araştırmacılar çeşitli modeller geliştirmiştir. Bu modeller, yakla-
şımlarındaki değişim ve konuya bakış açılarına göre aşağıdaki başlıklar hâlinde 
açıklanmıştır. 

3. İzlenim Yönetimi Modelleri 

3.1. Leary ve Kowalsky’nin İzlenim Yönetimi Modeli 

Leary ve Kowalsky yaptığı araştırmalarda izlenim yönetimi sürecine etki eden 
pek çok değişkeni, olabildiğince küçük faktörler hâline getirerek teorik açıdan an-
lamlı bir model oluşturmaya çalışmışlardır. Burada izlenim yönetimi süreci “izle-
nim oluşturmaya güdülenme ve izlenim oluşturma” olarak ikiye ayrılmıştır. Buna 
göre bireyler önce arzu ettikleri izlenimi edinmeye motive olmakta daha sonra mu-
hatabını etkilemek için davranışlarını değiştirmektedir (Çarkcı, 2019). Bu iki bile-
şen Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo:1 İzlenim yönetiminin iki temel bileşeni 

İzlenim Oluşturmaya Güdülenme İzlenim Oluşturma 

• İzlenimler ve amaçların uyumu 
• Arzulanan amaçların değeri  
• Arzulanan durum ile mevcut durum 
arasındaki farklılıklar 

• Ben kavramı  
• İstenilen ve istenilmeyen kimlik imajları 
• Rol sınırları  
• Var olan ve olması muhtemel sosyal 
görünüm 

Kaynak: (Leary & Kowalsky, 1990) 

3.2. Rosenfeld, Giacolone ve Riordan’ın İzlenim Yönetimi 
Modeli 

Rosenfeld ve arkadaşlarının geliştirdikleri üç aşamalı modele, Leary ve 
Kowalsky’nin modelinde bulunan güdülenme ve oluşturmaya ilaveten izlenim-
leri izleme ögesi dâhil edilmiştir. Buna göre izlenimleri izleme ögesinde çevre-
sel ve bireysel koşullar göz önüne alınarak, bireyin başkalarının kendisine yö-
nelik algılarının bilincinde olması bulunmaktadır. Bu modelde birey çevresinin 
kendisiyle ilgili değerlendirmelerin farkında olarak istediği imajı oluşturmaya 
güdülenmekte, ardından bu imajı oluşturmak için somut adımlar atmaktadır 
(Rosenfeld vd., 1995). 
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3.3. Martinko’nun İzlenim Yönetimi Modeli 

Martinko’nun modeli Rosenfeld ve diğerlerinin oluşturduğu modele benzese 
de izlenim yönetimini daha detaylı bir süreç olarak ele almaktadır.  Bu modele göre 
bireyler önce başkaları üzerinde kurduğu izlenimlerinin durum tanımlamasını ya-
parlar.  Mevcut izlenimlerini değerlendirdikten sonra elde edilen bilgilere göre 
izlenim yönetiminin amacı belirlenir. Bu amaç doğrultusunda hedefe en uygun 
taktik seçilir. Zaman içinde taktikler uygulamaya konulduktan sonra birey, muha-
tabının tepkilerini ölçer. Eğer izlenim yönetimi istenilen şekilde amacına ulaşmışsa 
taktik sürdürülür. Ancak amaca ulaşmamışsa farklı bir taktiğe geçilir (Akgün, 
2009). 

3.4. Sampson’un İzlenim Yönetimi Modeli 

Sampson da Martinko’nun modelini geliştirerek izlenim yönetimi sürecini do-
kuz adımda tanımlamıştır. Buna göre Sampson’un modeli şu aşamalardan geçmek-
tedir (Sampson, 2002): 

• Hedefin belirlenmesi ve ilişkideki beklentinin ortaya koyulması 
• Seyircilerin ya da izlenim yönetimi uygulanacak hedef kitlenin tanınması 
• Hedefe uygun stratejinin seçilmesi 
• İzlenim yönetimi stratejisinin uygulamaya konulması 
• İlişkilerdeki geri bildirimlerin alınması 
• Geri bildirimlerin değerlendirilmesi  
• Seçilen stratejinin gelen tepkiler doğrultusunda yeniden şekillendirilmesi  
• Yeni amaçların belirlenmesi 
• Hedefe ulaşma yolunda bu aşamaların tekrar edilmesi 

3.5. Gardner ve Martinko’nun İzlenim Yönetimi Modeli 

Gardner ve Martinko’nun modeli sembolik etkileşim ekolünden olan Goff-
man’ın sosyal ilişkileri anlattığı Dramaturji kuramından esinlenerek geliştirilmiştir. 
Modele göre bireyler, diğer bireylere olumlu bir imaj çizebilmek için performans 
gösteren oyunculardır. Bu bağlamda oyuncunun ve seyircinin özellikleri, çevrenin 
özellikleriyle bütünleşerek uyarıcı işlevi görmektedir. Bu uyarıcılar aktör ve izleyi-
ciler tarafından yorumlanarak durum tanımlaması yapılır. Buna göre aktör, istediği 
izlenimi oluşturmak için en doğru davranışı sergiler. Aktörün bu süreci yönetme-
deki başarısı, onun performansından ve izleyicinin durum tanımına uygunluğundan 
etkilenmektedir. Bu sebeple uygunluk düzeyi ne kadar yüksekse aktörün başarı 
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şansı o kadar yükselmektedir. Sonuç olarak aktör, izleyiciden aldığı tepkilere göre 
başarılı olup olmadığını tahmin edebilmektedir (Gardner ve Martinko’dan akt. 
Akgün, 2009). 

İzlenim yönetimi teorisine göre insanlar olumsuz eylemlerden uzak durup, 
olumlu eylemlerle kendini bütünleştirerek sosyal yaşamında kabul görmek için bir 
takım kendini sunum taktikleri kullanmaktadır.  

4. İzlenim Yönetimi Taktikleri 

“Bütün dünya bir sahnedir... 
Ve bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu... 

Girerler ve çıkarlar.  
Bir kişi birçok rolü birden oynar…” 

William Shakespeare 

Shakespeare’in söylediği gibi dünya bir sahne olmasa da Goffman’a (2019) 
göre bütün sosyal ilişkiler bir tiyatro oyunuyla aynı şekilde işlemektedir. Sahne 
tamamen yapay gösteriler sunarken, yaşam iyi prova edilmemiş, genellikle daha 
gerçek durumları sahnelemektedir. İnsanlar,  sosyal yaşamın her katmanında; evde, 
işte, okulda, sokakta çeşitli rollere bürünerek birçok performans sergilerler. Bu 
performanslarda herkesin içselleştirdiği roller doğrultusunda kendisini başkalarına 
sunduğunu belirten Goffman, insanların en yakın ilişkilerinde bile tedbirli davran-
dığını ve bazı taktikler uyguladığını söylemektedir.  

İzlenim yönetimi olarak bahsedilen davranışlar aslında bireyin çevresine karşı 
yansıttığı imaj ve taktiklerden oluşmaktadır (Binay & Yıldız, 2017). Bu bağlamda 
izlenim yönetimi, taktikler üzerine inşa edilen davranış biçimi olarak kabul edil-
mekte ve “izlenim yönetimi taktikleri” adı altında kullanılmaktadır. İzlenim yöne-
timi taktiklerine ilişkin yapılan sınıflandırmaların çoğunun pozitif izlenim yarat-
mak ve negatif izlenimlerden kaçınmak üzerine yapıldığı görülmektedir. Bu doğ-
rultuda araştırmacılar, izlenim yönetimini kimlerin kullanmasının daha muhtemel 
olduğunu ve bu davranışları destekleyecek ve engelleyecek etmenlerin neler oldu-
ğunu belirlemeye yönelik çok sayıda sınıflandırma yapmıştır. Bireylerin sosyal 
hayatlarında kullandığı taktiklerden bazıları şunlardır: 

Pek çok araştırmaya konu olan sınıflandırmalardan biri Tedeschi ve Nor-
man’ın “kendini tanıtmaya yönelik izlenim yönetimi taktikleri” ile “kendini sa-
vunmaya yönelik izlenim yönetimi taktikleri” dir.  Buna göre kendini tanıtmaya 
yönelik taktiklerin yapısı proaktif (olası eksiklikleri giderme) olarak değerlendiri-
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lirken, savunmaya yönelik taktikler reaktif (tepki çeken) olarak değerlendirilmek-
tedir. Kendini tanıtmaya yönelik taktikler içinde “kendini sevdirme”, “gözdağı 
verme”, “niteliklerini tanıtma”, “örnek davranış gösterme” ve “acındırma” taktikle-
ri bulunmaktadır. Savunmaya yönelik taktikler ise “açıklama yapma”, “yalanlama”, 
“sabote etme”, “özür dileme” ve “mazeret üretme” gibi davranışları kapsamaktadır 
(Avery & Mckay, 2006).  

Schuetz’un yaptığı sınıflandırmada izlenim yönetimi taktikleri girişken, sal-
dırgan, koruyucu ve savunucu olarak dörde ayrılmaktadır: Girişken izlenim yöne-
timi taktikleri; hoş bir imaj oluşturarak iyi görünmeyi önemseyen, aktif ancak sal-
dırgan olmayan davranışlardır. Saldırgan izlenim yönetimi taktikleri ise girişken 
taktikler gibi iyi bir imaj oluşturma amacı taşısa da bunu başkalarını aşağılayarak 
yapmaya çalışır. Aktif ve saldırgan taktiklerdir. Koruyucu izlenim yönetimi, taktik-
leri olumlu bir imaj oluşturmaktan çok olumsuz bir imaj oluşmaması için çabala-
maktır. Burada birey pasif konumdadır. Savunmaya yönelik izlenim yönetimi tak-
tiklerinde birey, oluşturmaya çalıştığı imajın zarar gördüğünü fark ettiğinde, oluşan 
zararı en aza indirmeye çalışmak için bu taktiğe başvurmaktadır (Schuetz’ten akt. 
Mumcu, 2018).  

Bir diğer izlenim yönetimi sınıflandırması ise Crane ve Crane’in girişken ve 
savunmaya yönelik taktikleridir. Girişken izlenim yönetimi taktiklerinde kendini 
sevdirmek, niteliklerini tanıtmak, örnek davranışlar sergilemek, kendini acındırmak 
ve tehdit etmek gibi davranışlar bulunurken, savunmaya yönelik izlenim yönetimi 
taktiklerinde ise masum görünme, yaşanan olayların kabul edilerek sorumluluk 
alınmaması, sorumluluğu üstlenerek ve af dileyerek sorumluluk alınması ve ceza-
nın onaylanması vardır (akt. Basım ve Tatar, 2006).  

Bozeman ve Kacmar (1997) da sosyal kimlik yönelimli bir sınıflandırma yap-
mıştır. Bu sınıflandırma; kimliğin geliştirilmesi, kimliğin korunması ve kimliğe 
uyum sağlama şeklinde üç kategoriden oluşmaktadır: Kimliğin geliştirilmesi takti-
ğinde birey gerçek kimliği ve ulaşmak istediği sosyal kimlik arasında farkı belirleye-
rek, gözdağı verme, kendini sevdirme, övgü, yardım etme gibi stratejilere başvurarak 
bu farkı kapatmaya çalışmaktadır. Kimliği koruma taktiğinde birey, oluşturduğu 
sosyal kimliği tehdit altında olduğunda özür dileme, olayı kabul etme gibi davranışlar 
sergileyerek imajına gelebilecek zararlardan korunmaya çalışmaktadır. Kimliğe 
uyum taktiğinde ise birey istediğinden daha fazla olumlu izlenim yakaladığında bu 
yeni sosyal kimliğine uyum sağlayacak davranışlar sergilemektedir. Bu davranışlar; 
destek alma, zıt etkiler yaratma ve karşı gelmedir (akt. Yücel, 2013). 

Hogg ve Vaughan (2017) ise izlenim yönetimi taktiklerini, dışavuruk benlik 
sunumu ve stratejik benlik sunumu olarak iki genel sınıfta incelemişlerdir. Dışavu-
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ruk benlik sunumu taktikleri, insanların kendi benliklerini kanıtlama ve kabul et-
tirme çabalarıdır. Stratejik benlik sunumu ise bireyin, diğerlerinin kendine yönelik 
izlenimleri manipüle etme üzerine yoğunlaşmıştır. Stratejik benlik sunumu taktik-
lerini Jones ve Pittman beş kategoride ele almıştır. Bunlar; niteliklerini tanıtma, 
kendini sevdirme, örnek davranış sergileme, göz dağı verme ve kendini acındırma-
dır (Jones & Pittman, 1982). 

Niteliklerini Tanıtma (Self- Promotion): İnsanların çoğu başkaları tarafın-
dan bilgili ve başarılı olarak algılanmak ister. Bireyler bu taktiği uygularken yete-
nekli, çalışkan, becerikli algılanmak için iyi olduğu tarafları ön plana çıkarmakta-
dırlar.  Başkaları tarafından beğenilmek ve saygı duyulmak isteyen birey becerileri 
ve yaşam tarzı konusunda kendini nitelikli ve güvenilir göstermeye çalışmaktadır. 
Böylece diğerlerinden farklı ve üstün olduklarını kanıtlama isteği taşırlar. Bu takti-
ği kendini sevdirme taktiğinden ayıran en önemli fark, nitelikleri tanıtma taktiğinin 
daha ölçülebilir bir davranış olması ve daha somut geri dönüşlere dayanmasıdır. 
Ancak yapılan çalışmalarda başkaları tarafından nitelikli olarak algılanan kişilere 
genellikle mesafeli durulduğu ortaya çıkmıştır. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. 
Örneğin Demir (2002), toplumda övünen kişilerin, diğerlerinin daha yetersiz his-
setmelerine neden olabildiği için genellikle daha az sevildiğini söylemektedir. 

Kendini Sevdirme (Ingratiation): Sosyal bir varlık olan insan, kendini bir 
gruba veya topluluğa ait hissetmeyi istemektedir. Kendini sevdirme taktiği, başka-
larının üzerinde hoş, cana yakın, sempatik bir izlenim bırakmayı amaçlayan strate-
jilerdir. Bireyler çevreleri tarafından sevilmeyi istemektedir çünkü sevgi önemli bir 
ihtiyaçtır. Jones ve Pittman (1982) ise bir kişinin başkaları tarafından sevilmesinin, 
kişinin başkalarının onayını, saygısını ve güvenini kazanmasına bağlı olduğunu 
söylemektedir. Bu doğrultuda kişi çevresindeki diğer kişilere karşı nazik, yardım-
sever, eğlenceli, pozitif, sevecen bir şekilde davranma eğilimindedir. Burada amaç, 
bireyin içinde bulunduğu toplum tarafından sevilmesini sağlamaktır. Kendini sev-
dirme taktiği her yerde rastlanabilecek bir imaj yönetimi stratejisidir. Her toplum-
da, bazı kişilik özelliklerine diğerlerinden daha fazla kıymet verilmektedir. Bu 
sebeple insanlar bu özelliklere sahipmiş gibi davranmaya çalışırlar. 

Örnek Davranış Sergileme (Exemplification): Bu taktik bireyin toplum ta-
rafından onaylanan kültürel ve ahlaki değerler çerçevesinde davranış göstermesi 
olarak ifade edilmektedir. Jones ve Pittman’a (1982) göre birey, ait olduğu toplum-
sal çevrenin takdirini kazanmak ve saygı görmek amacıyla kendini görevine ada-
mış ve özverili gözükmek için uğraşmaktadır. 

Göz Dağı Verme (Intimidation): Bireyin kendisini olduğundan daha güçlü 
ve gizemli göstermek için sergilediği davranışlar olarak ifade edilmektedir. Jones 
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ve Pittman, tehdit etme (gözdağı verme) taktiğinin, bir kişinin çevresindeki diğer 
kişilerin korku, şiddet vb. duygularla çekinmesini, temkinli olmasını veya kendisi-
nin merak edilmesini sağlamak amacıyla kullanıldığını savunmaktadırlar Birey 
böylece bu metodu kullanarak diğer bireyler tarafından tehlikeli ve dikkatli davra-
nılması gereken biri olarak algılanmaya çalışmaktadır. Tehdit etme metodunu kul-
lanan birey çevresi tarafından hoşa gitmeyi pek umursamaz, onun tek istediği di-
ğerlerine güç göstermek ve kontrol etmektir. Bu taktiği genellikle işçi-işveren gibi 
ast-üst ilişkileri içinde olan kişilerden güçlü tarafın kullandığı görülmektedir (Jones 
ve Pittman’dan akt. Demir, 2002). 

Kendini Acındırma (Supplication): Sosyal ilişkilerinde bu taktiği kullanan 
bir kişi çevresinde daha imtiyazlı olmak amacıyla muhtaç gözükmek için eksiklik-
lerini, zayıflıklarını göstermeye çalışmaktadır. Bu bağlamda Jones ve Pittman, 
birey kendini acındırma metodunu kullandığında, karşı tarafta sevgi, şefkat, acıma, 
inanma ve haklı görme gibi davranışlar gelişeceğini vurgulamaktadırlar. Yardım 
isteme olarak da adlandırılan bu metodun uygulanması bazı tehlikeler barındırır. 
Bunlardan biri; karşıdaki kişinin desteği alınsa bile bu kişinin yardım isteyen kişi 
hakkında tembel, yetersiz gibi düşüncelere kapılabilmesidir. Bunun yanı sıra yar-
dım eden ve acıyan insanlar zaman içinde kendilerini aldatılmış ve gücendirilmiş 
hissedebilirler (Jones ve Pittman, 1982). 

5. Sanal Ortamda İzlenim Yönetimi  

Tarih boyunca toplumsal hayat içinde yaşayan her birey, farkında olarak ya da 
olmayarak imaj olgusunu etkin bir şekilde kullanmıştır. Toplumu meydana getiren 
birey, sosyal yaşamında kendi öz potansiyelini, varlığını ve kültürünü etkili hâle 
getirmek için doğru bir izlenim oluşturmaya çalışmaktadır. İnternet, sosyal medya 
gibi kavramların gündelik hayata dâhil olmasıyla pek çok bireysel ve toplumsal 
aktivite sanal ortama aktarılmaktadır. İnsanların düşüncelerini, bilgilerini, tecrübe-
lerini ve yaşam tarzlarını paylaşma imkânı sunan sosyal ağ siteleri, son yirmi yılda 
hızla yaygınlaşmış ve toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından kullanılmaya baş-
lanmıştır.  

 Sosyal ağ sitelerinde yapılan paylaşımlar, her türlü bilgi, fikir ve izlenimin 
hızlı bir şekilde artarak yayılmasını sağlamaktadır. Bir kişinin paylaşımı ile yüzler-
ce insan bir araya gelerek gündem oluşturabilmektedir. Sosyal medyada insanlar; 
ortak bir başlık altında toplanabilmekte, paylaştıkları mesaj kartopu etkisiyle kısa 
sürede ülke geneline hatta uluslararası alana yayılabilmektedir. Sosyal medyanın 
bu özelliği sosyal ağ sitelerinin bireysel, kurumsal ve toplumsal olarak dikkatli 
kullanılması gereken etkili bir güç hâline getirmektedir. Son zamanlarda politikacı, 
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sanatçı, iş insanı vb. kişilerin sosyal ağlarda etkili hesaplar oluşturarak başkalarının 
algısını yönlendirecek kişisel izlenim oluşturmalarına rastlanmaktadır. Saraçaydın 
(2020), günümüzde pek çok işverenin işe alım süreçlerinde adayların sosyal medya 
hesaplarını inceleyerek, ideal personeli kişisel imajını belli eden faktörler çerçeve-
sinde değerlendirdiğini dile getirmektedir.   

Kişisel izlenim yönetimi, ünlüler veya iş dünyasına adım atmak isteyenlerin 
yanı sıra bir iddiası olmayan insanlar için de önemli bir unsur hâline gelmiştir. 
Bireyler kendi mikro çevrelerinde var olan imajını korumak veya kendilerini daha 
iyi yansıtmak amacıyla başkalarının zihninde oluşturmaya çalıştığı algıyı sosyal 
medya üzerinden yönetebilmektedir. Çünkü gelinen noktada sosyal medya, kişisel 
imajın hedef kitleye ulaşmasındaki en önemli iletişim kanallarından biri olarak 
görülmektedir. Bu mecrada kişisel izlenimle ilgili olumlu veya olumsuz bilgiler, 
hedef kitlenin algısını belirlemekte ve tercihlerini etkilemektedir (Tengelimlioğlu 
& Öztürk, 2011). Bu doğrultuda sosyal medya üzerinden birey hakkında edinilen 
algılar, kişinin imajına etki etmektedir. Bu durum kişisel izlenim yönetiminin sos-
yal ağlarda dikkatli bir şekilde uygulanmasını gerekli kılmaktadır.  

Sosyal ağ siteleri aynı anda hem gerçek hem de olası kimliklerin deneyim-
lenmesine imkân sağlamaktadır. Sanal kimlikleri ile bireyler, bulundukları zaman-
dan ve mekândan bağımsız olarak farklı yönlerini gösterebilecekleri yeni imkânlara 
sahip olabilirler. Birtakım kimlik manipülasyonları ile çevresinden aldığı tepkilere 
göre değişecek şekilde gerçek hayatlarında sahip olamayacakları bir imaj oluştura-
bilirler. Livingston’a (2008) göre burada oluşturulan profiller, avatarlar ve diğer 
çevrim içi içeriklerle meydana gelen dijital kimlikler, bireyin kimliğini, sosyal 
ilişkilerini yönetmesinin bir aracı hâline gelmiştir. Sanal ortamın sağladığı bu 
imkânlar izlenim yönetimine yeni bir boyut kazandırmaktadır. 

Sosyal medyadaki iletişim şekli, gerçek hayattan farklı olarak görseller, me-
tinler ve simgeler üzerinden kurulmaktadır. Başka bir ifadeyle, bireyin gerçek ha-
yatta kullandığı jest, mimik, ses tonu vb. unsurlar yerini; sembol, fotoğraf ve me-
tinden oluşan bir iletişim şekline bırakmaktadır (Armağan, 2013). Sosyal ağ sitele-
rinin her biri kendine özgü bir kullanım tarzına sahiptir. Bu sitelerin kendi hazırla-
dıkları ve üye olurken kabul edilmesi zorunlu olan yazılı kurallar haricinde, bir de 
kullanıcıların zaman içinde geliştirdiği fotoğraf paylaşma tarzı, takipleşme, payla-
şım zamanı, yorum ve beğeni yaparken dikkat edilmesi gereken şeyler gibi yazılı 
olmayan kurallar vardır. Bu kurallar; kullanıcının uymak zorunda olmadığı ancak 
bulunduğu platformda etkileşimini arttırmak için uymak zorunda hissettiği ve uy-
duğunda olumlu etkileri olan gayri resmî kurallardır. Sosyal ağ kullanıcıları, kendi-
lerini bu ortamın diline göre sunmaktadır.  
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Jung kendini sunma davranışının temelinde, bireyin başkalarıyla ilişki kurma-
ya ve sürdürmeye yarayan farklı sosyal maskelerin kullanıldığından bahsetmekte-
dir. Bu maskeleri, bireyin kendisine yönelik izlenimlerini yönetmede kullandığı 
iletişimsel taktikler olarak betimlemektedir.  Buna göre birey, kendi öz imajından 
daha farklı, pozitif bir imaj çizmek istiyorsa “persona”, olumsuz durumları gizle-
mek istiyorsa “shadow” (gölge) maskelerini takarak karşısındakini etkilemektedir 
(Jung’tan akt. Stein, 2005). Persona, eski çağlarda aktörlerin oynadıkları rolü be-
lirtmek için taktıkları maske anlamına gelmektedir. Birey, egosunun gerçek niteli-
ğini toplumdan saklamak istediğinde personayı giymektedir. Jung’un deyimiyle 
persona, “çevremizdekilerin görüp tanıdığı yanımızdır”. Gölge ise çevrenin istediği 
rolü oynarken, bireyin role uymayan isteklerini kendisine ve başkalarına gösterme-
diği yönüdür. Yani personanın tam tersidir. Kurgusal yaşam tasarımlarının yapıldı-
ğı sosyal ağ siteleri, üyelerinin sıkça kullandıkları persona ve shadow maskelerini 
hem görünmez kılmakta hem de maskeli iletişimi akışkan hâle getirmektedir (Kell-
ner, 2001). Sanal ortamın simgesel doğasının akışkanlığı içinde bireyler, izlenim 
yönetimi taktiklerini kullanarak hangi kostümlerini giyip çıkaracaklarına, nasıl bir 
senaryo yazacaklarına, kimi nasıl yönlendireceklerine karar vermektedirler. Burada 
birey muhataplarını etkileme ve yönetme gücüne, gerçek hayatta olduğundan daha 
kolay erişebilmektedir. 

Turkle’a (1995) göre bireyler, yeni iletişim ortamlarını kullanarak ve kimlik-
leri üzerinde oynayarak manipülasyonlar yapabilmektedirler. Sosyal ağ sitelerin 
kullanım amaçları ve etkileri değerlendirildiğinde birey, kendi kamusal tanıtımını 
yapmak ve gelecekte ilişki kurulabilecek muhtemel kişileri etkilemek için bir takım 
manipülasyon hamlelerine başvurmaktadır. Sosyal medya yapısı gereği kullanıcıla-
rına, kendilerini tanıtmaları için bir nevi kartvizit işlevi gören profil sayfaları sun-
maktadır. Burada birey, herkes tarafından bilinmesini ve öne çıkarmak istediği 
özelliklerini yayınlamakta, kamusal alanda tercihlerini ve ilişkilerini göstermek 
için kendine uygun kişilerle arkadaşlık kurmakta veya sanal gruplara dâhil olmak-
tadır. Sosyal ağ sitelerinde yapılan her hareket, bireyin başkalarının zihninde yer 
etmesi için çok önemli referanslardır. Günlük hayatta bireyin gösterdiği bir davra-
nış, o an orada bulunanlar tarafından bir kereliğine görülmüş olurken, çevrim içi 
ortamda yapılan bir eylem arkadaş listesinde bulunan yüzlerce kişi tarafından tek-
rar tekrar görüntülenebilmektedir. Bu sebeple birey, bu ortamlarda gerçek hayatta 
olduğundan bir kat daha fazla ihtiyatlı olmalıdır. Bireyin sosyal medyada kendini 
sunma motivasyonlarından biri de gelecekte ilişki kurulması muhtemel kişilerdir. 
Günümüzde bir kişi ya da kurum hakkında konuşulurken ilk yapılan şey, o kişi ya 
da kurumun web sayfasından önce sosyal medya hesaplarına bakmaktır. Bu hesap-
lar, henüz o kişiyi/kurumu tanımadan genel bir fikir edinmeyi sağlarlar. Bu sebeple 
sosyal ağ sitelerinde yapılan her paylaşım sahip olunan sosyal çevreye hitap ettiği 
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kadar, günün birinde etkileşim kurulabilecek potansiyel çevreye de hitap edecek 
şekilde kurgulanmaktadır.  

Sosyal medyada kendini sunum taktikleri üzerine yapılan bir araştırmada, sa-
nal ortamın özellikleri dikkate alındığında üç farklı izlenim yönetimi taktiği kulla-
nıldığı sonucuna varılmıştır. Bunlar; ideal imaj oluşturma, savunma taktikleri ve 
oyun oynama başlıklarında toplanmıştır (Armağan, 2013). 

İdeal imaj oluşturma: İnsanlar ideal imaj oluşturabilmek için en iyi hâllerini 
muhataplarına yansıtmaktadır. Bireyin gerçek imajı (kendini gördüğü hâli) ile ideal 
imajı (kendini görmek istediği hâli) arasındaki fark izlenim yönetimi açısından 
önemlidir. Aradaki fark fazla olduğunda bu birey için yıpratıcı bir durum olacağın-
dan, birey kendi iç tutarlılığını korumak için ideal özelliklerini yansıtarak çevresini 
etkilemeye çalışmaktadır. Sosyal ağlarda kullanıcılar; kendisini övmek, örnek bir 
duruş sergilemek, duyarlı ve sempatik davranmak, niteliklerini göstermek gibi 
stratejilerle izlenim yönetimini gerçekleştirmektedir.  

Savunma taktikleri: Bireyler, gerçek yaşamlarında oluşturdukları mevcut 
imajlarını tehlikelerden korumaya ve savunmaya çalışmaktadır. Bu şekilde korku, 
endişe, güvensizlik, yetersizlik gibi duygular savunma taktikleri ile bastırılmakta-
dır. Bireyler otomatikleşmiş, sıradan tepkilerle karşısındaki kişiye engel koyma, 
tehdit etme, rol yapma, masum görünme gibi taktiklerle imajlarını korumaya ça-
lışmaktadır.  

Oyun oynama taktikleri: Bireyler, sosyal ağlarda genellikle farklı benlik 
imajlarına bürünerek var olmaktadırlar. Baumaster (1992), benliğin sunumu üzeri-
ne yaptığı araştırmada, kendini acındırma, yardım isteme, destek ve onay bekleme, 
takdir edilmeyi isteme, kendini olası yanlış anlamalara karşı savunma veya kendini 
olduğundan farklı gösterme gibi taktiklerle ilgili bilgilere ulaşmış ve bunu muhata-
bıyla oyun oynama ritüeli olarak değerlendirilmiştir.  

İnsan yapısı gereği sosyal ortamında yaptığı işler, söylediği sözler hakkında 
fark edilmek ve onaylanmak istemektedir. Modern hayatın getirdiği yaşam tarzı ile 
bu istekleri o kadar yoğunlaşmaktadır ki birey, kendi olmanın sadeliğinden rahatsız 
olmakta; sosyal ağlarda popüler olan şekilde davranmayı tercih etmektedir. Bulun-
duğu sosyal ağ sitesinde fenomen olan ikili ilişkiler, giyim tarzı, akım hâline gelen 
yüz ifadeleriyle paylaşımlar yaptığında daha çok beğeni alacağını düşünmekte, 
seçilmiş ve düzenlenmiş fotoğraflarla muhatabını manipüle etmeye çalışmaktadır. 
Gençler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre günümüz gençlerinin yüzde 31’i 
günün birinde ünlü olacağını düşünmektedir (Niedzviecki, 2013). Bunun arkasında 
yatan sebebin realiti şovların ve yarışma programlarının özel bir meziyeti olmayan 
sıradan insanları gündeme taşıyarak geçici de olsa meşhur etmesi olabilir. Benzer 
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şekilde sosyal medya ve popüler kültür insanlara devamlı olarak “başkasının seni 
fark etmesi ve onaylaması için çalış, hızlı ol, her detayı basitçe yayınla” gibi mesaj-
lar vermektedir.  

Sosyal ağ sitelerinde kendi çabalarıyla zaman içinde ünlü olmayı başarmış sos-
yal medya fenomenlerinin kullandıkları izlenim yönetimi stratejileri üzerine yapılan 
bir araştırmada, fenomenlerin takipçilerini etkilemek amacıyla birtakım benlik su-
numu ve yöntemlerini kullandığı görülmüştür (Özkök, 2019). Buna göre; Türkiye’de 
en çok takip edilen sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarında kendini sevdirme 
ve niteliklerini tanıtma davranışlarıyla takipçileri ile aralarında duygusal bağ kurduk-
ları tespit edilmiştir. Fenomenlerin, örnek davranış Sergilemeye yönelik paylaşımları 
da takipçileri tarafından önemsenmektedir. Ancak sosyal medya fenomenlerinin 
paylaşımlarında samimi olmayan ve yansıttığı kişiliğine uymayan içerikler, niteliği 
ne kadar iyi olursa olsun takipçileri tarafından benimsenmemektedir. Araştırmada 
takipçilerin samimi paylaşımlar yapan ve dürüst davranan fenomenleri daha çok 
takip ettiğini ve güvendiklerini ortaya konmuştur. Bu doğrultuda sosyal medya pay-
laşımlarının olumlu bir izlenim yaratabilmesi ve daha çok etkileşim alması için ger-
çeklikten uzak olmaması gerektiği sonucuna varılmaktadır.  

Sosyal medya platformları, kullanıcılarına kimliklerini sanal ortamda istedik-
leri gibi yansıtabilecekleri bir ortam sağlamaktadır. Kullanıcılar, bu ortamda kendi-
lerini olmak istedikleri kişiye uygun biçimde kurgulamakta, kimliklerini istedikleri 
yönde inşa edebilmektedirler. Böylece günlük yaşamında asosyal sayılabilecek bir 
kişi, sanal ortamda kendini sosyal ve aktif biri olarak sunabilmektedir. Bu siteleri 
vazgeçilmez kılan özelliklerden biri de kullanıcıların tanımadıkları insanlarla ileti-
şim kurmalarının yanı sıra kendilerini görünür hâle getirebilmeleridir. Bu sayede 
birey, günlük yaşamında edinemeyeceği sosyal çevreye sanal ortamda sahip olmak-
ta, gerçek hayatta o çevreye gösteremeyeceği şeyleri sosyal ağ siteleri ile göstere-
bilmektedir. Sunden’e (2003) göre sosyal ağların kullanıcı profilleri bireyin “kendi 
varlığını tescil ettiği” benzersiz sayfalardır.   

Toplumun her kesiminden insan, sanal dünyada olumlu bir izlenim edinmek 
için çabalamaktadır. Nitekim sosyal ağ siteleri kamuya mal olmamış, hatta paylaş-
mayı gerektirecek bir deneyimi ya da görevi olmayan insanlara dahi kendilerini 
önemli biri olarak sunma imkânı verdiği için popülerdir. Böylece birey, etkilemeyi 
amaçladığı hedef kitlesinin dikkatini çekmektedir. Ancak Niedzviecki (2010), bu 
davranışları sadece dikkat çekmek olarak görmemek gerektiğini, sosyal medya 
aracılığıyla insanların “toplumun artık doyuramadığı duygusal ihtiyaçlarını tatmin 
etmeye çalıştıklarını” savunmaktadır. Bu görüşten yola çıkarak insanların kendile-
rini istedikleri gibi sunduğunda, başkaları onlar hakkında yorum yapıp, beğendi-
ğinde ilginç bir şekilde kendilerini daha değerli hissettiği düşünülebilir. Bireyin 
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sosyal medyadan aldığı destekle artık kendini daha özel ve daha önemli görmesi 
muhtemeldir. Bu sebeple birey, ne kadar iyi bir hayat yaşarsa yaşasın, bir şeylerin 
hep eksik kaldığı düşüncesiyle kendini daima daha iyi, daha farklı sunma eğilimin-
den kurtulamamaktadır (Sepetci, 2017).  

Türkiye’de sosyal ağ kullanıcıları üzerine yapılan bir araştırmada, kullanıcıların 
bu siteleri kullanma motivasyonlarının ortak noktasının; bireyin kendine göre iyi bir 
kişi ve harika bir hayatının olduğunu gösterme çabası olduğu sonucuna varılmıştır. 
Araştırmada kullanıcıların günlük hayatta “çok güzelim/yakışıklıyım”, “farklı yerler-
de farklı açılardan ben” tarzında anlık durumlar paylaştığı, gittiği turistik gezilerde 
“sürekli geziyorum, şuradayım, şunu yiyorum, mutlaka şu deneyimi yaşayın” gibi 
kalıplar kullandığı, genellikle “evim, arabam çok lüks”, “iyi bir statüdeyim, x toplan-
tısındayım ve herkes buraya katılamaz” anlamı çıkan ve özel hayatlarını “eşim bana 
çok aşık, biz her zaman herkesten daha mutluyuz” şeklinde gözler önüne seren pay-
laşımlar yaptığı görülmüştür (Zerey, 2014). Bu minvaldeki paylaşımların temelinde 
bireyin takipçilerini manipüle etme isteği yatmaktadır. Yansıttığı her şeyin gerçek 
olup olmadığına bakılmadan gösterdiği gibi algılanacağını düşünen sosyal ağ kulla-
nıcısı, arzu ettiği hayata ve kişiliğe sahip olduğuna inandırmaya çalışmaktadır. Sos-
yal ağlarda gösterdiği gibi bir hayatı yaşamadığı tahmin edilen bazı kullanıcıların, 
belki yılda bir kez çıkabildiği tatil fotoğraflarını sistematik olarak daha uzun bir za-
man diliminde paylaşma belki de sorunlu giden bir evliliğin yalnızca yıl dönümü 
kutlamalarını abartarak gösterme olasılığı bulunmaktadır. 

Sosyal medyadaki bu rahatlığın sebebi, çoğu zaman bu davranışların kimse ta-
rafından sorgulanmayacak olmasıdır. Örneğin A kişisi, kendini her zaman aynı A 
kişisi olarak göstermese de bunu denetleyecek bir mekanizma yoktur. Sanal ortam 
A kişisine kendini rahatça ifade edebilme olanağı sunmaktadır. Bunun yanı sıra iş 
ortamında başka, aile içinde başka, sosyal çevresinde başka davranabilen bir kişiye, 
sosyal ağlar daha geniş imkânlar tanıdığı için artı bir özgürlük hissi vermektedir. 
Basit düşünüldüğünde kullanıcılar sosyal ağ sitelerinde olmak istediği kişi gibi 
davranmada özgürdürler. Gündüz (2015), sanal ortamda artık bireyin kendi kendi-
sini temsil etmediğini, başkalarının ekranlarına yansıyan dijital imgelerin temsil 
ettiğini söylemektedir. Kullanıcıların yalnızca olumlu taraflarını gösterdiği sosyal 
ağlar, kendilerini daha popüler hâle getirmek için kontrolü kullanıcıya bırakmakta-
dır. Bu açıdan bakıldığında kullanıcılar, gerçek ve sıradan görüntüsünün aksine 
hedef kitlesinin olmasını istediği doğrultuda paylaşımlar yaparak sosyal medyada 
gerçek hayatta edinemediği bir kimliği sergilemektedir.  

Sosyal medyada bireyler yaptığı paylaşımlarla aslında kendi tanıtımını yapmak-
tadır. Giyim tarzını, hayat kalitesini, kimlerle vakit geçirdiğini, hangi ortamlarda 
bulunduğunu, neyi nasıl yaptığını fotoğraflarla belgelemeye çalışmaktadır. Sosyal ağ 
kullanıcılarının bu paylaşımları incelendiğinde, genellikle kendinden emin ve başka-
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larının ne düşündüğünü umursamaz bir tavır içinde oldukları görülmektedir. Fakat 
aynı kullanıcılar bekledikleri kadar beğeni ve yorum yapılmadığında memnun olma-
dığını belli etmekte ve paylaşımlarının beğenilmesini açıkça talep etmektedirler. 
Buradan hareketle, bireyin aslında takındığı tavrın aksine, başkalarının düşünce ve 
yorumlarını etkileme çabası içinde olduğu sonucuna varılabilir.  

Sosyal ağlarda çoğunlukla görkemli, gösterişli paylaşımlar yapan ve ne kadar 
güzel, başarılı, zengin olduğunu gösterme çabası içinde olan kişiler, düzenli olarak 
durum güncellemesi yapmaktadır. Sosyal medya, kullanıcılarının gerçek hayatta 
bastırdığı birçok duygunun ortaya çıkmasına zemin hazırlamakta, dikkatli incelen-
diğinde kullanıcılarının psikolojik durumunu gözler önüne sermektedir. Sürekli 
kendi fotoğraflarını paylaşan bireyler çoğu zaman yaşadıkları anın aksine bohem 
bir şair, duyarlı bir düşünür, mükemmel bir anne, asi bir genç ya da entelektüel 
biriymiş gibi davrandıkları paylaşımlarla kendilerini sunarak aslında başkalarının 
onayına olan bağımlılığını ifade etmektedir. 

Sanal ortamda önemli olan yalnızca ne kadar çok beğeni ve yorum alındığı de-
ğil aynı zamanda beğenme ve yorum yapma eyleminin psikolojik altyapısıdır. Sosyal 
ağ sitelerinde paylaşılan bir içeriğin altındaki “beğen” butonuna tıklayan birey, far-
kındalığını göstermiş ve sosyal bir etkileşime girmiş olmaktadır. “Beğen” butonu 
sanal ortamda olumlu geri dönüş yapmanın bir yoludur. Bu dijital onay, çevrimdışı 
dünyadaki “evet”lerin, “katılıyorum”ların, “bence de”lerin, farklı bir yansımasıdır. 
Bir kişinin paylaşılan bir içeriği beğenmesi o paylaşımı yapan kişinin ya da grubun 
farkında olduğunun ve onayladığının bir işaretidir. “Buradayım”, “seni gördüm” ve 
“seni anlıyorum” şeklinde kabul edilmektedir. Bir kullanıcı sosyal ağ sitesinde üze-
rinde pek düşünmediği bir içeriği beğenip geçse ve daha sonra unutsa bile bu hareket 
açık bir şekilde bu paylaşımla aynı fikirde olduğu anlamına gelmektedir. Hangi ko-
nuda ne düşündüğümüzü sosyal medyada tek bir hareket açığa vurmaktadır. Bu du-
ruma daha detaylı ve şüpheci yaklaşılırsa, sosyal medyadaki dijital hareketlerle, kul-
lanıcılarının yaşlarını, cinsiyetlerini, ruhsal durumlarını, siyasi görüşlerini, maddi 
imkânlarını, tercihlerini tahmin etmek zor olmayacaktır. Özetle sosyal ağ sitelerinde-
ki faaliyetler, bireyin gerçek kimliğini ele verme potansiyeline sahiptir. 

Sonuç Yerine: Sosyal Mecralarda Benliğin 
Manipülatif Sunumu Üzerine Bir Değerlendirme 

İzlenim yönetimi özünde, bireyin var olan imajı ile ideal imajı arasındaki fark-
ları kapatmaya yönelik davranışlar göstermesidir.  İzlenim yönetimi davranışları 
sosyal etkileşimin kurulduğu her ortamda bireyin etkili bir iletişim kurmasını ko-
laylaştıran stratejik, maksatlı ve dinamik bir süreçtir. Bu sebeple toplumsal hayatta 
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kişilerarası ilişkilerin belirlenmesine etki eden önemli bir rol oynamaktadır. İnsan-
ların duygularını, düşüncelerini, tecrübelerini ve yaşam tarzlarını paylaşma imkânı 
sunan sosyal ağ siteleri de izlenim yönetimi için uygun bir ortam ve çeşitli teknik 
imkânlar sunmaktadır. Son yıllarda hızla yaygınlaşan ve toplumun büyük çoğunlu-
ğu tarafından aktif bir şekilde kullanılan sosyal ağlar bireysel, kurumsal ve toplum-
sal, alanda dikkatli kullanılması gereken etkili bir güç hâline gelmiştir. Yapılan 
araştırmalar sanal ortamda kişisel izlenime ilişkin olumlu veya olumsuz bilgilerin, 
hedef kitlenin algısını belirlediği ve tercihlerini etkilediğini ortaya koymuştur.  

Sosyal ağ kullanıcıları, bu ortamda kendilerini olmak istedikleri kişiye uygun 
olacak şekilde sunmakta ve kimliklerini istedikleri gibi inşa edebilmektedir. Kulla-
nıcılar, sosyal medyanın kendine has kültürünün farkında olarak, hedef kitlelerine 
bu ortamın diliyle hitap etmektedir. Türkiye’de sosyal ağ kullanıcılarının paylaşım 
motivasyonlarına bakıldığında, temel gayenin bireyin çok iyi bir kişi ve harika bir 
hayatı olduğunu gösterme çabası olduğu sonucuna varılmıştır. Bu doğrultuda kul-
lanıcılar, olduğu kişinin aksine “olmasını istediği ben” algısıyla sosyal medyada 
paylaşımlar yapmaktadır. Sürekli olarak mutlu olduğunu, duyarlı olduğunu ifade 
ederek diğer kullanıcıları etkilemeye çalışmaktadır. 

Sosyal medyanın öneminin farkına varan kullanıcılar, kişisel izlenimlerini yö-
netmek için kimlikleri üzerinde oynama yaparak manipülasyonlar yapabilmektedir. 
Sosyal ağların kullanım amaçları ve özellikleri değerlendirildiğinde birey, kendi 
reklamını yapmak ve gelecekte iletişim kurulması muhtemel olan diğer kullanıcıla-
rı etkilemek için birtakım manipülasyonlara başvurmaktadır. Konuyla ilgili yapılan 
çalışmalara göre; başkalarının kendilerine yönelik düşüncelerini izlenim yönetimi 
taktikleri kullanarak manipüle eden bireyler, sosyal ağlarda genellikle ideal imaj 
oluşturma, savunma ve oyun oynama odaklı taktikleri tercih etmektedir. Sanal or-
tamı maddi bir getiri aracı olarak an be an kullanan sosyal medya fenomenlerinin 
ise bu mecrada en fazla kullandığı taktiklerin kendini sevdirme, niteliklerini tanıt-
ma, örnek davranış sergileme olduğu görülmüştür.  

Sosyal ağ kullanıcıları bu iletişim taktiklerini doğrudan ve bilinçli bir şekilde 
kullanmasa da paylaşımlarının temelinde takipçilerinin gözünde değerli bir ko-
numda olma istekleri bulunmaktadır. Bu istek kişisel izlenim yönetiminin sosyal 
ağlarda etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Hitap ettiği kitle tarafından 
hoş, sevecen, nitelikli, duyarlı, güçlü veya tehlikeli algılanmak isteyen her kullanıcı 
paylaşımlarının içeriğini buna uygun planlamakta ve muhatabını kendi lehinde 
manipüle etmektedir.  

Çevrim dışı ortamda gösteremeyeceği detayları ve düşündükleri herhangi bir 
konuyu sanal ortamda saniyeler içinde yüzlerce kişiyle paylaşma olanağı bulan 
kullanıcılar, bu mecraların verdiği rahatlıkla kendilerini sunmaktadırlar. Her yaş 
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grubundan ve her kesimden insana uygun paylaşım yapma şansı veren sosyal ağlar, 
kullanıcılarına farklı seçenekler sağlamaktadır. Muhatabını fiziki özellikleriyle, 
maddi imkânlarıyla manipüle etmek isteyen bir kullanıcı daha çok görsel paylaşım-
ların yapıldığı Instagram platformunu kullanmaktadır. Instagram’ın sahip olduğu 
filtre özellikleriyle birey kendini olduğundan çok farklı şekilde sunabilmekte ya da 
24 saat sonra silinen hikâye paylaşma özelliğiyle günlük hayattan pek çok detay 
burada paylaşılabilmektedir. Gerçek hayatta doğrudan “bugün güzel olmuş mu-
yum?” diyemeyecek olan bir kişi sanal ortamda binlerce kişiye bu soruyu yönelte-
rek, bunu önemseyecek muhataplarını manipüle edebilmektedir. 

Kendini bilgisiyle, politik ve ekonomik gündeme ilişkin fikirleriyle sunmak 
isteyen bir kullanıcı daha çok metin paylaşma temelli Twitter’ı tercih etmektedir. 
Burada ilgi alanına göre önemli kişileri takip etmekte, onların paylaşımlarını yine-
lemekte ve kendi özgün fikirlerini görece nitelikli bir kesime iletmektedir. Burada 
yaptığı paylaşımlarla muhatabını bilgisi, nitelikleri ve fikirleriyle etkileyebilmekte-
dir. Ya da Instagram’ın hızlı görselliğini yakalayamayan, Twitter’ın içeriği dolu 
metinlerinden sıkılan bir kullanıcı ise kendini Facebook’ta bulmakta ve burada 
daha soft ve yüzeysel konular hakkında harf sınırı olmadan rahatça görüş bildire-
bilmektedir. Burada yakın sosyal çevresiyle daha samimi paylaşımlar yaparak, 
yaşadığı hayat veya sahip olduğu sosyal sermayesiyle takipçilerini istediği yönde 
etkilemeye çalışmaktadır.  

Sosyal ağ uygulamaları kullanıcılarına kendi kanalını kurma ve kendi içeriğini 
üretme imkânı sunmaktadır. Son yıllarda sayıları hızla artan video içeriği üreticile-
ri, YouTube gibi video paylaşım sitelerinde kişisel tecrübelerini ve günlük hayatla-
rını paylaşarak, kendi yayınlarını yapmaktadırlar. Öyle ki YouTube’da kanal aç-
mak, sosyal ve ticari girişimlerin bir gerekliliği olarak görülmekte, bu mecrada 
bulunmamanın yapılan iş için bir eksiklik olduğu hissettirilmektedir. Bu ortamda 
belirleyici olan başarı kriteri her zaman kaliteli içerik üretimi olmaktadır. Bu başa-
rıyı yakalayan video içerik üreticileri, kendi kulvarında ciddi bir etkiye sahip ol-
maktadır. Bunların yanı sıra Instagram, Twitter, Facebook ve YouTube ile kıyas-
landığında içerik açısından daha basit, eğlenceli paylaşımların yapıldığı ve gerçek-
lik kaygısının nispeten düşük olduğu TikTok platformu da son yıllarda dünya gene-
linde yükselişe geçmiştir. TikTok, pek çok eleştiriye hedef olsa da her kesimden 
insanın bulunduğu, etkileme gücü yüksek bir sosyal ağdır.  

Görüldüğü üzere insanlar her ortamda kendilerinin en iyi hâlini yansıtmaya 
çalışmakta, bunun için kendilerine en uygun kanalı seçmektedirler. Modern insanın 
kamusal alanda var olma çabası, sosyal ağ siteleri aracılığıyla yeni bir boyut ka-
zanmıştır. Sosyal medya bireyin kişisel izlenim yönetimi ve muhatabın manipüle 
edilmesi için elverişli bir ortam sunmaktadır.  
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Algı Yönetimi ve Manipülasyon:  
Covid-19 Pandemi Sürecinde 

ABD ve Çin Rekabeti 

Serpil Seda Şimşek 

Özet 

Gerçeğin ne olduğu herkese göre farklıdır ve görecelidir, her insan çevresini 
diğerinden farklı algılar. İnsanlar gerçeğe sosyal yapı ekseninde oluşturdukları, 
görüş, tutum, kanaat, değer ve inanç yapılarını temel alarak ulaşabilir. Algı yöne-
timi, bütün bunları yapılandırarak, bir yandan süreci yönetenin çıkarları doğrultu-
sunda bir gerçek yaratıp sunarken, diğer yandan da gerçeği kontrol etme imkânı 
sağlar. Gerçeği kontrol etmek ise insanların, şartların resmini görme yeteneğini 
manipüle etmekle yakından ilişkilidir. Algı yönetimi sayesinde, insanların neyin 
doğru olduğuna inanacağını belirleme gücünü elde etmek mümkündür. Bu güç, 
kimi zaman ikna, kimi zaman da manipülasyon yoluyla elde edilir. Manipülasyon, 
aynı zamanda Eleştirel Söylem Analizinin önemli kavramlarından biridir. Bu ça-
lışmada, Van Dijk’in (2001) manipülasyonun söylem, biliş ve toplumu birbirine 
bağlayan üçgenleştirme teorisi kapsamında, 2019 yılında ortaya çıkan ve bütün 
dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecinde, Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) ve Çin arasında yaşanan algı yönetimi ve manipülasyon rekabeti ele alın-
maktadır. Söylemsel olarak, manipülasyon, genellikle bizim iyilerimizi, öteki-
nin/onların kötülüklerini vurgulamak gibi olağan ideolojik söylem biçimlerini ve 
formatlarını içerir. Bilişsel olarak, yani zihin kontrolü olarak manipülasyon, anla-
ma, karar ve tutum süreçlerine müdahaleyi, ön yargılı zihinsel modellerin oluşu-
munu, bilgi ve ideolojiler gibi sosyal temsilleri kapsar.  Manipülasyonun sosyal 
boyutu ise sosyal eşitsizliği doğrulayan gayri meşru tahakküm olarak tanımlanır. 
Bu analiz seviyeleri, manipülasyonun ikna etme ve bilgi sağlama gibi meşru zihin 
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kontrolünden farkını ortaya koyar. Bu çalışmada, Covid-19 pandemi sürecinde, 
ABD ve Çin’in algı yönetimi ve manipülasyon stratejisi, ABD Başkanı Donald 
Trump ve ABD yönetiminden gelen açıklamalar ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 
ve Çin yönetiminden gelen açıklama örneklerinden seçilen bölümlerin analizi ile 
incelenmektedir. Bulgular, ABD ve Çin arasındaki algı yönetimi ve manipülasyon 
rekabetinin, virüse karşı aşı ve tedavi çalışmalarına kadar uzanan bir güç mücade-
lesinin önemli bir ayağını teşkil ettiğini ortaya koymaktadır . 

Giriş 

Algı yönetimi, en genel tanımıyla, algı yönetimi girişiminde bulunanların he-
def aldıkları insanı ya da toplumu, kendi çıkarı ya da çıkarları doğrultusunda dü-
şünmeye ikna etmek amacıyla etkilemesidir (Türk, 2004). Bu tanımdan hareketle, 
algı yönetimini kavramanın, bir rekabet, savaş, mücadele ortaya çıktığında, insan-
ların belirli şekillerde hareket etmesini sağlayan yapıları ve o yapıların yok edilme-
sini veya yeniden yaratılmasını sağladığı söylenebilir. Algı yönetimi, farklı araçlar-
la ve yollarla, gerçekleri yansıtma, operasyon güvenliğini sağlama, gerçeği gizleme 
ve çarpıtma, yönlendirme, psikolojik operasyonları yönetme gibi unsurların bileş-
kesinden oluşur (Türk, 2012). Bütün bu bileşkelerle algı yönetimi, mesela, ulusla-
rarası ilişkilerde ülkelerin güç mücadelesinde, neyin korunması gerektiğinin ve 
neyin manipüle edilebileceğinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Algı yöne-
timi, bir yandan gerçeği arayan insanlara gerçeği sunarken diğer yandan gerçeği 
kontrol etme imkânı da sağlar. Gerçeği kontrol etmek ise insanların, şartların res-
mini görme yeteneğini manipüle etmekle yakından ilişkilidir. Hatta algı yönetimi 
ile insanların bir gerçek dahi olmadan neyin doğru olduğuna inanacağını belirleme 
gücünü elde etmek mümkündür. Bu güç kimi zaman ikna, kimi zaman da manipü-
lasyon yoluyla elde edilir. Manipülasyon, aynı zamanda, eleştirel söylem analizinin 
önemli kavramlarından biridir.  

Bu çalışmada, 2019 yılında ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alan 
Covid-19 pandemi sürecinde, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasında 
yaşanan algı yönetimi ve manipülasyon rekabeti, Van Dijk’in (2001) manipülasyo-
nun söylem, biliş ve toplumu birbirine bağlayan üçgenleştirme teorisinin analiz 
seviyeleri üzerinden ele alınmaktadır. Çoğu zaman manipülasyon metinler ve ko-
nuşma ile gerçekleşirken, “biz”im iyilerimizi, “ötekinin/onların” kötülüklerini vur-
gulamak gibi olağan ideolojik söylem biçimlerini ve formatlarını içerir ve bu Van 
Dijk’in (2001) üçgenleştirme teorisinin söylem ayağında yer alır. Manipüle edilen 
ya da algıları yönetilen de insandır ve bu süreç insanların zihinlerinin manipülas-
yonu yoluyla, anlama, karar ve tutum süreçlerine müdahaleyi, ön yargılı zihinsel 
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modellerin oluşumunu, bilgi ve ideolojiler gibi sosyal temsilleri kapsar. Bu da ma-
nipülasyon süreçlerinin bilişsel boyutudur. Manipülasyonun bir etkileşim içinde 
konuşma biçimi olması ve güçle ilişkisi, bu bağlamda sosyal eşitsizliği doğrulayan 
gayri meşru tahakküm olarak tanımlanması da sosyal, yani toplumsal yönünü orta-
ya koyar. Bu çalışma, devletlerin yöneticilerinin, siyasi karar alıcıların ve medya-
nın, kamuoyunu, seçmenleri veya okuyucuları, algı yönetimi sürecinde, söylemsel 
etki yoluyla manipüle etmekte başvurdukları, bir etkileşim biçimi olarak “iletişim-
sel” veya “sembolik” manipülasyon biçimleriyle ilgilidir. 

Çin devletinin askerî, ekonomik ve teknolojik olarak güçlenmesi, etki alanını 
genişletmesi, ABD için potansiyel ekonomik ve ulusal güvenlik zorlukları doğur-
maktadır. Başlangıçta salgını hafife alan ABD Başkanı Donald Trump, salgının 
ABD'de ekonomide ve insan hayatında yol açtığı kayıpların bilançosunun ağırlaş-
masının ve bu durumun yaklaşan Başkanlık seçimlerine olası etkilerini de hesapla-
yarak, salgının sorumlusu olarak Çin’i işaret etmiştir. Başta ABD olmak üzere 
Avrupa’da birçok ülke,  salgından dolayı büyük bir ekonomik hasarla karşı karşıya 
kalırken, Çin'in salgının sona erdiğini ilan edip üretim şalterlerini tekrar açması ile 
kısa vadede küresel güç dengesinde yeni kazanımlar elde etmesi ihtimali belirmiş-
tir. Çin’in kazanımlarına mâni olmak amacıyla ABD’nin böyle bir stratejiye yönel-
diği ileri sürülebilir. Diğer taraftan, ABD’nin, Çin'i çevreleme üzerine kurduğu 
pasifik stratejisine küresel bir meşruiyet kazandırmak için Covid-19 pandemisini 
araçsallaştırdığı tespiti de yapılabilir. Zira, ABD’nin 2018 Ulusal Savunma Strate-
jisinde “büyük güç rekabetinin” Washington için terörizmden daha öncelikli bir 
kaygı olduğu belirtilmiştir (BBC News Türkçe, 19 Ocak 2018).  Bu kapsamda, 
ABD'de Covid-19 salgınının kaynağına yönelik tartışmaların giderek alevlendiril-
mesi, salgının Washington’un Çin ile ilgili stratejisinin bir parçası olarak kullanıl-
dığı ve kullanılacağı yorumlarını beraberinde getirmiştir. ABD’nin, Çin’e yönelik 
kesintisiz algı yönetimi sürecini işletirken, hem kendi kamuoyunu hem de uluslara-
rası kamuoyunu manipüle etmeyi bu sürecin bir parçası olarak gördüğü iddia edil-
mektedir.  

Çin’in ise hem Asya'da hem de uluslararası arenada yükselen bir güç olduğu 
varsayılmaktadır. Herhangi bir zamanda göreli jeopolitik gücü ne olursa olsun, Çin 
kendisini büyük bir güç olarak görmektedir. Bu öz-imaj, Çin’in Asya’da merkezi 
bir siyasi oyuncu olarak tarihsel rolüne ve ekonomik açıdan kendi kendine yeterli-
lik geleneğine dayanmaktadır. Çin rejimleri imparatorluk dönemlerinde, genellikle 
Çin’in komşuları üzerindeki siyasi, sosyal ve kültürel üstünlüğüne dair derin bir 
inanca sahiptir. Modern zamanlarda ise Çin rejimleri, diğer büyük güçler üzerinde 
üstünlük iddiasında bulunmaktan daha ziyade ekonomik, teknolojik ve askerî eşit-
liği tercih etmektedir. Çin’in uzun tarihi boyunca, siyasi ve askerî güvenliğe temel 
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yaklaşımını üç temel husus şekillendirmiştir. Farklı Çin rejimlerinin uyguladığı 
güvenlik stratejileri de birbiriyle bağlantılı bu üç hedefi kapsayan genel bir “Büyük 
Strateji”de birleşmektedir. Bu üç hedeften, birincisi jeopolitik etkiyi büyük, hatta 
birincil devlet olarak elde etmek veya sürdürmek, ikincisi çeşitli toplumsal çekişme 
şekillerine karşın, iç düzeni ve refahı korumak, üçüncüsü ise çevreyi kontrol etmek 
ve egemen rejime yönelik tehditleri savuşturmaktır (Swaine & Tellis, 2000).  

Çin, uluslararası topluma katılırken kendisi için olumlu bir imaj oluşturma 
gayreti içindedir. Pekin, ABD’nin Çin politikasını, ABD'nin güç genişletmeye yö-
nelik küresel stratejisi üzerinden okumaktadır. Bu ön kabul, komplocu görüşleri 
beslerken, Çin’in her ABD eyleminde kötü niyet aramasına yol açmaktadır. Bu 
nedenle, Çin yönetiminde, ABD’nin insan hakları kaygılarının ve dış politikasın-
daki insancıllığın, hegemonya ve kaba güç siyasetinin bir kamuflajı olduğu görüşü 
benimsenmektedir. Hatta bazı Çinli analistler,  küreselleşmenin bizzat kendisini, 
Çin’in zayıf tutulması ve ABD üstünlüğünün pekiştirilmesi amacıyla kurulmuş bir 
“tuzak” olarak görmektedir  (Deng, 2001:352). Çin, kendisine yönelik suçlamalar-
dan ve “ABD düşmanı” etiketinden kaçınmak için özellikle algı yönetimini etkili 
bir şekilde uygularken, manipülatif söylemi ve medya manipülasyonunu da kul-
lanmaktadır. 

Van Dijk’in (2001) üçgenleştirme teorisinin analiz seviyeleri, manipülasyo-
nun ikna etme ve bilgi sağlama gibi meşru zihin kontrolünden farkını ortaya koyar. 
Bu çalışma ile Covid-19 pandemi sürecinde, ABD ve Çin’in algı yönetimi ve ma-
nipülasyon stratejisi, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD yönetiminden gelen 
açıklamalar ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Çin yönetiminden gelen açıklama 
örneklerinden seçilen bölümlerin analizi ile incelenmektedir.  

1. Algı Yönetimi 

Türkçe’de “algı” olarak kullandığımız İngilizce “perception” kelimesinin, 
etimolojik kökeni, algılamak, kavramak anlamına gelen Latince “perceptionem 
(kelimenin yalın hâli perception’dır)” kelimesine dayanmaktadır. 14. yüzyılın son-
larında, İngilizce’de anlamak ve kavramak anlamına gelen “percepcioun” kelimesi 
kullanılmıştır. Kelimenin bazı bölgelerde 1827’den sonra Latince kökenine daha 
yakın bir şekilde, “doğuştan gelen bazı niteliklerin sezgisel veya doğrudan tanın-
ması” anlamına geldiği de görülmüştür. Türk Dil Kurumunun (TDK) (algı ne de-
mek TDK Sözlük Anlamı, t.y.)  sözlüğüne göre algı, bir şeye dikkati yönelterek o 
şeyin bilincine varma, idrak etmektir. Algıların bir anlamı vardır. Anlam,  geçmiş 
deneyimlerin yanı sıra günlük amaçları kapsar, yani anlam yoksa algı da yoktur 
(Türk, 2012). Algı, geleneksel olarak algı yönetimi açısından psikolojik savaşta bir 
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kavram olarak görülmektedir. Bundan ötürü de algı yönetiminin, gerçeklik projek-
siyonunu, operasyon güvenliğini, örtbas, gizleme, çarpıtma ve aldatmayı ve psiko-
lojik operasyonları çeşitli şekillerde birleştirdiği söylenebilir (U.S. Department of 
Defense Dictionary of Military Terms, 1990). İngiltere'de ise algı yönetimi, strate-
jik psikolojik harekâ, stratejik aldatma, devletle ilişkilerin ve halkla İlişkilerin top-
lamı olarak tanımlanmaktadır (Friman, 1999:4). 

Stephen Coburn Pepper (1967), bilişsel bir psikolog olarak, idealist ve realist 
yaklaşımları sentezlerken, algısal eylemleri, alınan duyu verileri ile çevre arasında-
ki bilinçli etkinlik bağlantıları olarak görmüştür. En basit hâliyle, algı, algılanan bir 
nesne ve gözlemci gerektirir. Yani, bir kişi “bir masa görüyorum” ya da “bir çanta 
görüyorum” dediğinde, masa da ayakkabı da objektif referanstır ve bunları gören 
kişi ise gözlemcidir. Felsefi olarak, algılanan duyu verilerinden bağımsız nesnel bir 
referans olup olmadığı tartışılabilir. İdealist filozoflar, ana odak noktaları olarak 
duyu verileriyle, realist filozoflar ise gözlemcinin bağımsızlığı ve algısal edimin 
referanslarıyla ilgilenmişlerdir. Pepper (1967) ise bir algısal süreçte algının doğası-
na ve aktif katılımcı olarak gözlemciye odaklanarak, her iki yaklaşımı sentezleme-
ye çalışmıştır. İnsanlar bir durumu algılama veya öğrenme süreçlerinde sınırlı ye-
teneklere sahiptir (Miller, 1956).  Dünyanın imgelerini oluşturma süreci olan algı-
nın iki alt basamağı içerdiği düşünülebilir. Duyusal veriler önce alınır, ardından 
tutarlı, kapsamlı bir resim oluşturmak için organize ve analiz edilir. Bu nedenle, 
dünyanın yanlış algılanması ya yanlış verilerden ya da doğru verilerin yanlış iş-
lenmesinden kaynaklanabilir (Central Intelligence Agency, Office of Research and 
Development,  1979:5). Sonunda yanlış verilerin yorumlanmasından hedef sorum-
ludur ancak algılarının yönetildiğinden habersiz olarak algı yönetimi sürecine dâhil 
olmuştur ve aslında onun kendisine gönderilen mesajı nasıl yorumlayacağı da ön-
ceden tahmin edilemeyebilir (Callamari & Reveron, 2003:2).  

Herbert A. Simon (1987),  usta bir satranç oyuncusu ile acemi bir oyuncu ara-
sındaki farkın, fil, kale, piyon, at, vezir gibi bilinen satranç taşları ve kurallardan 
oluşan yapıyı takip ederken, oyunun düzenini görme yeteneği olduğunu, ama sat-
ranç taşları ve kurallar, yani bir yapı yoksa ustanın hiçbir avantajı olmadığını gös-
termiştir. İşte algı, insanların bulunduğu şartlara göre yapıları bulma ve idrak etme 
yeteneğidir ve insan tahmin edilemez bir varlık olsa da yapı yok edilirse ya da kay-
bedilirse önceden öğrenilmiş mantık kalıpları da ortadan kalkar. Böylece algı yöne-
timi ile insanların belirli şekillerde hareket etmesini sağlayan kalıplar ve o kalıpları 
oluşturan yapılar yeniden yaratılabilir. Algı yönetimini kavramak, bize neyi koru-
mamız gerektiğini ya da bir rekabet, mücadele, ihtiyaç veya savaş söz konusu ol-
duğunda neyin manipüle edilebileceğine dair bir fikir verir. Böylece algı yönetimi-
nin hedeflediği kitlenin, toplumun yahut insanların durum farkındalığını nasıl ya-
rattıklarına, hangi ön yargılara sahip olduklarına ilişkin tahminde bulunulabilir. 
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Buradan hareketle, hedefin durum farkındalığı süreçlerinin, tutumlarının, algı yö-
netiminin kilit kaynaklarını oluşturduğu tespiti yapılabilir. Bir bakıma, algı yöne-
timi bir yandan gerçeği arayan insanlara gerçeği sunarken diğer yandan gerçeği 
kontrol etme imkânı da sağlamaktadır. Gerçeği kontrol etmek ise insanların şartla-
rın resmini görme yeteneğini manipüle etmekle yakından ilişkilidir. Hatta algı yö-
netimi sayesinde, insanların doğru olan neye inanacağını, bir gerçek dahi olmadan 
belirleme gücünü elde etmek mümkündür. Bu güç kimi zaman ikna, kimi zaman da 
manipülasyon yoluyla elde edilir.   

Algı yönetimi, öncelikle uluslararası siyasi çevre ile ilgilenir. Barış zamanında 
kullanılan algı yönetimi, çoğunlukla aldatıcı bilgiler kullanmak zorunda değildir. 
Çünkü genellikle bir imajı iyileştirmek veya bir çatışmanın ortaya çıkmasını engel-
lemek amacıyla uzun vadeli ve karmaşık bir manipülatif süreçle bir ülkenin üst 
düzey yetkililerinin fikirlerini etkilemeyi, manipüle etmeyi içerir. Aldatmadan daha 
karmaşık bir girişim olarak kabul edilen algı yönetimi, muhalif ya da rakip, düşman 
görülen bir ülke hükümetinin yöneticilerini veya halkını etkilemeye ve manipüle 
etmeye odaklanır. Bu, bir askerî aldatma operasyonu sırasında düşmanı kamuflajla 
veya yanlış sinyaller istihbaratıyla aldatmaya çalışmanın çok ötesine geçer. Bir algı 
yönetimi saldırısı sırasında daha da büyük bir hazırlık yapılmalıdır (Callamari & 
Reveron, 2003:2). Algı yönetiminde, hedeflenen rakibin yetenekleri hakkında bilgi 
sahibi olmak önemlidir ancak sadece bu yeterli değildir, algı yönetimi sürecinin 
etkili olabilmesi için rakibin karar alma süreçlerinin, psikolojik zihniyetinin, kültü-
rünün, tarihinin ve liderliğinin de anlaşılması gerekir (O’Neill, 1989:15). 

Algı yönetiminin, rakipleri tercih edilen bir eyleme ya da karara ikna etmek 
için tasarlanmış, birbirinden farklı liderlik özelliklerini bir araya getiren etki ope-
rasyonları olduğu söylenebilir ve bazen bu rakiplerin karar alıcılarını ya da toplum-
larını manipüle edilmesi yoluyla da yapılabilir. Bu özellikler, halkla ilişkiler, istih-
barat, psikolojik operasyonlar, devletlerin askerî operasyonları, kamu diplomasisi, 
Dışişleri Bakanlığı ve yabancılarla ilgili birimler, uluslararası kamu bilgilendirme 
ve uluslararası yayın sistemleri gibi bazı uzmanlıklarını içerir. Siegel (2005:118-
119), algı yönetiminin üç ana hedefi olduğunu ileri sürer:  

• Meşruiyet kazanmak ve sürdürmek için kamuoyu desteğinin (yurt içinde ve 
yurt dışında) oluşturulması ve korunması, 

• Yüksek derecede güvenilirlik sağlamak için düşmana ve/veya üçüncü taraf-
lara istenen niyet ve hedeflerin iletilmesi, böylece eylemlerinin sonuçlarının 
ne olacağı konusunda tam bir fikir sahibi olmaları,  

• Ulusal halkın tutum ve davranışlarını etkileyerek, algı yönetimi planlayıcı-
larının kendi hedeflerine göre hareket etmelerini sağlamak. 
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Algı yönetimi, birden fazla kitleyi hedeflemelidir. Demokrasilerde, halk des-
teği olmadan askerî bir angajmanın sürdürülemeyeceği gerçeği sebebiyle yurt için-
deki kitlelere bir operasyonun meşruiyeti, riskleri ve faydaları hakkında bilgi ve-
rilmesi gerekir. Bu arada, rakiplerin ve üçüncü tarafların algıları, öncelikleri ve 
stratejileri, planlayıcıların amaç ve hedefleri doğrultusunda yeniden sıralanmalıdır. 
Eğer bir ülke, topraklarının dışında bir askerî operasyon düzenlemeyi planlıyorsa, 
böyle bir ortamda algı yönetimi sürecinin, meşruiyet ve güvenirlik olmak üzere iki 
temel dayanağı vardır (Siegel, 2005:119-120):     

• Meşruiyet: Hem ulusal hem de uluslararası hedef kitlenin, operasyonun ta-
mamen haklı olduğuna ikna edilmesi gerekir, eğer bu sağlanamazsa operas-
yona destek sağlanamayabilir, verilen desteğin zamanla azalması sorunu 
yaşanabilir ve operasyonun kararlı bir şekilde sürdürülmesi mümkün ola-
mayabilir. Özellikle, 21. yüzyıl savaşlarında, mücadelelerinde, çatışmala-
rında meşruiyet adeta pin koduna benzer. Ulusal desteği verecek kitlelerin, 
genellikle askerî operasyonun gerekliliğinin yanı sıra uygun bir yasal, ahla-
ki ve etik temeli algılaması büyük önem taşır. Meşruiyet, kaynağını operas-
yon kararı alınabilmesi için verilen yetkiden, kanundan ve insani ilkelere 
saygıdan alır. Meşruiyeti pin kodu yapan ise halk desteğini ve savaşma ira-
desini onun varlığının sağlamasıdır, zira demokrasilerde halk desteği olma-
dan askerî harekâtın sürdürülmesi pek mümkün gözükmemektedir. Başarılı 
bir algı yönetimi süreci ile neredeyse hiç dirençle karşılaşılmadan ulusal ve 
uluslararası meşruiyet oluşturulabilir.  

• Güvenirlik: Güvenilirlik sosyal bir yapıdır, genişletilebildiği gibi manipüle 
de edilebilir (Friman, 1999:6). Meşruiyet, bir operasyonu sürdürmek ve bu-
nun için destek toplamak için kritik bir temel olsa da hem dost hem de 
düşman kitleler içinde güvenilirlik sağlamak, algı yönetiminin ikinci önem-
li ayağıdır. Rakipler, ülkenin hem harekete geçme kabiliyetine hem de bu 
operasyonu gerçekleştirebilecek iradeye sahip olduğuna, yani sözleri ile bu 
sözlerine yerine getirebilecek eylemleri gerçekleştirebilecek gücü veya ira-
desi olduğuna inanmalıdır.  

İkinci Dünya Savaşı sırasında propaganda aracılığıyla yürütülen algı yönetimi 
ile Japon kuvvetlerinin demoralize edilmesi, ABD’nin Irak’a düzenlediği “Çöl 
Fırtınası” isimli harekât sırasında, Pentagon’un basın brifingleri ve psikolojik ope-
rasyonları aracılığıyla gerçekleşen algı yönetimi ile Irak’ta 80 binden fazla askerin 
manipüle edilerek ABD kuvvetlerine ateş etmeden teslim olmasının sağlanması 
algı yönetiminin uluslararası ilişkiler alanında ve savaşlardaki önemine işaret et-
mektedir.    
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1.1. Algı Yönetiminin Kullanımı  

Reklam ve pazarlama kampanyalarında açıkça görüldüğü gibi algılar yöneti-
lebilir. Aslında, bazı toplumlar, algı yönetimi aracıyla manipülasyona diğerlerinden 
daha fazla maruz kalmaktadır. Devlet kontrolünden bağımsız medya kuruluşlarına 
sahip olan demokratik ve açık toplumların, algı yönetimi çabaları yoluyla rakip 
devletlerin manipülasyonuna daha fazla uğradıkları kanıtlanmıştır. Bu fenomen, 
özellikle Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği tarafından son derece etkili kulla-
nılırken, demokratik sistemin açık doğasından, Sovyetlerin demokratik hükümet-
lerdeki zayıflıklardan yararlanma yeteneğinden, ABD ile Sovyetler Birliği’nin 
dünya görüşlerindeki (ideolojilerindeki) farklılıklardan beslenmiştir. Demokratik 
hükümetlerin açıklığı ve kamuoyunun politika yapımı üzerindeki güçlü etkisi, Sov-
yet algı yönetimi çabalarını desteklemiştir (Walters, 1988:78-79).  

Stratejik askerî aldatmacanın aksine, algı yönetimi daha metodolojiktir ve ra-
kibin, algı yöneticilerinin lehine olan değişiklikleri daha yavaş uygulamasına yol 
açar. Bu çaba, yanlış bir durum göstererek veya algı yönetimini gerçekleştirenlerin 
amacını destekleyecek başka bir hedef oluşturarak, rakibin karar verme mekaniz-
masını etkileme girişimi yoluyla rakibin algısının manipüle edilmesini içerebilir 
(O’Neill, 1989:15). Algı yönetiminin tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden 
biri yumuşak bir araç olmasıdır. Ayrıca algı yönetimi, etkili olmak için yüksek 
miktarlarda mali kaynaklara ihtiyaç duymaz, başarısız olsa dahi, muhtemelen fark 
edilmez ve uluslararası ilişkilerde temiz bir imaj bırakır (O’Neill, 1989:32). 

 Bir algı yönetimi planlanırken, ilk adım stratejik bir hedef belirlemektir. Bu 
hedef ya da hedefler oluşturduktan sonra, planlayıcı rakibini araştırmalı ve tanıma-
lıdır. Algı yönetimi uygulayıcıları, bir rakibin karar verme sürecinin yanı sıra kül-
türü, inançları ve tarihi hakkında net ve doğru bir anlayışa sahip olmalıdır, zira tüm 
hedeflere aynı şekilde davranılmaması gerektiği algı yönetiminin başlıca özelliği-
dir. Farklı kültürler, farklı durumlarda farklı tepki verir. Ek olarak, başarılı bir algı 
yönetimi gerçekleştirebilmek için, planlayıcı, hedefin referans çerçevesinin farkın-
da olmalıdır. Üst düzey yöneticilerin genellikle fikirlerini değiştirmek veya mani-
püle etmek zordur ve zaman alır, onlar tecrübe ile de birleşen katı inançlara sahip 
olduklarından daha çok kendi kişisel gözlemlerine dayanarak karar alır (Godson & 
Wirtz, 2000:433).   

Bir sonraki adım, algı yönetimi çabasını tasarlamak ve düşmanı en iyi nasıl 
etkileyeceğine veya manipüle edeceğine karar vermektir. Bu aşamada keşif riskinin 
ölçülmesi gerekir. Bu adım, mutlaka temellendirilerek atılmalıdır. Algı yönetimi 
kampanyası tasarlanıp uygulandıktan sonra, yapılan çalışmanın etkinliği konusunda 
bir yargıya varmak için geri bildirim mekanizmalarının kurulması gerekir. Bu tür 
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geri bildirimler, planlayıcıların bunlara göre ayarlamalar ya da düzeltmeler yapma-
sına, gerekirse geri çekilmesine veya rakibin yöneltebileceği karşı algı operasyon-
larından korunmasına imkân sağlar.  

Algı yönetimi en az dört adımdan oluşur (O’Neill, 1989:22): 

1. Hedefin dikkatini çekmek, 
2. Hedefin dikkatini çekmek için ilgili bilgileri sunmak, 
3. Bilgiyi hedefin hafızası veya deneyimleriyle tutarlı bir şekilde tasvir etmek, 
4. Uyumlu kalmak için bilgiyi tekrar tekrar iletmek ve oyunun hedef tarafın-

dan keşfedilmesini önlemek.  

Bu adımlara, bilginin doğru ve gerektiği zamanda verilmesini de eklemek 
yanlış olmaz (Callamari & Reveron, 2003:3).  

1.2. Algı Yönetimi Doktrinleri 

Bir algı yönetimi süreci tasarlanırken başvurulabilecek altı temel doktrin bu-
lunmaktadır. McGruder Prensibi olarak bilinen birincisine göre, rakibin önceden 
var olan inancını manipüle etmek, onu sahte ve uydurulmuş kanıtlarla değiştirmeye 
çalışmaktan daha kolaydır. Bu prensip algı yönetimine, “bir kişinin neyi fark ettiği 
ve onu nasıl yorumladığı, büyük ölçüde kişinin ne bulmayı beklediğine bağlı olabi-
lir.” (Central Intelligence Agency,Office of Research and Development,  1979:14) 
ifadesiyle uyarlanmaktadır. Uluslararası ilişkilerde, bir başka toplumun inançlarını 
veya mevcut görüşlerini etkilemenin genellikle çok zor olduğu akılda tutularak, 
algı yönetimi sürecinin bu doktrin etrafında tasarlanması avantaj sağlayacaktır. 
Diğer doktrinler ise şunlardır (Callamari & Reveron, 2003:3-4): 

• Genel tasarım: Algı yönetimi sürecine başlamadan önce, mesajların içeri-
ğinin ve zemininin hazırlanması, sunumunun haritalanması genel tasarımı 
içerir.  Algı yönetiminde, tasarlanan bilginin akışı ve zamanlama kritik 
önem taşır. Mevcut bilgilerle ilgili ani bir ara her zaman rakip tarafından 
şüphe ile karşılanır, dolayısıyla böyle bir aranın yaşanmasına izin verilme-
melidir (Callamari & Reveron, 2003:4). 

• Gerçek veya doğru bilginin kullanımı: Olabildiğince çok doğru yahut ger-
çek bilgi kullanılmalıdır. Gerçeklere dayalı bilgilerle belirsizlik azaltılarak, 
rakibin etkilenmesi sağlanabilir. Nihayetinde, gerçek bilgilerin küçük par-
çaları, büyük resmin gerçek bir temsilini zorunlu kılmaz. Algı yönetimi 
planlayıcıları, yabancı bir ülkenin üst düzey yöneticilerini manipüle ederek 
onları hatalı bir karar vermeye sürükleyebilir (Callamari & Reveron, 
2003:3-4). 
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• Koşullandırma: Bilgiyi parça parça ve azar azar sunarak rakibin algısını 
değiştirmek, hepsini aynı anda vermekten çok daha etkilidir ve manipülas-
yon yapıldığının fark edilmesini engelleyebilir. Rakibin, baskın ve dayat-
macı teklifleri, özellikle inançlarına ve referans çerçevesine aykırı olduğun-
da kabul etmesi pek rastlanan bir durum değildir, direnç göstermesi bekle-
nir. Bundan dolayı da, küçük ve kademeli değişikliklerin, doğası gereği be-
lirsiz olsa bile, rakibin algısını zamanla değiştirmesi ve böyle sonuca ulaş-
manın tercih edilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır (Callamari & Re-
veron, 2003:3). 

• Geri bildirim: Algı yönetiminde, geri bildirim mekanizmalarına ihtiyaç 
vardır. Bu geri dönüş bilgi kanalları, çabanın etkinliğinin ve yapılması ge-
reken değişikliklerin belirlenmesi açısından son derece kritik bir öneme sa-
hiptir. Algı yönetimi kampanyaları uzun solukludur ve süreç içerisinde geri 
bildirimlere göre rota düzeltmeleri gerektirir (Callamari & Reveron, 
2003:4). 

• İkinci dereceden etkileri fark etmek: Herhangi bir istenmeyen yan etkinin 
ortaya çıktığı anda fark edilmemesi, algı yönetimi sürecini sekteye uğrata-
bilir. Bir algı yönetimi sürecinde, olası tüm sonuçlar öngörülemese de is-
tenmeyen gelişmeler ya da yansımalar kendisini gösterir göstermez ele 
alınması gerekir. Algı yönetimi planlayıcıları, zararlı yan etkileri daha 
önemli sorunlara dönüşmeden önce, yani kıvılcım hâlindeyken söndürmeli-
dir (Callamari & Reveron, 2003:4). 

Durum farkındalığı yaratma yeteneği, mücadelede kontrol ve başarının önemli 
bir faktörüdür. Burada gerçeği kontrol edemeyen kaybeden olacaktır. Geleneksel 
Bilgi Operasyonu kavramları, tek bir gerçek olduğunu ve bilgi operasyonunun 
durumun gerçek resmini görme yeteneğini manipüle etmekle ilgili olduğunu varsa-
yar. Algı yönetimi ise gerçeğe zarar vermekle ilgili değildir; daha ziyade gerçeği 
yaratmakla ilgilidir. Her iki açıdan da gerçek kurbandır (Friman, 1999:5). Bu sü-
reçte, medya ilişkileri, kültürel faaliyetler ve eğitim unsurları, kamu diplomasisi ve 
gizli diplomasi, psikolojik harekâtlar, yumuşak güç (soft power) kullanımı gibi pek 
çok yerleşik iletişim uygulaması, algı yönetiminin araçları arasında sayılabilir. 
Zira, hemen hemen tamamı, radyo ve televizyon yayıncılığı, internet, gazete ve 
dergiler gibi yazılı basın, basın konferansları gibi kısa süreli ya da eğitim ve kültü-
rel faaliyetler gibi uzun süreli etkinliklerle başkalarını gerçeğe ikna etme yeteneği-
ne sahiptir. İkna etme güçleri ise hedef kitlenin söylenenlere inanma istekliliği ile 
orantılıdır  (Taylor, 2002:25). İşte bundan dolayıdır ki algı yönetimi sürecinde ma-
nipülasyona başvurulur ve insanların meşru yollardan mı yoksa gayri meşru şekilde 
mi ikna edildiğine ilişkin tartışmaya da bir kapı açılır.  
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2. Manipülasyon 

Manipülasyon, en basit tanımı ile birinin veya bir şeyin, çok haklı sayılama-
yacak bir şekilde maharetle veya kurnazca yönetilmesi yahut kontrol edilmesidir. 
İnsanları manipüle etmek zihinlerini, yani insanların inançlarını, örneğin eylemle-
rini kontrol eden bilgi, fikir ve ideolojileri manipüle etmeyi içerir. Bununla birlikte, 
insanların bilgi ve fikirlerini şekillendiren veya değiştiren bilgilendirme, öğretme 
ve ikna etme gibi söylem temelli zihinsel etkinin birçok biçimi de mevcuttur ve 
manipülasyon, bu diğer zihin yönetimi yöntemlerinden farklıdır. Sosyal olarak 
manipülasyon, sosyal eşitsizliği doğrulayan haksız tahakküm olarak tanımlanır. 
Bilişsel olarak, zihin kontrolünü hedefleyen manipülasyon, anlama süreçlerine 
müdahaleyi, ön yargılı zihinsel modellerin oluşumunu ve bilgi ve ideolojiler gibi 
sosyal temsilleri içerir. Söylemsel-semiyotik manipülasyon ise metin, konuşma ve 
görsel mesajlar aracılığıyla uygulanır ve genellikle bizim iyi yaptıklarımızı, öteki-
nin/onların kötü yaptıklarını vurgulamak gibi olağan ideolojik söylem biçimlerini 
ve formatlarını kapsar (Van Dijk, 2006:359). Van Dijk (2001), bu üç manipülasyon 
biçimini bir arada ele alırken, söylem, biliş ve toplumu birbirine bağlayan bir üçgen 
kurar. Manipülasyon, bütün bu analiz seviyelerinde ikna etme ve bilgi sağlama gibi 
meşru zihin kontrolünden farklılaşırken (Van Dijk, 2006:359), algı yönetimi süreç-
lerinde aslında başvurulan ve kullanılan bir fenomendir.  

Paul Danler’e (2005:46) göre, dil kullanımı, öznel ve dilsel olarak ifade edilen 
her şey de perspektife dayalı olduğundan, manipülasyon, en azından belirli bir 
dereceye kadar, kullanımdaki dilin doğasında vardır. Aynı şekilde, Eddo Rigotti 
(2005:63), başkalarının davranışlarını değiştirerek manipüle etmeyi hedeflediği için 
iletişimin tamamını kendi içinde manipülatif olarak görür ve iletişimin manipülatif 
yönünün bulunmamasının tek istisnası olarak etkisiz iletişimi gösterir. Manipülas-
yonun temel bilişsel amacı zihin kontrolüdür, yani insanların duyguları dâhil belirli 
olaylara karşı oluşturdukları veya oluşturabilecekleri zihinsel modellerini yahut 
genellikle önemli sosyal konular hakkındaki daha genel bilgilerini, inançlarını, 
ideolojilerini, tutumlarını, etkilemek ve yönlendirmektir. Manipülasyonun dolaylı, 
ikincil amacı ise insanların inançları veya duygularıyla hareket ettikleri, yürüyüş, 
oy, kavga gibi eylemlerini kontrol etmektir. İkna ve manipülasyon arasındaki fark, 
söz ediminin açıkça bir argüman olarak ne ölçüde sunulduğu ve bununla bağlantılı 
olarak, konuşmacının dinleyicilerin yargılarını, kararlarını ve eylemlerini etkileme 
niyetinin ne ölçüde ortaya çıktığı ile ilgilidir (Hart, 2013:202). Eğitim veya ikna 
gibi meşru zihin ve eylem kontrol biçimlerinden farklı olarak, manipülasyon genel-
likle manipüle edenlerin çıkarını gözetirken, manipüle edilenlerin ise çıkarına aykı-
rıdır. Manipülasyonun en önemli özelliği ise manipülatörün hedeflerinin, motivas-
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yonlarının, nedenlerinin, amaçlarının veya çıkarlarının az çok gizli olmasıdır (Van 
Dijk, 2017:207).1 

Manipülasyonun tanımı disiplinlere göre değişir çünkü manipülasyon multidi-
sipliner bir çerçeve gerektiren karmaşık bir fenomendir (Saussure & Schulz, 2005). 
Örneğin, bir güç suistimali ve sosyal etkileşim biçimi olarak manipülasyonun sos-
yolojik çalışması, eleştirel söylem çalışmalarının bir nesnesidir. Bir tahakküm veya 
güç suistimali biçimi olarak toplumsal manipülasyon, bilgiye veya kamusal söy-
lemlere erişim veya bunları kontrol eden güç kaynaklarını kullanan aracı örgütleri 
veya kurumları içerir. Burada, manipülasyon, daha az bilgiye ve kaynağa ulaşımı 
hedefler (Van Dijk, 2017:206).2  

Manipülasyona dâhil olan zihinsel süreçlerin ve temsillerin bilişsel çalışmaları 
psikolojide görülebilir. Manipülasyonla ilgili çoğu psikolojik çalışma deneyseldir 
ve etkileşim ve söylemdeki çeşitli kişilerarası aldatma biçimlerine odaklanma eği-
limindedir ancak bu manipülasyonla aynı anlama gelmez.3 Manipülasyon üzerine 
bütün bir araştırma geleneği, Freudcu yaklaşımın araçlarını kullanarak, duygu pay-
laşımına ve dolayısıyla duygusal davranışların kitlesel fenomenlerine yoğunlaşmış-
tır, özellikle psikososyal analistler hâlâ bu alana manipülasyon fenomeni hakkında 
birçok temel kavrayış sağlamaktadır. Duyguların yayılması ve kitlesel etkinin başa-
rısı, 20. yüzyılda, iletişim ve ikna alanında bir dizi yeni teknolojinin kullanılmaya 
başlaması ile hız kazanmıştır. Köln'deki Ludwig Jäger grubundaki bilim adamları-
na göre bu araçlar ilk olarak Nazi propagandasında kullanılmıştır (Saussure & 
Schulz, 2005:3-4).  

Manipülasyonun felsefesine ilişkin çalışmalarda ise manipülasyonun çoğun-
lukla diğerlerinin davranışlarını tanımlanmasını içeren boyutu ve kendimize nere-
deyse hiç atfetmediğimiz, etik olmayan ve gayri meşru yönü ele alınmaktadır. Si-
                                                            
1  Detaylı bilgi için bkz.: Adams:(2006). Propaganda in War and Peace: Manipulating the Truth. Chicago, IL: 

Heinemann;  Day, N. (1999). Advertising: Information or Manipulation? Springfield, NJ: Enslow; Key 
W.B. (1989). The Age of Manipulation: The Con in Confidence, the Sin in Sincere. New York: Henry Holt; 
MacKenzie, J.M. (1984). Propaganda and Empire: The Manipulation of British Public Opinion, 1880-1960. 
Manchester: Manchester University Press. 

2  Manipülatif politika için bkz. Goodin, R.E. (1980) Manipulatory Politics. New Haven, CT: Yale University 
Press;  Riker, W.H. (1986). The Art of Political Manipulation. New Haven, CT: Yale University Press. 
Söylem aracılığıyla güç için bkz. Kedar, L. (ed.). (1987). Power Through Discourse. Norwood, NJ: Ablex. 
Ahlaki manipülasyonda medyanın rolü için bkz. Stuhr, J.J. & Cochran, R.M (eds). (1990). Morals and the 
Media: Information, Entertainment, and Manipulation. Eugene, OR: University of Oregon Humanities 
Center. 

3  Detaylı bilgi için bkz.:  McCornack:A, Morrison, K., Paik, J., v.d. (2014). Information manipulation theory 
2: A propositional theory of deceptive discourse production. Journal of Language and Social Psycho-
logy 33(4): 348–377; Jacobs:, Dawson, E.J. &  Brashers, D. (1996). Information manipulation theory: A 
replication and assessment. Communication Monographs 63(1): 70–82; Van Swol, L.M., Braun, M.T. & 
Malhotra, D. (2012). Evidence for the Pinocchio effect: Linguistic differences between lies, deception by 
omissions, and truths. Discourse Processes 49(2): 79–106. 
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yasetçiler veya hükümetler tarafından yapılan politik manipülasyon çalışması ise 
siyaset biliminin konusu olabilir.  Güçlü şirketler ve diğer kuruluşlar ile ulus dev-
letler, iletişimsel güç kaynaklarını, mesela halkla ilişkiler bölümleri, reklamcılık, 
basın bültenleri, basın brifingleri ya da açıklamaları, röportajlar, propaganda gibi 
farklı şekillerde kullanabilir. Bu genel olarak kuruluşun çıkarına olan bilgilerin 
iletişimine yöneliktir (Van Dijk, 2017:206). Bir metin veya konuşma biçimi olarak 
manipülasyonun analitik söylem incelemesi de yapılabilir.  

Kitle iletişim araçları veya medya tarafından yapılan manipülasyon ise ileti-
şim alanında incelenebilir. Göstergebilimsel bir manipülasyonda, resimler, fotoğ-
raflar, filmler veya diğer medyalar aracılığıyla etki yaratılabilir (Van Leeuwen, 
2005:171-172). Aslında, çağdaş iletişimsel manipülasyonun birçok biçimi, kitle 
iletişim araçları tarafından, mesela reklamcılıkta görüleceği üzere çok modludur 
(Day, 1999:110-111). 

2.1. Söylemsel Manipülasyon 

Spesifik olarak söylemsel manipülasyon, genellikle durumun tercih edilen ta-
nımının iletilmesini içerirken, bir olaya katılan katılımcıların kimlikleri ve rolleri, 
hangi eylem veya olayın gerçekleştiği, olayın nedenlerinin ve sonuçlarının neler 
olduğu gibi zihinsel durum modellerinin oluşumu veya değişimi olarak tanımlanır 
(Johnson-Laird, 1983:370-377; Van Dijk & Kintsch, 1983:77). Örneğin, manipüla-
tif söylemde, pasif cümleler veya adlandırmalar yardımıyla sorumlu elit aktörlerin 
veya ayrımcılık gibi olumsuz eylemlerin örgütlerinin kimliği gizlenebilir, belirsiz-
leştirilebilir veya hedef şaşırtılabilir (Van Dijk, 2008:5).4 

Benzer şekilde, ırkçılık yerine popüler hoşnutsuzluk ifadesinin kullanılması 
gibi, olumsuz eylemler veya olaylar üstü kapalı terimlerle tanımlanabilir (Van Dijk, 
1993:17). Manipülasyonda zihinsel modellerin rolünün bu bilişsel analizi, zihin 
kontrolü üzerine yapılan popüler çalışmalardan oldukça farklıdır (Jones & 
Flaxman, 2015:1-3). 

Manipülasyon, dinleyicinin konuşmacının açıkça yanlış olan mesajlarına sa-
mimi bir şekilde rıza göstermesiyle ilgiliyse, aynı zamanda dinleyicinin bazı amaç-
lanan davranışlarına yönelmesine ve desteğine yol açar. Bu durum çoğu zaman 
sadece konuşmacı ile mesajı alan arasında pragmatik bir tutarsızlık olduğu anlamı-
na gelmez. En önemlisi, aynı zamanda duyguları, özellikle de duygulanımı içerir ve 
bu da güveni tetikler. Birçok cihaz, konuşmacıyı aşırı yetkin ve yetenekli, yardım-
sever, şefkatli gibi özellikleri bünyesinde barındıran bir kişilik kültü hâline getire-
                                                            
4  Detaylı bilgi için bkz. Fowler, R., Hodge, B., Kress, G., v.d. (1979). Language and Control. London: Rout-

ledge & Kegan Paul. 
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rek, muhataplarında güven uyandırmasına adanmıştır. Herhangi bir kritik kontrol 
cihazının, herhangi bir zihin okuma cihazının arkasında, kişilerarası ilişkilerin de-
rin duygusal yönleri vardır  (Saussure & Schulz, 2005:9). 

Söylemsel manipülasyonun önemli özelliklerinden bazıları, katılımcıların türü 
ve nitelikleri (kimlik, rol, ilişkiler), söylemin veya etkileşimin amaçları veya niyet-
leri ya da sosyal ve bilişsel kaynakları gibi iletişimsel bağlam açısından tanımlan-
malıdır (Van Dijk, 2009:31). Manipülasyonun pragmatik çalışmaları, bağlamın bu 
yönlerine odaklanır. Bu nedenle Billig ve Marinho (2014), bilgiyi manipüle etme 
ile insanları manipüle etme eylemleri arasında bir ayrım yapar. 

Manipülatif söylemde, iletilen materyalin türü, sunulma şekli dâhil olmak 
üzere iletişimin başarılma yolları, yani cümle anlam biliminin ve söz diziminin 
biçimsel yönleri, konuşmacının niyetleri ve bu niyetlerin muhatap tarafından nasıl 
geri dönüştürüldüğü, iletilen mesajlara muhatabın rızasının samimiyeti gibi unsur-
lar kritik öneme sahiptir. Manipülatör, genellikle kendi iradelerine veya çıkarlarına 
aykırı olarak diğer insanlar üzerinde kontrol uygular (Van Dijk, 2006:360). Mani-
pülatif söylem, konuşmacı ile mesajı alan dinleyici arasında asimetrik bir ilişkiyi 
ima eder. Manipülatör, muhatap üzerinde en azından bir miktar güce ya da yetkiye 
sahiptir, bir seviyede samimiyetsizdir, sözlerinin doğru olduğu ve hakikati muha-
taptan daha iyi bildiği varsayılır ve manipüle edilenin yanlış mesajlara inanmasını 
sağlar. Manipüle edilen ise kendisine güvenir, kuşkusuz ve inançlıdır, samimiyeti-
ne veya iş birliğine, ilgi düzeyine dair bir karineye sahiptir  (Saussure & Schulz, 
2005:6-7). Manipülasyonda alıcılara genellikle daha pasif bir rol verilir, zira onlar 
manipülasyon kurbanıdır. Manipülasyon kurbanları, tipik olarak, manipülatörün 
gerçek niyetlerini anlayamayan veya manipülatör tarafından savunulan inançların 
veya eylemlerin tüm sonuçlarını göremeyenlerdir. Bu, özellikle alıcıların manipü-
lasyona direnmek için kullanılabilecek spesifik bilgiden yoksun olduğu durumlarda 
ortaya çıkar (Wodak, 1987:402-407). Hükümetlerin ve medyanın göçmenlere yö-
nelik söylemi bu duruma örnek gösterilebilir: Ekonomi hakkında spesifik bilgiden 
yoksun olan vatandaşların, işsizliğin yükselmesi gibi ekonomide yaşanan olumsuz 
bir durumun sorumluluğunu göçmenlere yüklemesi (Van Dijk, 2006:360). Manipü-
latif söylem, birçok yönden alıcıların zihinsel modellerini etkileyebilir veya kontrol 
edebilir. Ekonomide yaşanan işsizlik gibi olumsuz bir gelişmenin sorumluluğunun 
göçmenlere yüklenmesi örneğinde olduğu gibi, olumsuz eylemlerin kimliğini ve 
sorumluluğunu, eylemlerin ya da olayların doğasını veya bunların nedenlerini, 
sonuçlarını gizleyerek yahut olumsuz eylemleri rakiplere atfederek bu yapılabilir. 

Manipülatif söylem, göstergebilimsel araçlar, kültürel anahtar kelimeler, me-
taforlar, birbiriyle ilişkili gelenekselleştirilmiş anlamların ağları vb. aracılığıyla, 
hem bireysel psikolojik yorum düzeyi hem de söylem inşasının sosyal düzeyiyle 
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ilgili olan, mikro ve makro yapısal düzeylerde söylem örgütlenmesi sorunlarını 
ifade eder (Saussure & Schulz, 2005:6-7). Çoğu etkileşim ve söylem, kişisel ve 
sosyal inançları birleştiren zihinsel modeller açısından üretilir ve anlaşılır. Bir baş-
ka ifadeyle, aynı sosyal grubun, sınıfın veya kurumun hiçbir üyesinin, aynı söylemi 
üretememesi veya belirli bir söylemi aynı şekilde yorumlayamaması da bundan 
kaynaklanır. Olayların zihinsel modelleri veya iletişimsel durumlar (bağlam model-
leri), söylem ve iletişimde kişisel, benzersiz ve özel olduğu kadar sosyal, paylaşılan 
ve genel arasındaki gerekli arayüzdür (Van Dijk, 2006:369). 

2020 yılının son aylarından itibaren dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pan-
demisinde, Çin ile ABD arasında yaşanan algı yönetimi ve manipülasyon rekabeti 
hakkındaki örnek açıklamaları incelememizde daha detaylı ortaya konulacağı gibi, 
istenen zihinsel modelleri kontrol etmek için kullanılabilecek, ön yargılı ya da aşa-
ğılayıcı sözcükler gibi, cümlenin dilbilgisel yapısının ötesinde kullanılabilecek 
birçok söylemsel yapı ve strateji vardır. (Cheng ve Lam, 2010:510; Li, 2010:3454). 
Bunlardan bazıları şunlardır:  

•  Grup içi (biz) ve grup dışı  (onlar) arasındaki genel ideolojik kutuplaşma 
(Van Dijk, 1998). 

• Genellemeler (Bilmes, 2008; Van Dijk, 1984; 1987) ve metaforlar (Chilton, 
2005; Medhurst, 1990),  

• Hikâye anlatımı (Auvinen vd., 2013; Van Dijk, 1984), 
• Aktör tanımlarının biçimleri (Van Leeuwen, 1996), 
• Tartışma (argümantasyon) (Boix, 2007; Ilatov, 1993; Kienpointer, 2005; 

Nettel & Roque, 2012), 
• İmâlar ve sezdirimler (Jacobs vd., 1996), 
• Detaylı ve diğer durum veya olay tanımlama modları: Az çok kesin veya 

eksiksiz, ayrıntılı veya belirsiz, yakın veya uzak, vb. (Bhatia, 2005; Van 
Dijk, 2014; Zhang, 2015), 

• Haber bültenlerindeki manşetler gibi üst yapısal (şematik) kategoriler (Van 
Dijk, 1988a, 1988b). 

Manipülatif bir söylemin endekslerini belirleme gerekliliğinin arkasında 
yatan hipotez, analizin daha yüksek düzeyde bir farkındalık sağlamaya yardım-
cı olması ve dolayısıyla da mesajın iletildiği hedefin böyle bir söylemin kurbanı 
olmasını engelleyebilmesidir. Çağdaş söylem analizindeki çoğu eğilimin amacı, 
analizin söylemin yorumlanması ile söylemin değerlendirilmesi arasında bir 
“kontrol filtresi” üretmeyi hedefleyen bu vizyonla ilişkilidir (Saussure & 
Schulz, 2005:2-3). 
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Eleştirel Söylem Analizi olarak bilinen teorik eğilim, Louis Althusser gibi ya-
pısalcı yaklaşımlara bağlanan bir çerçeve içinde, manipülatif uygulamaların tanım-
lanmasına adanmış çeşitli ve pratik araçlar önerir. Norman Fairclough’un (1992) 
söylem, siyaset ve ideoloji üzerine çalışmalarından bu yana, eleştirel söylem anali-
zi, manipülasyonla ilgilenen akademisyenler için temel bir referanstır. 

Burada tanımlandığı şekliyle manipülasyon, geniş anlamda söylem yoluyla 
gerçekleşir, yani jestler, yüz çalışması, metin düzeni, resimler, sesler, müzik vb. 
gibi sözlü olmayan özellikleri de içerir. Bununla birlikte, söylem yapıları ise mani-
pülatif değildir, yalnızca belirli iletişim durumlarında ve bunların katılımcılar tara-
fından bağlam modellerinde yorumlanma biçiminde bu tür işlevlere veya etkilere 
sahiptir (Van Dijk, 2006:372). Söylem, öncelikle katılımcıların bağlam modelleri 
açısından manipülatif olarak tanımlanmaktadır. Yani, eleştirel analistler, söylemi, 
metinsel yapılarından çok, öncelikle bağlam kategorileri açısından değerlendirmek-
tedir.  

Örneğin, olumlu öz sunum (biz) ve olumsuz diğer sunum (onlar/öteki) genel 
stratejisi, konuşmacının veya yazarın kendi çıkarlarını önceleyerek, olumsuz du-
rumları ve olayları muhalifler veya diğerlerine (göçmenler, gençler vb.) ön yargıyla 
yöneltmesi çok tipiktir. Bu strateji, birçok söylem düzeyinin yapısına olağan şekil-
de uygulanabilir (Van Dijk, 2006:373): 

• Bizim “iyi” davranışlarımızı ve ötekinin/onların “kötü” davranışlarını ima 
eden, suçlama ve savunma gibi makro konuşmalar. 

• Konu seçimi gibi anlamsal makro yapılar: Bizimle ilgili olumlu, ötekiler-
le/onlarla ilgili olumsuz ve önemsizleştirici konuların vurgulanması.  

• Suçlamaları kanıtlayan veya reddeden ifadeler gibi küresel olanları uygula-
yan ve sürdüren yerel konuşmaların yapılması.  

• Bizim olumlu ve ötekinin/onların olumsuz eylemlerine ilişkin yerel anlam-
ların kullanılması: Çok veya az ayrıntı, genel veya özel, belirsiz veya kesin, 
açık veya örtük olma dengesinin kurulması.  

• Sözlük: Bizim için olumlu, öteki/onlar için olumsuz sözcüklerin seçilmesi. 
• Yerel söz dizimi: Aktif ve pasif cümlelerle bizim olumlu, ötekinin/onların 

olumsuz temsiliyetlerini ve sorumluluklarını vurgulamak.  
• Retorik figürler: Bizim için olumlu, öteki/onlar için olumsuz anlamlar içe-

ren abartılar ve üstü kapalı ifadeler kullanmak. Bizim olumlu, öteki-
nin/onların olumsuz özelliklerini vurgulayan metotlardan ve metaforlardan 
faydalanmak.   

• İfadeler, sesler ve görseller: Yüksek sesle ya da büyük ve kalın yazılar eşli-
ğinde, bizim için olumlu, öteki/onlar için olumsuz anlamların vurgulanma-
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sı. Görsellerde, birinci-son veya üst-alt gibi sıralamalar aracılığıyla olumlu 
ve olumsuz anlamların aktarılması.   

Bu strateji, tüm ideolojik söylemlerde bulunan söylemsel grup kutuplaşması-
nın (bize ait iyi, ötekine/onlara ait kötü şeyler) olağan ideolojik karesini uygular 
(Van Dijk, 1998:8). Örneğin bir sosyal-politik manipülasyon, aynı zamanda tahak-
küm içerdiğinden, bu tür bir manipülasyonun da ideolojik olması muhtemeldir. 
Böyle bir manipülasyon çabasında yardımcı unsurlar şunlardır (Van Dijk, 
2006:375):  

• Eksik veya ilgili bilgi eksikliği, böylece yanlış, eksik veya ön yargılı iddia-
lara karşı hiçbir karşı argüman formüle edilemez. 

• İnkâr edilemeyen veya görmezden gelinemeyen temel normlar, değerler ve 
ideolojiler. 

• İnsanları savunmasız kılan güçlü duygular, travmalar vb. 
• İnsanları seçkin kişilerin, grupların veya kuruluşların söylemlerini, argü-

manlarını vb. kabul etmeye yönelten sosyal pozisyonlar, meslekler, statüler 
vb. 

Bunlara ek olarak, örneğin, manipüle edilecekler bir konuşmacıdan korkarlar-
sa, bu onların bağlam modellerinde temsil edilir ve aynı şey onların göreli konum-
ları ve konuşmacı ile aralarındaki güç ilişkisi için de geçerlidir. Yani, manipülas-
yonun başarılı olması için, tersine konuşmacıların alıcıların zihinsel bir modeline 
ve onların bilgisine (eksikliğine), ideolojilerine, duygularına, önceki deneyimlerine 
vb. sahip olmaları gerekir. Açıktır ki tüm alıcıların manipülasyon hedefinin ideal 
özelliklerine sahip olması gerekli değildir. Büyük bir grubun veya çoğunluğun bu 
tür özelliklere sahip olması yeterli olabilir. Bu nedenle, çoğu gerçek yaşam duru-
munda manipülasyona karşı dayanıklı olan eleştirel, şüpheci, alaycı, inanmayan 
veya muhalif insanlar olacaktır. Ancak bu insanlar ana akım iletişim araçlarına 
veya seçkin kurum ve kuruluşlara hâkim olmadıkları sürece, karşı söylem sorunu 
manipülatörler için daha az ciddidir. Ancak vatandaşların yeterli bilgiye sahip ol-
ması ile manipülasyon başarısızlığa uğrayabilir ve manipülatörler hiç beklemedik-
leri bir sonuçla karşı karşıya kalabilir. Manipülasyonda işlevsel hâle gelen söylem 
yapıları incelendiğinde ise şu özellikler önemlidir (Van Dijk, 2006:376): 

• Konuşanın ya da kaynakların, pozisyonunun, gücünün, otoritesinin veya 
ahlaki üstünlüğünün ve ilgili olduğu durumlarda alıcıların aşağı pozisyonu-
nun, bilgi eksikliğinin vb. vurgulanması. 

• Manipülatörün alıcıların bilgi olarak kabul etmesini istediği (yeni) inançlara 
ve bu inançları daha kabul edilebilir kılan argümanlara, kanıtlara vb. odak-
lanılması. 
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• Alternatif (muhalif vb.) kaynakların ve inançların itibarının zedelenmesi. 
• Alıcıların ilgili ideolojilerine, inançlarına, tutumlarına ve duygularına hitap 

edilmesi. 

Konuşanın veya açıklama yapanın güçlü konumu, örneğin ABD başkanının 
ulusa veya Kongreye hitap eden resmî söylemi gibi çok resmî bir ortam, kıyafet, 
ses tonu, sözcük seçimi vb. ile vurgulanabilir. Açıklanan bilgilerin güvenilirliği, 
yetkili kaynaklardan bahsedilerek veya fotoğraflar ya da görüntülerle desteklenerek 
artırılabilir. İnsanların duyguları, özel olarak seçilmiş kelimeler, dramatik retorikler 
(abartılar, vb.), fotoğraflar ve görüntülerle uyandırılabilir. Muhalifler veya düşman-
lar, biz ve onlar kutuplaşmasının olağan gösterimi ile itibarını yitirebilir. Manipü-
lasyonun tüm bu söylem özelliklerinin nasıl formüle edildiği, algı yönetimi süreci-
ne nasıl dâhil edildiği, metinde ve konuşmada nasıl işlediği ve bağlamsal işlevlerini 
ve etkilerini nasıl gerçekleştirdiği araştırmalarla ortaya konulabilir. 

2.2. Kısa Süreli Bellek Tabanlı Söylem Manipülasyonu ve 
Epizodik (Olaysal) Manipülasyon 

Genel olarak söylem ve özellikle manipülatif söylem, kısa süreli bellekte bil-
ginin işlenmesini içerir ve temelde, kelimeler, tümceler, cümleler, ifadeler ve söz-
süz sinyallerin kullanılması ile anlama ile sonuçlanır. Örneğin, daha farklı, daha 
yavaş telaffuz, daha az karmaşık söz dizimi ve alıcıların iyi bildiği bir konuda, 
temel sözcük öğelerinin açık kullanımı gibi faktörler genellikle anlamayı destekler. 
Diğer yandan, eğer konuşmacılar anlamayı engellemek isterlerse, tam tersi bir yön-
teme başvurarak, yani karmaşık cümleler, anlaşılmaz kelimeler kullanma, kafa 
karıştıran veya dinleyenlerin daha az aşina olduğu bir konu hakkında konuşma 
eğilimi gösterebilir. Bu noktada anlamanın kasıtlı olarak bozulması, manipülatif 
biçimler almasına yol açar. Farklı bir ifadeyle, baskın gruplar veya kurumlar, çıkar-
ları ile tutarlı olan bilgilerin anlaşılmasını kolaylaştırmak ve kendi çıkarlarına en 
uygun olmayan bilgilerin anlaşılmasını engellemek istiyorsa, o zaman tipik olarak 
söylem anlayışının kısa süreli bellek tabanlı manipülasyon biçimlerini kullanır 
(Van Dijk, 2006:365-366). 

Kısa süreleri bellek tabanlı manipülasyon, belirli söylemlerin anlaşılmasının 
stratejik süreçlerini etkiler. Bununla birlikte, çoğu manipülasyon daha istikrarlı 
sonuçlar üretilmesini hedefler, bundan dolayı da uzun vadeli belleğe, yani bilgi, 
tutumlar ve ideolojilere odaklanır. Bununla birlikte, uzun vadeli belleğin bir parça-
sını oluşturan, yaşam tarihimizi ve deneyimlerimizi tanımlayan kişisel anılar (Neis-
ser & Fivush, 1994:vii), geleneksel olarak “epizodik (olaysal)” bellekle ilişkilendi-



Algı Yönetimi ve Manipülasyon:  Covid-19 Pandemi Sürecinde ABD ve Çin Rekabeti 

133 

rilen temsillerdir.5 Yani, günlük deneyimler arasında yer alan iletişimsel olaylara 
dair hafıza, epizodik hafızada, kendi şematik yapılarına sahip belirli zihinsel mo-
deller olarak saklanır. Bir hikâye anlatarak, bazı deneyimlerimizle sahip olduğu-
muz kişisel, öznel zihinsel modeli formüle ederiz ya da bir haberi veya bir hikâyeyi 
dinleyen alıcı, anlama eylemini gerçekleştirirken bir zihinsel model oluşturur. An-
lama, anlamları yalnızca sözcükler, cümleler veya söylemlerle ilişkilendirmek de-
ğil, aynı zamanda duyulan, görülen veya okunan bir olayla ilişkili insanların kendi 
kişisel görüşleri ve duyguları ile epizodik bellekte zihinsel modeller inşa etmesidir. 
Deneyime dayalı bilgi, tutum ve ideolojilerin edinilmesi gibi gelecekteki anıların 
ve ileri öğrenmenin temeli bu zihinsel modeldir. Zihinsel modeller, benzersiz, ge-
çici ve kişiseldir. Elbette, bu tür kişisel modeller, aynı zamanda genel, sosyal ola-
rak paylaşılan bilgi veya inançların somutlaştırılmasını da içerir, böylece insanlar 
birbirlerini gerçekten anlayabilir. Zihinsel modeller, sadece konuşma ve metin an-
layışını değil, bir söylemin ne hakkında olduğunu temsil etmesiyle tüm iletişimsel 
olayın anlaşılmasını da tanımlar (Van Dijk, 2006:367).  

Zihinsel modellerin konuşma ve anlamadaki temel rolü göz önüne alındığın-
da, manipülasyonun, özellikle epizodik bellekte zihinsel modellerin oluşumunu, 
harekete geçirilmesini ve kullanımını hedef alması beklenebilir. Manipülatörler, 
alıcıların bir söylemi gördükleri gibi anlamalarını hedefliyorlarsa, alıcıların, mani-
pülatörlerin oluşturmalarını istediği zihinsel modelleri inşa etmesi çok önemlidir 
çünkü bu yolla manipüle edilenlerin yorumlama özgürlüklerinin veya en azından 
manipülatörlerin çıkarlarına aykırı bir söylemi anlama ihtimallerinin sınırlandırıl-
ması sağlanır (Van Dijk, 2006:367). Bundan dolayıdır ki genel olarak, modellerin 
manipülatörlerin çıkarlarına uygun ve tutarlı olan özelliklerini söylemsel olarak 
vurgulanması, örneğin yapılan iyi işlerin ve iyi özelliklerin vurgulanması, yapılan 
kötü işlerin ve kötü özelliklerin ise vurgulanmaması stratejisi izlenir. Pandemide, 
Çin ve ABD yönetiminin dünyanın dört bir tarafındaki insanların Covid-19 hastalı-
ğına maruz kalmasının sorumluluğunu karşılıklı olarak birbirlerine yüklemeyi he-
def alan açıklamaları, baskın grupların veya kurumların, alıcıların zihinsel modelle-
rini söylemsel olarak etkilediği manipülasyon biçimlerinden biridir. Bu yolla, her 
iki ülke de küresel salgının sorumluluğunu kendi çıkarları doğrultusunda başka bir 
yere yönlendirmeye çalışmaktadır. Tercih edilen modellerin oluşumuna veya yeni-
den etkinleştirilmesine katkıda bulunabilecek herhangi bir söylemsel strateji, bu 
nedenle manipülatif söylemin bir parçası olabilir. Zihinsel modellerin ince kontrolü 
çoğu zaman dil kullanıcıları tarafından fark edilmez, dolayısıyla manipülasyona 
katkıda bulunur (Van Dijk, 2006:367). 
                                                            
5 Epizodik (Olaysal) bellek hakkında detaylı bilgi için bkz. Tulving, E. (1983). Elements of Episodic Memory. 

Oxford: Oxford University Press. 
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2.3. Sosyal Bilişsel Manipülasyon 

Bilgi, ideolojiler ve tutumlar gibi daha genel ve soyut inançlara odaklanan 
manipülasyonun, tercih edilen belirli zihinsel modellerin yaratılmasına yönelik 
manipülasyondan daha etkili olduğu söylenebilir.  Bu sebeple, herhangi bir yöne-
tim, vatandaşlar nezdinde popülaritesini yükseltmek istediğinde, tipik olarak vatan-
daşların yönetime yönelik tutumlarını olumlu bir şekilde değiştirmeye çalışır çünkü 
genel, sosyal olarak paylaşılan bir tutum, bireysel dil kullanıcılarının belirli zihinsel 
modellerinden veya fikirlerinden çok daha kararlıdır. Tutumları etkilemek, birçok 
durumda, tüm grupları etkilemek anlamına gelir. Dolayısıyla manipülasyon, önemli 
sosyal konular hakkında daha genel, sosyal olarak paylaşılan tutumlar veya ideolo-
jiler gibi temsillerin oluşumuna veya değiştirilmesine odaklanır (Van Dijk, 
2006:368). Bu tespitten hareketle, ABD ve Çin’in Covid-19 pandemisiyle mücade-
lede, hem ulusal hem de uluslararası çapta insanların salgınla ilgili tutumlarını 
oluşturmayı ve değiştirmeyi amaçladıkları ve bunu da korkularla ilişkilendirerek 
yapmaya çalıştıklarını ifade etmek yanlış olmaz.  

Bilişsel manipülasyon süreçleri, uzun vadeli bellekte yalnızca öznel olarak yo-
rumlanan kişisel deneyimleri zihinsel modeller olarak saklamakla kalmaz, aynı 
zamanda bazen “sosyal temsiller” olarak adlandırılan daha istikrarlı, daha kalıcı, 
genel ve sosyal olarak paylaşılan inançları da kapsar (Augoustinos & Walker, 
1995:31, 134; Moscovici, 2001:31-33). Sosyokültürel bilgiler, bu inançların özünü 
oluşturur ve aynı kültürün diğer üyeleriyle anlamlı bir şekilde hareket edilmesine, 
etkileşimde bulunulmasına ve iletişim kurulmasını sağlar. Bu tespit, aynı sosyal 
grubun diğer üyeleriyle paylaşılan birçok sosyal tutum ve ideoloji için de geçerlidir 
(Van Dijk, 1999:125-126). Sosyal temsiller, grup üyelerinin kişisel zihinsel model-
lerinin oluşumunu ve aktivasyonunu etkiler, yaşam süresi boyunca kademeli olarak 
kazanılır ve değiştirilebilir ancak bir gecede değişmeleri pek de mümkün olmaz.  
Örneğin, pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte, ABD, hastalığa sebep olan Covid-
19 virüsünün Çin tarafından bir laboratuvarda üretildiğini ve kapitalizme yahut 
liberalizme bir meydan okuma olduğunu iddia etmiş, diğer yandan Çin ise bunun 
aslında uluslararası camiadan soyutlamak amacıyla sosyalizme karşı ABD’nin 
tasarladığı bir tuzak olduğu görüşünü savunmuştur. Örneğin, liberal ABD yöneti-
minin “Çin virüsü” söylemini ve bununla ilgili haberleri, bir sosyalistten farklı bir 
şekilde yorumlayacak ve böylelikle böyle bir olayın veya olaylar dizisinin farklı bir 
zihinsel modelini oluşturacaktır. 

Manipülasyon, benzersiz kişisel zihinsel modellerin oluşumunu veya değişi-
mini somut olarak etkileyebilirken, manipülatif söylemin genel hedefleri, insan 
gruplarının paylaşılan sosyal temsillerinin kontrolüdür çünkü bu sosyal inançlar, 
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uzun bir dönem boyunca insanların birçok durumda, yaptıklarını ve söylediklerini 
kontrol eder. İnsanların tutumları, mesela pandemi ile ilgili olarak etkilendikten 
sonra, insanların bu tutumlara göre hareket etmelerini sağlamak için çok az veya 
hiç manipülasyon girişiminde bulunmaya gerek kalmaz. Etkileşim ve söylem için 
sosyal temsillerin hayati önemi göz önüne alındığında, manipülasyonun genellikle 
bireyler ve onların benzersiz kişisel modelleri yerine sosyal bilişe ve dolayısıyla 
insan gruplarına odaklanması bundan dolayı şaşırtıcı değildir. Ayrıca bu anlamda 
manipülasyon, hem bilişsel hem de sosyal boyutları içeren söylemsel bir uygula-
madır (Van Dijk, 2006:369-370). 

Sosyal bilişin manipülasyonu, olayları ve insanları değerlendirmek ve eylemleri 
kınamak veya meşru kılmak için kullanılan normları ve değerleri etkileyebilir. Örne-
ğin, küreselleşmiş dünya görüşünün manipülasyonunda, neoliberal piyasa ideolojile-
rini savunanlar, tipik olarak, çok olumlu bir değer olan özgürlüğün birincil değerini 
vurgular ve benimsemeye çalışır (Doherty & McClintock, 2002:41-42). 

Manipülasyon, bilişsel boyutu, kısa süreli bellek tabanlı söylemi etkileyen 
stratejik anlayış süreçlerini, epizodik bellekte tercih edilen zihinsel modellerin olu-
şumunu ve en temelde bilgi, tutumlar, ideolojiler, normlar, değerler gibi sosyal 
temsillerin oluşumunu veya değişimini içerir. Egemen gruplar veya kurumlar tara-
fından tercih edilen sosyal temsilleri benimseyen insan gruplarının, çok daha fazla 
manipülasyona ihtiyaç duymadıkları, manipüle edilmiş sosyal bilişlere inanmaya 
ve bunlara göre hareket etmeye meyilli oldukları söylenebilir çünkü onları kendile-
ri olarak kabul etmişlerdir.   

3. Pandemi Sürecinde ABD ile Çin’in Algı Yönetimi ve 
Manipülasyon Rekabeti 

Soğuk Savaş’ın bitmesinden önce, çok bilinen bir yaklaşımla dünyanın ideo-
lojik açıdan iki kutuplu olduğu ifade edilirdi, bir üçüncü dünyadan bahsedilmezdi, 
bu belki de üçüncü dünyanın ideolojisinin belirsizliğinden kaynaklanıyordu. İki 
kutbun savunduğu ideoloji de söylemlerle ve diğer iletişim çeşitleri ile insanlara 
daha iyi yaşam değerleri vaat ediyordu. Her iki ideoloji de doğru sosyal modelin 
kendilerinin modeli olduğunu ileri sürüyordu. Kendisini özellikle “özgür dünya” 
ifadesiyle tanımlayanlar, diğer kutup olan Komünist totalitarizmle savaşırken, siya-
si baskıların ve sansürün karşısında ifade özgürlüğü, maddi vasatlık, geri kalmışlık 
karşısında ise “Amerikan rüyası” ikilemini yaratmıştı. Mesela, Sovyetler Birliği’nin 
resmî söylemine göre, Amerikan kapitalizminin alt sınıflar için ağır bedeller ödeten 
düzeni yerine Komünizm daha iyi ve adil bir sistem öngörüyordu.   
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Soğuk Savaş’ın bitmesinden sonra ise iki kutup arasındaki manipülasyon re-
kabetinin Soğuk Savaş öncesi dönemde kaldığı yorumu yapılabilirdi. Zira, ideolo-
jik iki kutupluluğun da sona erdiği görüşünü dile getirenlerin sayısı hiç de azım-
sanmayacak ölçüdeydi. Dünyadaki siyasi söylemin, ekonomik ve ideolojik tehdit-
lerden azade, rasyonel, adil daha düzeyli bir zemine oturması beklentisi yayılmıştı. 
Ancak hiç de beklendiği gibi olmadı, iki kutuplu ideolojik kutuplaşma yerini, ken-
disini demokratik olarak tanımlayan devletlerle, “kötülük ekseni” oluşturduğu iddia 
edilen “haydut devletler” arasında bir kutuplaşmaya bıraktı. Böylece manipülatif 
argümantasyon her iki kutupta da kendisine faaliyet alanı buldu. O kadar ki diğeri-
nin, bizden olmayanın, yani ötekinin/onların öldürülmeyi dahi hak ettikleri fikri 
hızla yayıldı. Bu söylemle birlikte, Soğuk Savaş öncesinde bile destek bulamamış 
olan öldürmeyi kutsayan, aşırı ve fanatik ideolojiler artık kitlelere hitap etmeye 
başladı. Bir yanda, her gün haberlere yansıyan, Batılı yönetim modelleri ve bu 
modellerle ilişkili değerler sistemine körü körüne saplantılı bir inanç, diğer yanda 
bunları “Büyük Şeytan” olarak kabul eden ve buna uygun değerler sistemi üreten 
diğer inançlar. Yaşamak, bu yeni kutuplaşmanın ideolojisine göre ikincilleştirilmiş-
ti. Özellikle genç insanlar, bu iki kutuplaşmanın saflarına katılmaları için manipüle 
edilmesi gereken neferler olarak görülmeye başlandı. Bunun için ortaya konulan 
söylemleri besleyen, yoksulluk, yozlaşmış güç, istikrarsızlık gibi sosyal yönlerin 
elbette etkili olduğu söylenebilir ancak bu görüş, istikrarlı, gelişmiş, kendisini ifade 
özgürlüğünün, daha geniş anlamıyla, demokrasinin ve refahın beşiği olan ülkelerde 
yükselen fanatik manipülasyonu açıklamakta yetersiz kalmaktadır (Saussure & 
Schulz, 2005:8-9).  

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, Hong Kong basınından South 
China Morning Post gazetesinin, ulaştığı Çin kaynaklarına göre 17 Kasım 2019’da, 
Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıktı ve ilk olarak “gizemli bir 
solunum yolu hastalığı” olarak adlandırıldı. Bütün dünyayı etkisi altına alan, eko-
nomileri vuran, sosyal yaşamda büyük değişimlere yol açan Covid-19 pandemi 
süreci,  kendisini iki farklı dünya görüşünün temsilcisi olarak konumlandıran ABD 
ile Çin arasındaki algı yönetimi ve manipülasyon rekabetini de gün yüzüne çıkardı. 
Covid-19 salgını sebebiyle, tüm dünyada insanlar, sosyal mesafe, maske kullanımı, 
uzaktan eğitim, kitlesel sokağa çıkma ve toplu aktivite yasakları gibi birçok yeni 
uygulamayla tanıştı. Dünyada 200’e yakın ülke ve bölgeye yayılan, milyonlarca 
insanın hayatını kaybetmesine sebep olan ve milyarlarca kişinin hayatını doğrudan 
etkileyen Covid-19 pandemisi, sosyal etkileşimin, alışverişin, eğitimin, çalışma 
düzenlerinin dijital ortama taşınmasına yol açarken, “yeni normal” diye adlandırı-
lan yeni bir yaşam tarzını inşa etti. Mesela, maske kullanımı günlük hayatın ayrıl-
maz bir parçası hâline geldi.  
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Dünya, Covid-19 pandemisinden, Çin'in, 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine 
bağlı Vuhan kentinde kaynağı bilinmeyen gizemli bir solunum yolu rahatsızlığının 
ortaya çıktığını, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bildirmesiyle haberdar oldu. 30 
Ocak 2020'de DSÖ “küresel acil durum” ilan ederken, 1 Şubat'ta yeni tip koronavi-
rüse “Covid-19 (Kovid-19)” adı verildiğini duyurdu (WHO, 2020). DSÖ’nün yeni 
tip koronavirüsü “pandemi (küresel salgın)” ilan ettiği 11 Mart'a kadar geçen yak-
laşık 3 aylık sürede salgın Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkeye yayıldı. Vuhan Be-
lediye Başkanı Cou Şienvang’ın Ocak 2020’de, “Yerel hükümetin başı olarak (sal-
gın) bilgisini aldım. Ama açıklamaya yetkili değildim” ifadesinin basında yer alma-
sından önce 5 milyon Vuhanlının tatil veya başka gerekçelerle kentten ayrıldığı 
tespit edildi (Anadolu Ajansı, 18 Kasım 2020). Pandemiyi araştıran ve kendilerine 
ulaşılamayan üç gazetecinin Çin polisi tarafından gözaltına alındıkları ortaya çıktı. 
Çin hükümetinin, virüsü ilk çıktığı dönem mesajlaşma grubundan arkadaşlarına 
duyuran ve daha sonra salgından dolayı hayatını kaybeden Çinli doktor Li Vınliang 
hakkında dedikodu yaymak suçlamasıyla soruşturma açması da tepkilere neden 
oldu. Doktor Li, ölümün ardından halk tarafından “ulusal kahraman” ilan edilir-
ken, Vuhan polisi de doktorun ailesinden özür diledi. 

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabı Twitter’dan 16 Mart 
2020’de yaptığı paylaşımda virüsü ilk kez “Çin virüsü” olarak nitelendirerek, 
“Amerika Birleşik Devletleri, Çin Virüsünden özellikle etkilenen havayolları ve 
diğer sektörleri güçlü bir şekilde destekleyecektir. Her zamankinden daha güçlü 
olacağız! (The United States will be powerfully supporting those industries, like 
Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be 
stronger than ever before!) (Brown, 2020)” dedi. Trump’ın bu çıkışı karşısında 
Çin, ABD yönetimine pandeminin siyasileştirilmemesi çağrılarında bulundu. So-
ğuk Savaş sonrasında ortaya çıkan dünyanın yeni iki kutbu arasındaki algı yönetimi 
ve manipülasyon rekabetinin pandemi sürecinde nasıl gerçekleştiği, seçilen örnek 
açıklamalar üzerinden analiz edilebilir.  

3.1. ABD’nin “Çin Virüsü” Söylemi 

ABD yönetimi, salgının ilk günlerde Çin'i salgından doğrudan sorumlu tut-
maktan kaçınırken, Covid-19 salgınının hızla yayılmaya başlaması üzerine bu du-
rumun sorumlusu olarak bütün dünyaya Çin’i işaret etti. ABD Başkanı Donald 
Trump, virüsü, ilk olarak 16 Mart 2020’de “Çin Virüsü” olarak adlandırırken, bu 
ifadeyi kullanmaya başkanlığının sonuna kadar devam etti. Trump, 14 Nisan 
2020’de DSÖ'yü de salgının başında Çin’in açıklamalarına güvenerek dünyayı 
yanıltmakla suçladı ve 29 Mayıs 2020’de, ülkesinin DSÖ ile ilişkisini sonlandırdı-
ğını açıkladı. Salgının ABD’de görülmesi ile Çin'e “salgına ilişkin bilgileri dünya-
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dan sakladığı” ve “virüsün Vuhan'da bir laboratuvardan sızmış olabileceği” iddia-
sını içeren iki suçlama yöneltildi. Çin'in şeffaf davranmamasının salgının kaynağı 
hakkında şüpheleri beraberinde getirdiği ve salgının dünyaya yayılmasına sebep 
olduğu ileri sürüldü. ABD Kongresinde bazı senatör ve temsilciler, Çin'in cezalan-
dırılması gerektiği görüşünü dahi dile getirdi. Hatta Senato ve Temsilciler Meclisi-
ne sunulan bir tasarıda, Çin'in Covid-19'a yönelik “yetersiz ve şüpheli tutumunun” 
soruşturulması ve bu ülkeden tazminat alınması için bir mekanizma kurulması talep 
edildi (Smith, 2020; Hawley, 2020; Anadolu Ajansı, 24 Mart 2020). Amerikan 
medyasında, ABD Dışişleri Bakanlığına Ocak ayında ulaşan bir istihbaratta, Vu-
han'daki laboratuvarda gerekli önlemlerin alınmadığı ve buradan muhtemel bir 
salgının ortaya çıkabileceği bilgisinin verildiği iddia edildi.  ABD Dışişleri Bakanı 
Mike Pompeo katıldığı bir televizyon programında, koronavirüs salgınının Çin'de 
bir laboratuvar kaynaklı yayıldığını öne sürerek, "Nereden çıktığı konusunda çok 
büyük kanıt var” ifadesini kullandı (BBC News Türkçe, 4 Mayıs 2020). ABD Sa-
vunma Bakanı Mark Esper de, Çin’in gerçekleri sakladığına dair iddiaları pekişti-
rirken, “Pekin'in gerçekleri gizlemesine göz yummayacaklarını” ve “Çin'e asla 
güvenilemeyeceğini” söyledi (Anadolu Ajansı, 16 Nisan 2020). Cornell Üniversite-
si’nin, 1 Ocak 2020 ile 26 Mayıs 2020 tarihleri arasında dünya genelinde yayımla-
nan 38 milyon İngilizce makale üzerinde yaptığı araştırmada, Covid-19 hakkında 
ortaya atılan komplo teorilerinde ismi en fazla öne çıkan kişinin Trump olduğu 
tespit edildi (Evanega vd., 2020). 

ABD yöneticilerinin bu söylemleri, “bilgi ver, ikna et, sürdür” şeklinde özet-
lenebilecek algı yönetimi sürecinde, manipülasyona da başvurulduğu tespitinin 
yapılmasının yanlış olmayacağını göstermektedir. ABD Başkanı Trump’ın iki açık-
laması örnek olarak ele alınabilir:  

Örnek 1 

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgını sebebiyle online yapılan, 22 
Eylül 2020’de başlayan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu’na gönderdiği 
video mesajda şunları ifade etti (Anadolu Ajansı, 22 Eylül 2020): 

“2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük küresel mücadele yaşanıyor. Çin virü-
sü 188 ülkede sayısız cana mal oldu. ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en 
agresif seferberliği başlattık. Daha önce eşi görülmemiş bir iş birliği ve barış 
sürecine girildi.  Biz bu aydınlık geleceğe ilerlerken, bu pandemiyi dünyaya 
salan ülke olan Çin'i de sorumlu tutmalıyız. Virüsün ilk günlerinde Çin ülke 
içi seyahati durdurdu ancak Çin'den yapılan uçuşlara izin verdi. Çin, benim 
uyguladığım seyahat yasağını da kınadı. Çin hükümeti ve Dünya Sağlık Örgü-
tü (DSÖ), yanlış bir şekilde virüsün insana bulaştığına dair kanıt olmadığını 
söyledi. Sonra da belirti göstermeyen kişilerin virüsü yaymayacağını duyurdu. 
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BM, bu eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutmalıdır… ABD barış getiren 
ülkedir. Ama bu, güç üzerinden sağlanan bir barıştır. Şu anda her zamankin-
den daha güçlüyüz. Silahlarımız hiç olmadık kadar gelişmiş. Açıkça söyleye-
yim daha önce hayal etmediğimiz silahlarımız var ve asla kullanmak zorunda 
kalmamamız için Tanrı'ya dua ediyorum.”  

Donald Trump, bir yandan “korumacı”, “tek taraflı” ve “önce Amerika” vurgulu 
bir konuşma yaparken, diğer yandan ABD’yi barış getiren ülke olarak tanımlamakta-
dır. Böylece Batılı yönetim modelleri ve bu modellerle ilişkili değerler sistemine, 
yani ABD’nin “demokratik eksen”de yer aldığına gönderme yaparak,  olumlu bir öz 
sunum, biz stratejisinin bir unsuru olan iyi niyet kazanma hamlesi yapmaktadır. 
Trump, “biz” diyerek ABD’nin yer aldığı ideolojik kutbu da hatırlatmaktadır, olum-
suz diğer sunum (onlar/öteki) genel stratejisini de kullanarak Çin’i ötekileştirmekte-
dir ve onu pandemiyi dünyaya salan ülke olarak etiketlemektedir. Böylece büyük bir 
salgın tehdidi ile karşı karşıya kalan ABD’yi, yani bizi dünyanın geri kalanına doğru 
genişletmektedir. Biz (demokrasiler) ve onlar (diktatörlük-komünist-sosyalist) ara-
sındaki iyi bilinen kutuplaşmış karşıtlığı yorumlayarak, siyasi olarak Çin’in sorumlu 
tutulmamasına karşı olanların, DSÖ gibi Çin’i desteklemekle suçlanabileceği ima-
sında bulunarak, diğer kutupta yer alabileceklerin sessiz kalmasını sağlamaya çalış-
maktadır. Zihinlerde, Çin’i sorumlu tutmanın demokrasiyi ya da Batı değerlerini 
savunmanın bir yolu olduğu kalıbını çağrıştırırken, Çin’in sorumlu tutulmasına karşı 
çıkanlar hakkında “düşman” ya da “hain” algısını oluşturmaya yönelik, manipülas-
yonda oldukça yaygın olan örtük-yanıltıcı bir denklem oluşturmaktadır.  

Trump, BM Genel Kurulunun Çin’i sorumlu tutma konusunda karar verme 
hakkına işaret ederek manipülatif bir etki yaratmak istemektedir. Başka bir deyişle, 
Çin’e karşı mücadeleyi meşrulaştırmayı da amaçlamaktadır. 

ABD başkanı, ABD’yi olumlu sunma stratejisinin bir hamlesi olarak, 
ABD’nin 2. Dünya Savaşı’ndan sonra en agresif seferberliği başlattığını, her za-
mankinden daha güçlü olduğunu, çok gelişmiş silahlara sahip olduğunu ifade ede-
rek bir yandan güç tahakkümü kurmayı, diğer yandan ise Çin’i itibarsızlaştırmayı 
hedeflemektedir. En sonunda ise “Tanrı’ya dua ettiğini” belirten Trump, “tutkulu 
inançlarına” atıfta bulunmakta, mantıklı argümanlara ek olarak, duygusal ve dola-
yısıyla savunmasız tarafını da sunarak inançlarının gücünü de vurgulamaktadır. 

Bu birkaç satırda dahi manipülasyonun tüm yönlerinin açık olduğu tespiti ya-
pılabilir: 

• İdeolojik kutuplaşma: Biz (Demokrasiler)-Onlar/Ötekiler (Diktatörlükler, 
komünistler, sosyalistler). 

• Ahlaki üstünlük yoluyla kendini olumlu sunum: ABD, barış getiren, de-
mokrasi mücadelesi veren, diğer görüşlere saygılı ülke.  
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• Düşmanlara ve rakiplere rağmen gücünü vurgulamak: ABD, her zamankin-
den daha güçlü ve hiç olmadığı kadar gelişmiş silahlara sahip.  

• Ötekini gözden düşürmek, itibarsızlaştırmak: Çin, dünyaya hastalığı salan 
ülke.  

• İnançları kullanma ve mantıklı argümanlara duygusal boyut kazandırmak: 
Tanrı’ya dua etmek.   

Örnek 2 

Trump, 24 Haziran 2020’de Arizona eyaletinde inşası devam eden Meksika 
sınırı duvarı ziyaretinin ardından, Phoenix kentinde gençlere hitap etmiştir (Anado-
lu Ajansı, 24 Haziran 2020): 

“KOVİD-19 salgını, ekonominin en iyi olduğu dönemde, Çin'den geldi. Bu vi-
rüse birçok isim verilebilir. KOVİD-19 diyorlar, bu nedir, birisi 19’un ne ol-
duğunu söyleyebilir mi? Bu bir isim değil. Bunu Çin virüsü olarak adlandıra-
biliriz. Kung Flu diyebiliriz, Vuhan virüsü diyebiliriz.” 

Bu ifadelerde manipülasyon oldukça açıktır. Trump, ekonominin en iyi oldu-
ğu dönem vurgusu ile kendisini olumlu sunma stratejisini uygulamaktadır. Konu-
nun ciddiyetini retorik olarak geliştirmektedir. İdeolojik kutuplaşma stratejisini de 
kullanmaktadır (Biz/Demokrasi Onlar-Öteki/Diktatör-Sosyalist-Komünist). Ötekini 
kötü ile yani, salgınla, hastalıkla bütünleştirmek için abartılardan faydalanmaktadır. 
Manipülatif söylemin, temel konuya odaklandığını görüyoruz: İyi ile kötü arasın-
daki uluslararası mücadele.  

Bu iki örnek, algı yönetimi sürecinin önemli unsurlarından olan gerçeklerin 
yeniden inşası ve insanların manipüle edilmesi için manipülatif söylemin bazı stra-
tejilerini içermektedir. Birinin kendi gücünü ve ahlaki üstünlüğünü vurgulamak, 
rakiplerinin itibarını zedelemek, kendi gerçeklerini yaratmak ya da sunmak, ideolo-
jik kutuplaşma gibi manipülatif stratejilerin bazı klasik örneklerini göstermektedir. 
Biz ve öteki/onları, kendini olumlu, diğerini olumsuz sunma, demokrasi ile sosya-
lizm arasında ideolojik konumlanma, duygusal çekicilikler ve inançların kullanımı 
manipülatif söylemin araçları olarak kullanılırken, bir algı yönetimi sürecinde he-
deflenen iknanın sağlanabilmesi için de yardımcı olmaktadır.  

3.2. Çin’in Karşı Söylemi  

Çin'in hem Asya'da hem de uluslararası arenada yükselen bir güç olduğu var-
sayılmaktadır. Çin devletinin güçlenmesi, ABD için potansiyel ekonomik ve ulusal 
güvenlik zorlukları doğurmaktadır. Zira, ABD 2018 Ulusal Savunma Stratejisinde 
“büyük güç rekabetinin” Washington için terörizmden daha öncelikli bir kaygı 
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olduğu belirtilmiştir (BBC News Türkçe, 19 Ocak 2018). ABD yönetimi, Covid-19 
salgınının dünyaya yayılması ile Çin’i hedef alırken, Çin, uluslararası toplumda 
ABD manipülasyonunu püskürtmek ve dışlanmamak amacıyla, karşı algı yönetimi 
ve manipülasyon stratejisi izlemiştir. Pekin yönetimi, virüsün laboratuvarda üretil-
diği iddialarını, ABD yönetiminin, gündemi ülke içindeki sorunlardan başka yere 
yöneltmek amacıyla yarattığını iddia ederek, pek çok kez reddetmiştir. Çin Dışişle-
ri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, 23 Eylül 2020’de yaptığı açıklamada, 
Trump’ın BM Genel Kurulu’ndaki suçlamalarına, “ABD olguları hiçe sayıyor ve 
yalanlar üretiyor. Menfi siyasi güdülerle BM platformunu Çin’e temelsiz suçlama-
lar yöneltmek için kullanıyor. Çin, mümkün olan en erken vakitte pandemiyi bil-
dirmiş, hastalığa yol açan patojeni tanımlamış ve DNA dizilimini dünyayla pay-
laşmıştır. Kronoloji gayet açık, olgu ve veriler ortadadır. Çin'i sürekli olarak KO-
VİD-19'la ilişkili iddialarla karalayarak ABD virüs salgınını kötü yönetmesinin 
suçunu başkalarına yüklemeye çalışıyor. Bu boşuna bir çabadır. (Anadolu Ajansı, 
24 Eylül 2020)” cevabını vermiştir.  

Etkili bir şekilde algı yönetimi ve manipülasyonu kullanarak, kendisi hakkın-
daki suçlamalardan ve “ABD düşmanı” etiketinden kurtulmayı amaçlayan Çin’in 
söylemini iki farklı örnek üzerinden inceleyebiliriz:  

Örnek 1  

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 22 Eylül 2020’de video mesaj ile katıldığı, 
BM’nin 75'inci Genel Kurulu’nda Covid-19 salgınından ülkesini sorumlu tutan 
ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlamalarını reddederken, virüse karşı mücadele-
nin “siyasileştirilmemesi”, “uluslararası mücadele” ve “küresel iyileşme” çağrısı 
yapmıştır (Anadolu Ajansı, 22 Eylül 2020): 

 “Bu konuyu siyasileştirmeye veya damgalamaya yönelik her türlü girişim 
reddedilmelidir. Covid-19 insanlığın karşı karşıya olduğu son kriz olmayacak, 
bu yüzden el ele vermeli ve bizi bekleyen diğer küresel zorluklarla başa çık-
maya hazır olmalıyız.  Herhangi bir ülke ile ne soğuk savaş ne de sıcak çatış-
maya girme niyetinde değiliz. Farklılıkları gidermek ve başkalarıyla olan an-
laşmazlıkları çözmek için diyalog ve müzakereye devam edeceğiz. Sadece 
kendimizi kalkındırmaya çalışmayacağız ve biri kazanırken diğerinin kaybe-
deceği bir oyun oynamayacağız.” 

Uluslararası toplumda etkinliğini artırmaya çalışan Çin Devlet Başkanı Şi 
Cinping, Trump’ın katılmadığı BM’nin 75. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 
yüksek düzeyli faaliyette yaptığı konuşmada da isim vermeden ABD’yi eleştirerek, 
merkezinde BM olan uluslararası sistemi ve iş birliğini savunarak şunları söyledi  
(Anadolu Ajansı, 21 Eylül 2020): 
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“Hiçbir ülkenin tek başına küresel meselelere hükmetme, başkalarının kade-
rini kontrol etme ya da kalkınma konusunda bütün avantajları kendi elinde 
tutma hakkı yok. Dahası kimseye, her istediğini yapma, hegemonya kurma, 
zorbalık ya da dünyanın patronluğunu üstlenme konusunda müsaade edilme-
meli. Ülkeler arasında ikili ilişkiler güçlü yumruk sallamak yerine, kurallara, 
uluslararası hukuka ve karşılıklı taahhütlere dayalı olmalıdır.” 

ABD Başkanı Trump'ın “tek taraflı”, “korumacı” ve “önce Amerika” mesajı-
nın aksine, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, çok taraflı uluslararası sistemi savun-
maktadır. Çin karşı söyleminde, uluslararası kamuoyunun ve BM Genel Kuru-
lu’nun Çin’nin yaptıkları ve pozisyonu hakkında yeterli bilgiye sahip olması ile 
ABD’nin manipülasyonunu başarısızlığa uğratmayı hedeflemektedir. Çin’in pozis-
yonunu ve ahlaki üstünlüğünü, salgından Çin’i sorumlu tutmak isteyenlerin ise 
bilgi eksikliğini vurgulamaktadır, Çin’in uluslararası sistemle iş birliğine hazır 
olduğunu belirtirken bunun için kabul edilebilir argümanlara ve kanıtlara odaklan-
maktadır. Çin’in ötekileştirenlerle diyalog ve müzakereye açık olduklarını belirtir-
ken, onların ideolojilerine, inançlarına, tutumlarına, duygularına hitap etmektedir, 
zira aslında bütün bu değerler aynı zamanda Çin’i ötekileştirenlerin kutsadıkları 
değerlerdir. Çin Devlet Başkanı’nın karşı söylemi de manipülasyon içermektedir:   

• Konuşanın gücünü, ahlaki üstünlüğünü, diğerinin bilgi eksikliğinin vurgu-
lanması: Bu konuyu siyasileştirmeye veya damgalamaya yönelik her türlü 
girişim reddedilmelidir. 

• Manipülatörün alıcıların bilgi olarak kabul etmesini istediği (yeni) inançla-
ra ve bu inançları daha kabul edilebilir kılan argümanlara, kanıtlara vb. 
odaklanılması: Farklılıkları gidermek ve başkalarıyla olan anlaşmazlıkları 
çözmek için diyalog ve müzakereye devam edeceğiz. 

• Alternatif ya da muhalif açıklamaların (Bu örnekte ABD yönetimi ve 
Trump’ın açıklamalarına atıfla) inançların itibarının zedelenmesi: Hiçbir 
ülkenin tek başına küresel meselelere hükmetme, başkalarının kaderini 
kontrol etme ya da kalkınma konusunda bütün avantajları kendi elinde 
tutma hakkı yok. Dahası kimseye, her istediğini yapma, hegemonya kurma, 
zorbalık ya da dünyanın patronluğunu üstlenme konusunda müsaade edil-
memeli. 

• Mesajın verildiği kişilerin ideolojilerine, inançlarına, tutumlarına ve duygu-
larına hitap edilmesi (BM Genel Kurulu üyelerine hitap): Covid-19 insanlı-
ğın karşı karşıya olduğu son kriz olmayacak, bu yüzden el ele vermeli ve 
bizi bekleyen diğer küresel zorluklarla başa çıkmaya hazır olmalıyız. Ülke-
ler arasında ikili ilişkiler güçlü yumruk sallamak yerine, kurallara, ulusla-
rarası hukuka ve karşılıklı taahhütlere dayalı olmalıdır.  
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Örnek 2 

Dünyanın bütün ülkelerindeki büyükelçilikleri aracılığıyla karşı algı yönetimi 
ve manipülasyon atağı başlatan Çin, salgına ilişkin özellikle ABD kaynaklı iddiala-
rın her birini bilimsel verileri de kullanarak akamete uğratmaya çalışmıştır. Bunlar 
arasında yer alan bazı açıklamalar şöyledir (The China-related Lies and Facts 
about the New Coronary Pneumonia Epidemic, 2020):  

“1.Yalan : Covid-19 bir ‘Çin Virüsü’ veya ‘Wuhan Virüsü’dür. 

Gerçek: DSÖ, bir hastalığın bir ülke veya bölge ile adlandırılmasının yanlış 
olduğunu açıkladı. DSÖ, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve BM Gıda ve Tarım 
Örgütü ile iş birliği içinde 8 Mayıs 2015'te Virüslerin Adlandırılması İçin En 
İyi Uygulama İlkeleri’ni belirledi. Bu kılavuza göre, bir hastalığın adlandı-
rılmasında; coğrafi konumlardan, insanların adlarından, hayvan veya gıda 
sınıfından, kültürel, nüfus, endüstri veya mesleki referanslar (örneğin lejyo-
nerler) ve aşırı korku uyandıran terimlerden kaçınılmalıdır. 11 Şubat 2020’de 
DSÖ, yeni koronavirüsün neden olduğu zatürreyi, resmî olarak Koronavirus 
Hastalığı 2019 (Covid-19) olarak adlandırdı. 

2. Yalan: Wuhan bu virüsün kaynağıdır. 

Gerçek: Virüsü ilk rapor eden olması Wuhan’ı virüsün kaynağı yapmaz. Aslı-
na bakılırsa, virüsün kaynağı hâlen daha belirlenemedi. Kaynak takibi ciddi 
bir bilimsel konudur, yani bilime dayandırılmalı ve bilim insanları ve tıp uz-
manları tarafından incelenmelidir. Tarihsel olarak bir virüsün ilk rapor edil-
diği yer genellikle onun kaynağı olmaz. Örneğin, ilk HIV vakası ABD tarafın-
dan rapor edildi fakat virüsün asıl olarak ABD’den gelmediği mümkün olabi-
lir. Ayrıca birçok vaka gösteriyor ki İspanyol Gribi, İspanya’dan çıkmamıştır. 

3.Yalan: Virüs Wuhan Viroloji Enstitüsü tarafından geliştirildi. 

Gerçek: Tüm veriler gösteriyor ki SARS-COV-2 doğal bir virüstür, insan ya-
pımı değildir. İngiltere'nin prestijli tıbbi dergisi The Lancet, 30 Ocak'ta, Co-
vid-19 hakkında bir makale yayınladı. Makale, SARS-CoV ve MERS-CoV ile 
karşılaştırıldığında, 2019-nCoV'un yarasadan türetilen iki akut solunum 
sendromu benzeri koronavirüs ile daha yakından ilişkili olduğuna dikkat çek-
ti. Analiz, yarasaların bu virüsün orijinal konakçısı olabileceğini düşündür-
mektedir. 

4. Yalan: Covid-19 Wuhan Viroloji Enstitüsündeki istem dışı bir sızıntıdan or-
taya çıkmıştır. 
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Gerçek: Wuhan Viloloji Enstitüsü (WIV) bünyesinde yer alan P4 Laboratuva-
rı Çin ve Fransa hükümetleri arasında bir iş birliği programıdır. Enstitünün 
yeni bir koronavirüs üretme ve sentezleme yeteneği yoktur ve Enstitüden her-
hangi bir patojen sızıntısı ve çalışanların hastalanması vakasının yaşandığına 
dair kanıt yoktur. 

5.Yalan: Çin virüsü ilk etapta Wuhan'ın içinde tutabilirdi. Buna rağmen, bir-
çok vatandaşının virüsü dünyanın geri kalanına yayarak Milano, New York ve 
diğer yerlere uçmasına izin verdi. 

Gerçek: Çin, virüsü büyük ölçüde Wuhan'ın içinde tutmak için en kısa sürede 
en sıkı önlemleri aldı. İstatistikler, Çin'den çok az vakanın yurt dışına çıktığını 
göstermektedir. Çin, 23 Ocak'tan itibaren Wuhan'ı geçici olarak tecrit etti, 
yani 24 Ocak'tan 8 Nisan'a kadar giden ticari uçuşlar veya tren hizmetleri 
kapalıydı. Bu yüzden Wuhan sakinlerinin bu süre içinde denizaşırı seyahat 
etmeleri imkânsızdı. 

6.Yalan: Çinliler yarasa yedikleri için yeni coronaviruse yakalandılar.  

Gerçek: Yarasalar asla Çin beslenme biçiminin bir parçası değildir. 

7. Yalan: Çin vahşi yaşam pazarlarını yeniden açıyor. Hemen tüm ‘ıslak pa-
zarları’ kapatmalıdır. 

Gerçek: Çin'de ‘vahşi yaşam ıslak pazarları’ diye bir şey yoktur. Çin, vahşi 
hayvanların tüm yasadışı avlanmasını ve ticaretini yasaklayan bir yasa geçir-
di. 

8. Yalan: Çin'in ilk örtbas ve gecikmiş bilgi açıklaması virüsün yayılmasıyla 
sonuçlandı. 

Gerçek: Olan şey, bilinmeyen bir virüsün insanlara karşı beklenmedik bir 
saldırısıdır. Çalışmak ve anlamak zaman almaktadır. Çin, dünyaya açık, şef-
faf ve sorumlu bir şekilde zamanında bilgi sağlamıştır. 

9. Yalan: Çin Dr. Li Wenliang’ı, bir muhbiri, virüsün yayılmasını örtbas et-
mek için tutukladı. 

Gerçek: Dr Li Wenliang bir muhbir değildi ve o tutuklanmadı. Dr. Li Wenli-
ang iyi bir doktordu. Çin Komünist Partisi üyesiydi, sözde ‘rejim karşıtı figür’ 
değil. 5 Mart'ta Covid-19 ile mücadelede ‘ulusal örnek sağlık çalışanı’ seçil-
di. 2 Nisan'da şehit olarak onurlandırıldı. 

Dr. Li Wenliang'ı ‘rejim karşıtı kahraman’ ya da ‘uyandıran’ olarak etiketle-
mek Dr. Li ve ailesine saygısızlıktır. Bu tamamen ahlak duygusundan yoksun 
siyasi bir manipülasyondur. 
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10. Yalan: Çin, insandan insana bulaşma ile ilgili bilgileri açıklama konu-
sunda çok geç kalmıştır. Sonuç olarak, ABD ve dünyanın geri kalanı virüsün 
ne kadar bulaşıcı ve ölümcül olduğu konusunda yeterince bilgi edinememiş ve 
bu nedenle yeterince hızlı yanıt verememiştir. 

Gerçek: Çin ve Dünya Sağlık Örgütünden gelen mesajlar zamanında ve güçlü 
olmuştur. ABD virüsün tehlikesini başından beri bilmekteydi.” 

Çin karşı söyleminde “gerçek durum” vurgusuyla, geleneksel algı yönetimi 
stratejisini kullanarak uluslararası kamuoyunu ikna etmeyi amaçlamaktadır. Ancak 
bunu yaparken, kendisini hedef alan ABD’nin manipülatif söylemine karşı söylem 
geliştirmekte ve kamuoyunu manipüle etmeye çalışmaktadır: 

• Grup içi (biz) ve grup dışı  (onlar) arasındaki genel ideolojik kutuplaşmanın 
tarafı olmamaya çalışmak, uluslararası sistemin bir parçası olduğunu ve iş 
birliği yaptığını vurgulamak: DSÖ, bir hastalığın bir ülke veya bölge ile ad-
landırılmasının yanlış olduğunu açıkladı. 

• Genellemeler ve metaforlar kullanmak: Olan şey, bilinmeyen bir virüsün in-
sanlara karşı beklenmedik bir saldırısıdır. Çalışmak ve anlamak zaman al-
maktadır.  

• Hikâye anlatımı: Virüsü ilk rapor eden olması Wuhan’ı virüsün kaynağı 
yapmaz. Tarihsel olarak bir virüsün ilk rapor edildiği yer genellikle onun 
kaynağı olmaz. Örneğin, ilk HIV vakası ABD tarafından rapor edildi fakat 
virüsün asıl olarak ABD’den gelmediği mümkün olabilir. Ayrıca birçok va-
ka gösteriyor ki İspanyol Gribi, İspanya’dan çıkmamıştır. 

• Aktör tanımlarının biçimleri: Dr Li Wenliang bir muhbir değildi ve o tutuk-
lanmadı. Dr. Li Wenliang iyi bir doktordu. Çin Komünist Partisi üyesiydi, 
sözde ‘rejim karşıtı figür’ değil. 

• Tartışma (argümantasyon): Dr. Li Wenliang'ı ‘rejim karşıtı kahraman’ ya 
da ‘uyandıran’ olarak etiketlemek Dr. Li ve ailesine saygısızlıktır. Bu ta-
mamen ahlak duygusundan yoksun siyasi bir manipülasyondur. 

• Çıkarımlar ve imâlar: Çin, 23 Ocak'tan itibaren Wuhan'ı geçici olarak tecrit 
etti, yani 24 Ocak'tan 8 Nisan'a kadar giden ticari uçuşlar veya tren hizmet-
leri kapalıydı. Bu yüzden Wuhan sakinlerinin bu süre içinde denizaşırı se-
yahat etmeleri imkânsızdı. 

• Detaylı ve diğer durum veya olay tanımlama modları: Wuhan Viroloji Ens-
titüsü (WIV) bünyesinde yer alan P4 Laboratuvarı Çin ve Fransa hükümet-
leri arasında bir iş birliği programıdır. Enstitünün yeni bir koronavirüs 
üretme ve sentezleme yeteneği yoktur ve Enstitüden herhangi bir patojen sı-
zıntısı ve çalışanların hastalanması vakasının yaşandığına dair kanıt yok-
tur. 
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• Haber bültenlerindeki manşetler gibi üstyapısal (şematik) kategoriler: Ya-
lan, Gerçek. 

• Suçlamaları reddeden ifadeler, küresel olanları uygulayan ve sürdüren yerel 
konuşmalar yapmak: Yarasalar asla Çin beslenme biçiminin bir parçası 
değildir. Çin'de ‘vahşi yaşam ıslak pazarları’ diye bir şey yoktur. Çin, vahşi 
hayvanların tüm yasadışı avlanmasını ve ticaretini yasaklayan bir yasa ge-
çirdi. 

• “Biz”im olumlu ve “onlar”ın olumsuz eylemlerine ilişkin yerel anlamların 
kullanılması: Çin, dünyaya açık, şeffaf ve sorumlu bir şekilde zamanında bilgi 
sağlamıştır. Çin ve Dünya Sağlık Örgütünden gelen mesajlar zamanında ve 
güçlü olmuştur. ABD virüsün tehlikesini başından beri bilmekteydi. 

Sonuç 

Bu çalışmada, algı yönetiminde, manipülasyonun, özellikle söylemsel mani-
pülasyonun multidisipliner bir yaklaşımla nasıl kullanılabileceği, ABD ve Çin ara-
sındaki rekabet örneği üzerinden ele alınmıştır.  

ABD, ticari ve siyasi açıdan büyük rakip veya “düşman” olarak belirlediği 
Çin’i dünyadan izole etmek amacıyla yürüttüğü algı yönetimi ve manipülasyon 
stratejisi ile hem kendi kamuoyunun hem de uluslararası kamuoyunun desteğini 
yanına almayı, dünyanın dört bir tarafında hasta olanların, hasta yakınlarının ve 
hastalıktan doğrudan veya dolaylı yönden etkilenenleri manipüle etmeyi hedefle-
miştir. Ele alınan örnekler, gerçek hayatta iki tür zihin kontrolü ile örtüşse de ele 
alınan söylemlerin bazı ilgili bağlam özelliklerinin manipülasyon ve meşru ikna 
arasında ayrım yapmamıza yardımcı olduğunu görüyoruz. Yani, kullanılan strateji-
lerin çoğu, tamamen meşru siyasi retorik olarak da uygulanabilir. Bununla birlikte, 
DSÖ tarafından acil durum olarak tanımlanan salgın sürecinde, dünyanın birçok 
ülkesinin yöneticileri ve halkları, Çin karşıtlığı ve hastalığın Çin tarafından dünya-
ya yayıldığı görüşünü savunan ABD politikasını kabul edecek şekilde manipüle 
edilebilir. Hem bağlamsal hem de metinsel olarak ABD yönetiminin ve Trump’ın 
bazı ülkelerin bu görüşe katılmayacaklarını bilse dahi onları da manipüle etmeyi 
hedefledikleri söylenebilir. 

Çin ise genellikle hem Batı’ya hem de Orta Doğu’ya yönelik söyleminde, 
“dayanışma”, “iş birliği” “insanlığın ortak geleceği” gibi kavramları kullanmakta-
dır. Bu kavramlar, gerek Çin’in “Büyük Stratejisi”ne ve geleneksel dış politika 
anlayışına gerekse algı yönetimi süreçlerine uyumlu kavramlardır. Çin, algı yöne-
timi ve manipülasyonu bir “softpower (yumuşak güç)” olarak kullanarak küresel 
iddialarına ulaşmayı hedeflemektedir. Yeni tip koronavirüs salgını ile ilk karşı 
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karşıya kalan ülke olan Çin’in salgının kontrol altına alınabilmesi için uluslararası 
sistemle iş birliği yaptığını tekrar tekrar vurgulaması, siyasal etki kapasitesini ge-
nişletme amacıyla paralel bir tutum olarak görülebilir.    

Covid-19 pandemi sürecinin, hem ABD hem de Çin açısından algı yönetimi 
ve manipülasyon açısından bir rekabet alanı oluşturduğu, bir fırsat olarak görülüp, 
değerlendirilmeye çalışıldığı tespitini yapmak yanlış olmaz. Algı yönetimi ve ma-
nipülasyon rekabetinin, virüse karşı aşı ve tedavi çalışmalarına kadar uzanan bir 
güç mücadelesinin önemli bir ayağını teşkil ettiği de söylenebilir.  

Bu makalede, algı yönetiminde, söylemsel manipülasyonun öncelikle bir güç 
tahakküm biçimi olması özelliği dolayısıyla diğer etki biçimlerinden ayrıldığı, ör-
nek açıklamaların analizi ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Algı yönetiminde, 
manipülasyonun zihin kontrolü, yani bilişsel boyutunun nasıl kullanılabileceğine 
değinilmiştir. Son olarak, olağan kutuplaşma ve ideolojik çatışmayı ifade eden, 
“biz”e ilişkin olumlu sunum, “ötekine/onlara” ilişkin olumsuz sunumlara odaklanı-
larak, manipülasyonun çeşitli söylemsel boyutları analiz edilmiştir. Bütün bunlar, 
Çin ve ABD’nin, Covid-19 sürecinde, algı yönetimi ve manipülasyon süreçleri ile 
güçlerini, ahlaki üstünlüklerini, güvenirliklerini artırmak, etki alanlarını genişlet-
mek, hem kamuoylarından hem de uluslararası kamuoyunun desteğini almak ve var 
olan desteklerini kaybetmemek amacıyla rekabet ettikleri çıkarımına ulaşmamızı 
sağlamıştır. Bu algı yönetimi ve manipülasyon süreçleri, ABD’nin Çin’i, Çin’in 
ABD’yi itibarsızlaştırma, kötüleme söylemlerini içermekte, duygusal çekiciliklerin 
kullanılması, insanların inançlarının ve tutumlarının sebeplerine yönelik reddedi-
lemez kanıtların eklenmesi ile pekiştirilmektedir.   

Gelecekte yapılacak çalışmalarla, algı yönetimi süreçlerinde, manipülasyonun 
söylemsel, bilişsel ve sosyal yönlerinin kullanılmasına ilişkin yeni bulgulara ulaşı-
lacaktır. 
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Kamuoyu Araştırmaları/ 
Seçim Anketleri ve Manipülasyon: 
Farklı Kamuoyu Araştırma Şirketi  

Yöneticilerinin Twitter-Sosyal Medya 
Paylaşımları Üzerine Bir Araştırma 

Hayrullah Yanık 

Özet 

Kamuoyu araştırmalarının/seçim anketlerinin hazırlanması, uygulanması, ana-
liz edilmesi ve medyada yayınlanması süreçlerinde manipülasyon yapılarak seçmen 
tercihleri/davranışlarının yönlendirilmesi olasıdır. Bunların yanında araştırmalar 
yayınlandıktan sonra, araştırmalar doğru yapılsalar bile sonuçlarından memnun 
olmayanlar tarafından ya da seçim sonuçlarıyla araştırmalar arasında büyük sapma-
lar olduğunda, araştırmaların “sahte” ve manipülasyon amaçlı yapıldığı ifade edil-
mektedir. Bu çalışmanın amacı, seçim anketi yayınlayan farklı kamuoyu araştırma 
şirketi yöneticilerinin Twitter hesaplarından yapmış oldukları paylaşımların anlam-
larını duygu analizi yöntemi ile inceleyerek herhangi bir siyasi parti ve tarafa me-
yilli olup olmadıklarını belirlemeye çalışmak ve çalışma sonunda elde edilen bul-
gulara göre yaptıkları seçim anketlerinde manipülasyon yapabilecekleri şüphesi 
olup olmadığını değerlendirmektir. Çalışma sonunda, söz konusu durumun oluş-
maması için ise neler yapılabileceğinin tartışılması da çalışmanın amaçları arasın-
dadır. Elde edilen bulgular ve sonuçlar kamuoyu araştırmaları alanına, araştırma 
şirketlerine ve dahi yöneticilerine duyulan güven açısından önem arz etmektedir. 
Bu çalışmada öncelikle kamuoyu araştırmalarının hazırlanması, uygulanması, ana-
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liz edilmesi ve yayınlanması aşamalarında seçmen tercihlerinin yönlendirilmesi 
amacıyla yapılması muhtemel manipülasyonlara ve ayrıca araştırmalar yayınlan-
dıktan sonra araştırmalarda manipülasyon yapıldığı düşüncesine gelinmesine neden 
olan durumlara değinilmektedir. Daha sonrasında ise hangi kamuoyu araştırma 
şirketi yöneticilerinin Twitter hesabının inceleneceğinin nasıl belirlendiğine ve 
yapılan “Duygu Analizi” ve “İçerik Analizi” sonucunda elde edilen verilere ve 
bulgulara yer verilmektedir. Hangi kamuoyu araştırma şirketi yöneticilerinin hesa-
bının analiz edileceği iki şekilde belirlenmiştir. Öncelikle Türkiye’de 2018’de ve 
2019’daki seçim süreçlerinde Sözcü ve Yeni Şafak gazetelerinin ilk sayfalarında 
hangi kamuoyu araştırma şirketlerinin seçim anketi sonuçlarına yer verildiği içerik 
analizi yöntemi ile araştırılmıştır. Bunun yanında 2018 ve 2019 seçimleri öncesin-
de seçim anketi yayınlayan kamuoyu araştırma şirketleri ve yöneticileri farklı kay-
naklardan araştırılarak belirlenmiştir. Bu çalışmada13 farklı kamuoyu araştırma 
şirketi yöneticisinin Twitter hesaplarındaki paylaşımlar 30.06.2021 tarihinden geri-
ye doğru (yapılan paylaşım sayılarına göre) “Duygu Analizi” ve “İçerik Analizi” 
yöntemi ile analiz incelenmiştir. İncelenen paylaşımlar; iktidar ve partileri ve mu-
halefet ve partileri-yöneticileri-milletvekilleri-belediye başkanları ve yaptıkları ve 
yapmadıkları icraatlar vb. hakkındaki paylaşımları (diğer konular ve yaptıkları 
seçim anketi sonuçları haricindeki paylaşımları) kapsamaktadır. Çalışmada ilk 
olarak Sözcü ve Yeni Şafak gazetelerinin (basılı versiyonlarında) farklı kamuoyu 
araştırma şirketlerinin seçim anketlerine yer verdikleri belirlenmiştir. 13 farklı ka-
muoyu araştırma şirketi yöneticisinin Twitter paylaşımlarının incelenmesi sonu-
cunda ise bazı kamuoyu araştırma şirketi yöneticilerinin çok az paylaşım yaptığı ya 
da genellikle iktidar (genel), muhalefet (genel) ve partileri hakkında nötr paylaşım-
lar yaptıkları tespit edilmiştir. Ancak bazı farklı kamuoyu araştırma şirketi yöneti-
cilerinin genel iktidar, iktidar partileri veya ikisi hakkındaki paylaşımlarının büyük 
çoğunluğunun negatif olurken genel muhalefet, muhalefet partileri veya ikisi için 
pozitif olduğu soncuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan bazı yöneticilerin genel iktidar, 
iktidar partileri veya iktidar ve iktidar partileri hakkındaki paylaşımlarının ise bü-
yük çoğunluğunun pozitif olurken genel muhalefet, muhalefet partileri veya muha-
lefet ve muhalefet partileri hakkında paylaşımlarının büyük çoğunluğunun negatif 
olduğu belirlenmiştir.  Ayrıca genel muhalefet veya muhalefet partileri hakkında 
pozitif ya da negatif paylaşım yapıp genel iktidar veya partileri hakkında bu tür bir 
paylaşım yapmayan ya da genel iktidar veya partileri için pozitif ya da negatif pay-
laşımlar yapıp genel muhalefet veya partileri için yapmayan; yani tek taraflı, tek 
parti için sadece pozitif ya da sadece negatif paylaşımlar yapan kamuoyu araştırma 
şirketi yöneticisi olduğu da belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar, bazı farklı ka-
muoyu araştırma şirketi yöneticilerinin seçim anketi yaparken bilimsel yöntemlerle 
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ve objektif bir şekilde yapmayarak-manipülasyon yaparak seçmenlerin tercihlerini 
bir parti ya da taraf lehine yada aleyhine yönlendirmeye çalışabilecekleri şüphesi 
doğurmaktadır. Özellikle seçmen/toplum nezdinde bu durumun hissedilmesi ka-
muoyu araştırmaları alanına-kamuoyu araştırma şirketlerine-yöneticilerine olan 
güvenin azalmasına neden olacaktır.  

Giriş 

Kamuoyu araştırmalarının (Public Opinin Polls) İngilizcede “Poll” ve “Sur-
vey” kelimeleri ile ifade edildiği, Türkçede ise geçmişte “Halk Efkârının Yoklan-
ması” (Meray, 1954:256-261), günümüzde “anket” ya da “kamuoyu araştırmaları” 
ifadelerinin birbirinin yerine kullanıldığı (Atabek ve Dağtaş, 1998:207-208) ifade 
edilmektedir. Bunların yanında kamuoyu araştırmalarının birçok çeşidi olmakla 
beraber, seçim anketleri (election polls) kamuoyu araştırması olarak da ifade edil-
mektedir (Sezgin, 2003). Kamuoyu araştırmaları; “daha büyük bir gruba genelle-
mek amacıyla, oluşturulan örneklemden (evreni temsil eden) sistematik, bilimsel, 
tarafsız, ön yargısız bir şekilde bilgi toplama” şeklinde tanımlamak mümkündür. 
Hazırlanan sorular örneklem belirleme yöntemleri kullanılarak seçilen deneklere 
yöneltildikten sonra alınan cevaplar istatistiksel yöntem ve teknikler kullanılarak 
veriler ve sonuçlar elde edilerek yorumlanmaktadır (Güz, 2008:14; Lake ve Harper, 
2008:5; Uslu Divanoğlu, 2017:407; Yeğenoğlu, 1988:151-153). Kamuoyu araştır-
malarında-seçim anketlerinde geçmişte olduğu gibi günümüzde de manipülasyon 
yapıldığı, sahte ve hileli, gerçeklerle örtüşmeyen anketlerin olduğu konusunda parti 
yöneticileri, diğer siyasetçiler ve hatta kamuoyu araştırması yapanların açıklamala-
rı bulunmaktadır  (www.sabah.com.tr, Y. T.: 06.03.2020; 09.06.2020; 08.07.2020; 
10.08.2020, E.T.: 13.06.2021)  Kimi  zaman seçim anketi yapanlar, “X parti/şahıs 
tahmin/tespit ettikleri oy oranında oy almaz ise seçim anketi yapma işini bırakaca-
ğını” belirtmektedirler. Seçim tahminleri gerçekleşmediğinde-seçin sonuçları ile 
anket sonuçları arasında büyük sapmalar olduğunda ise gündem olmaktadırlar 
(www.sabah.com.tr, Y. T.: 18.10.2020, E.T.: 13.06.2020). Buna bağlı olarak, anket 
sonuçları seçim sonucuyla kıyaslandığında çok büyük oranlarda sapmalar olması 
araştırmalarda manipülasyon yapıldığını/yapılabileceğini akla getirebilmekte ve 
kamuoyu araştırmalarına duyulan güven zarar görebilmektedir. 

Manipülasyon, insanların inancını, duygularını veya arzusunu biri-
nin/birilerinin kendi çıkarları doğrultusunda etkilemeye çalışması/etkilemesidir 
(Barnhill, 2014:52). Manipülasyon, insanlar fark etmeksizin-bilgileri olmadan on-
ların karar verme süreçlerine müdahale etmek için yapılan eylemler olarak da ta-
nımlanırken manipülasyonun ayartma, dikkati dağıtma ve yanlış yönlendirme-
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kandırma gibi stratejiler kullanılarak dolaylı olarak yapıldığı (Handelman, 2009) 
ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumunun sözlüğünde manipülasyon “yönlendirme” 
şeklinde ve seçme, ekleme veya çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme şeklinde ta-
nımlanmaktadır (https://sozluk.gov.tr/, E.T.: 12.05.2021). Chapaux-Morelli ve 
Couderc ise manipülasyonu, bir kişinin diğerini ya da diğerlerini etkisi altına alma-
sı, bilinçli olarak istenilen davranışı göstermesi için yönlendirmesi şeklinde tanım-
lanmaktadırlar. Birçok çeşidi ve stratejisi bulunan manipülasyon “yetersiz, aldatıcı 
ve hatta taciz edici stratejiler yoluyla başkalarının algısını veya davranışlarını de-
ğiştirmeyi amaçlayan psikolojik ve sosyal bir etki türüdür” şeklinde de tanımlan-
maktadır (Yılmaz, 2018:449-450). Manipülasyonu dar anlamda tanımlayanlar tek 
bir türü olduğunu ve bunun gizli manipülasyon olduğunu açıklarken daha geniş 
kapsamda açıklayanlar birçok türü olduğunu ifade etmektedirler. Bunun yanında 
fark edilen, tespit edilebilenlere açık manipülasyonlar denilmektedir (Barnhill, 
2014:51, 59). Bu çalışmada kamuoyu araştırmalarında-seçim anketlerinde hangi 
aşamalarda manipülasyon-yönlendirme yapılabileceği ele alındıktan sonra 13 farklı 
kamuoyu araştırma şirketi yöneticisinin Twitter hesaplarındaki paylaşımlar Duygu 
Analizi ve İçerik Analizi yöntemleri kullanılarak 30.06.2021 tarihinden geriye 
doğru paylaşım sayılarına göre süre belirlenerek incelenmiştir. Kamuoyu araştırma 
şirketi yöneticilerinin bir parti/aday/görüş yönünde pozitif-lehinde veya negatif-
aleyhinde görüş bildirmeleri ya da bunu sürekli hâle getirmeleri araştırmalarda 
manipülasyon yapılarak seçmen tercihlerinin yönlendirilebileceğinin akla gelmesi-
ne ve dolayısıyla araştırmalara duyulan güvenin zarar görmesine neden olabilecek-
tir.  

1. Kamuoyu Araştırmaları ve Manipülasyon 

Kamuoyu araştırmalarının manipülatif amaçlar doğrultusunda kullanıldığı, 
yansız olmadığı ve araştırmaya sponsor olanları memnun etmek amacı taşıdığı 
(Schiller, 1973/1993:186-199) sıklıkla dile getirilmektedir. Seçim kampanyası 
sürecinde kamuoyu oluşturmak veya değiştirmek ve yönlendirmek için kamuoyu 
araştırmaları kullanılabilmektedir. Medya kullanılarak kamuoyu yönlendirilebil-
mekte, şekillendirilebilmekte  (Bernays, 1928:958-959, 971; 1961:125-127) ve 
propaganda yapılabilmektedir. Şunu da önemle belirtmek gerekir ki siyasal iletişim 
açısından propaganda ve iletişim faktörleri içerisinde kamuoyu araştırmalarının 
önemli bir yeri vardır (Baltacı ve Eke, 2012:116-121; Kalender, 2005:18). Bu du-
rumda kamuoyu araştırmaları da medya vasıtasıyla topluma ulaştığına göre kamu-
oyu araştırmalarının propaganda amaçlı kullanılabileceği ve toplumu manipüle 
etmek-yönlendirmek adına bir araç olarak kullanılabileceği anlaşılmaktadır (Yanık, 
2020:125). Kamuoyu araştırmalarını seçmen üzerinde hiç ya da çok fazla etkisi 
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olmadığını belirten/tespit eden birçok çalışma (Ör. Atabek, 2003; Lang ve Lang, 
1980:546; 1981:338; Marsh, 1894:585-586; Morwitz ve Pluzinski, 1996:65) bu-
lunmaktadır. Dolayısıyla araştırmaların insanları yönlendirme özelliğinden bahse-
dilemeyeceği (Peker, 1990:55)  ifade edilmektedir. Diğer taraftan yapılan çalışma-
ların çoğunluğu (Ör. Albig, 1956:233-234; Boudreau ve McCubbins, 2010:513; 
Champagne, 1995/1995:164-174; Faas vd., 2008:299; Koch, 1985:180-181; Paletz 
vd., 1980:508-510) kamuoyu araştırmalarının seçmen tercihleri üzerinde etkili 
olduğu ve özellikle kararsızların, fanatik olmayanların, araştırmaları yakından takip 
edenlerin üzerinde daha çok etkili olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca söz konusu 
seçmenlere araştırmaların medyada yorumlanarak sunulmasının daha çekici hâle 
geldiği de ifade edilmektedir. Araştırmaların ayrıca siyasi partilerin aday belirleme 
sürecinde (Gollin, 1980:452-453; Özerkan-Altınal ve İnceoğlu, 1997:34), partilerin 
seçim stratejilerini belirlemelerinde (Özerkan, 1992:66-77), parti/adayların medya-
da yer alma oranlarında (Stolwijk ve Schuck, 2019:1) etkili olduğu da belirtilmek-
tedir. Bunların yanında araştırma sonuçları yatırımcıları ve dolasıyla ekonomiyi 
etkilediği  (Stuart vd., 1979:451-453; Rothschild, 2009:913) vurgulanmaktadır. 

Seçmen tercihi açısından kamuoyu araştırma sonuçlarının seçmenlerin tercih-
lerini; önde olan parti/adaya yönelme etkisi, geride olan parti/adaya yönelme etkisi, 
yenilmişlik ya da kamçılama etkisi, acıma-sempati duyma etkisi, taktiksel-stratejik 
oy kullanma etkisi, toparlanma etkisi, (Bektaş, 2018:237; Güz, 2005:150-157; 
Denver, 1994:132-134; Katz ve Kantril, 1937:155-157; Özerkan-Altınal ve İnceoğ-
lu, 1997:33) gibi birçok etkisi olduğu belirtilmektedir. Kamuoyu araştırmalarının 
etkisi ve dolayısıyla gücü bilindiğinden (Toff, 2018:1) dolayı kamuoyu araştırmala-
rının yönlendirme amacıyla kullanılmasının altında yatan en önemli sebep doğal 
olarak seçimi kazanma amacı veya desteklenen parti/adayın seçimi kazanması iste-
ğidir. Bu amaçlar doğrultusunda araştırmaların seçmenlerin tercihlerini manipüle 
etmek-yönlendirmek için kullanılabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Yuka-
rıda da belirtildiği gibi araştırma sonuçları parti, aday, seçmen, ekonomiyi etkiledi-
ğinden büyük önem arz etmektedir. Örneğin 29 Mart Yerel Seçim sürecinde Ela-
zığ’da yapılan bir çalışmada, çalışmaya katılanların toplamda %77,8’inin seçim 
anketi sonuçlarının tercihlerini etkilediğini düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır 
(Doğan ve Göker, 2010:174-175). Kimi politikacılar seçmen gözünde güçlü gö-
rünmek maksadıyla (Baltacı ve Eke, 2012:116-121; Güz, 2005) kısmen de olsa 
taraflı kamuoyu araştırması yaptırmak isteyebilmektedirler. Bunun yanında Bill 
Kovach araştırmalara yüksek miktarlarda para ödenmesini araştırmaların yönlen-
dirme amacıyla kullanılabileceğine bir sebep olarak görmektedir (Atkin ve Gau-
dino, 1984:122). Türkiye’de özellikle 1980’den sonra kamuoyu araştırmaları seçim 
sonucunu belirleyen araç şeklinde algılanmış olması ve bu denli güçlü görünmüş 
olması araştırmalar kullanılarak yönlendirme yapılması ya da araştırmalarda mani-
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pülasyon yapma isteğinin güçleneceğini akla getirmektedir (Güz, 2008:12-15; 
2011:30-35). Manipülasyon bağlamında kamuoyu araştırmalarını tasarlama, uygu-
lama ve analiz yapma, yayınlanma ve yayınlanma sonrası olarak dört ana aşamada 
ele almak mümkündür. Bu aşamalarda manipülasyon yapılabilecek/oluşturabilecek 
durumlar ve manipülasyon yapıldığının iddia edilmesi durumları aşağıda ele alın-
maktadır. 

1.1. Tasarlanma Aşamasında Manipülasyon Yapılması veya 
Oluşması 

Kamuoyu araştırmaları tasarlama aşamasına geçmeden önce araştırma şirket-
lerinin genel anlamda manipülasyon yapabilir izlenimi vermemeleri için dikkat 
etmesi gereken noktalara değinmek gerekmektedir. Gallup’un da belirttiği gibi 
kamuoyu araştırması yapanların siyasetçilerle çok yakın ilişkiye girmemesi önem 
arz etmektedir (Jacobs ve Shapiro, 1995-1996:519-533). Araştırma şirketlerinin 
politikacılar ile yakın ilişkide olması seçmenlerin tercihlerini bu politikacılar lehin-
de manipüle edebilecek araştırma yapma ya da sunmasını akla getirebilmektedir. 
Bunun yanı sıra kamuoyu araştırmalarının en önemli sponsorları politikacılar oldu-
ğundan “yakın ilişki” durumu boyutunun nasıl ayarlanacağı muğlaktır. Tüm bunla-
rın yanında Schiller’in (1973/1993:174-178) de belirttiği gibi kamuoyu araştırması 
yapan şirketlerin en çok parayı kim veriyor ise o politikacıyı öven yani oyunu yük-
sek gösteren ve sponsorların muhaliflerini olumsuz gösterme çabası içinde olan 
şirketler (Shamir, 1986:62) gibi algılanmasına zemin hazırlamamaları gerekmekte-
dir. Yapılan bir çalışmada katılımcıların önemli bir oranının (%72,0) kamuoyu 
araştırmalarının insanların yönlendirmek; kamuoyunu manipüle etmek için yapıl-
dığını düşündüğü görülmüştür (Yanık, 2020:465). Kamuoyu araştırmaları tasarla-
nırken en çok yapılan hatalardan biri örneklem seçiminde yaşanmakla birlikte ör-
neklem seçiminin bilinçli bir şekilde yanlı yapılmasıyla araştırma sonucunun iste-
nildiği gibi çıkması ve dolayısıyla seçmenlerin tercihlerinin de yönlendirilmesi 
planlanabilmektedir (Leimbach, 1990:169-172; Squire, 1988:125).  Örneklem seçi-
lirken bilimsel yöntemlerin kullanılması gerekmekte ve temsili örneklem kullanıl-
ması önem arz etmektedir. Örneklemin kasti olarak belirli bölge, il, ilçeden seçil-
mesi; A partisinin/adayının en çok oy aldığı yerlerden seçilmesi ve eğitim, cinsiyet, 
gelir, yaş bakımında en çok oy aldığı kişilerden örneklem seçilmesi yoluyla A par-
tisini/adayını önde gösteren bir sonuç elde edilerek anket sonuçlarında ve dolayı-
sıyla seçmen tercihlerinde manipülasyon yapılabilir. Bu durum “örneklemin ağır-
lıklandırılması” olarak da tanımlanmaktadır (ESOMAR/WAPOR, 2014:15-16; 
ESOMAR, 2017; Gallup Kuruluşu, 2017; Katz ve Kantril, 1937:162-171; Öztürk, 
2000:54; Squire, 1988:125). Kamuoyu araştırmalarında manipülasyon yapılarak 
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seçmen tercihinin yönlendirilmesine neden olan en önemli noktalardan biri de soru-
lardır (Cantril, 1976:46-51; Merrill, 1980:28). Sorular hazırlanırken kullanılan 
ifadeler de deneklerin tercihlerini-araştırma sonucunu manipüle edecek ifadeler 
olmamalıdır (Merrill, 1980:28). Örneğin, soruların taraflı sorulması;  herhangi bir 
parti/adayı işaret edecek, deneklerin söz konusu parti/adayı tercih etmesine neden 
olacak şekilde soru sorulması (Crespi, 1980:470-473), belirlenen seçenekler içeri-
sinde (kapalı uçlu sorularda) deneklerin aklındaki seçeneğin olmaması (Bourdieu, 
1973/1995:177-181, 188; Geray, 2011:144; Güz ve Yanık, 2018:118; Ruddock, 
2001:20-21) sorular hazırlanırken manipülasyon amacı taşındığı ve dolayısıyla 
araştırma sonuçlarının ulaştığı insanların düşüncelerinin de yönlendirilmeye çalı-
şıldığına işarettir.   

1.2. Uygulama ve Analiz Aşamalarında Manipülasyon 
Yapılması veya Oluşması 

Anketler yapılırken anketörlerin denekleri herhangi bir seçeneği işaretlemeye 
yönlendirmeleri (Noelle-Neumann, 1979/1998:64-65) söz konusu olup bu durum 
araştırma sonuçlarının ve dolayısıyla seçmen tercihlerinin manipüle edilmesine 
neden olabilmektedir. Bunun yanında araştırmaya katılan denekler de düşüncelerini 
kasti olarak gizleyerek (Worcester, 1980:560-561) araştırma sonuçlarını manipüle 
etmeye çalışabilmektedir.  Bunun yanında kimi zaman insanlar çekindiklerinden-
korktuklarından dolayı (suskunluk sarmalı) kendi fikirlerini açıklamak istemeye-
bilmekte ve farklı seçenekleri işaretleyebilmektedir (Leimbach, 1990:169-172). 
Deneklerin “Bilmiyorum” veya “Cevap yok” seçeneğinin tercih etmesi, deneklerin 
gerçekten sorulan soruyu bilmediği anlamına gelmemektedir (Gaxie, 
1990/1995:35-50).  Kamuoyu araştırması deneklere uygulanırken en iyi yöntem 
yüz yüze anket yöntemidir (Güz ve Yanık, 2018). Son yıllarda özellikle yurtdışında 
internet üzerinden farklı mecralarda anketler yapıldığı görülmektedir. İnternet mec-
raları üzerinden yapılan anketlerde temel sorun örneklemin temsili olamamasıdır. 
Ancak bu tür araştırmaların geleneksel yöntemlerle yapılan araştırmalar kadar doğ-
ru sonuçlar verdiği de belirtilmektedir (Rothschild, 2009:913). Diğer taraftan bu 
yöntemde örneklem belirlemenin zorluğu, herkesin internet kullanmaması, anketi 
yapan kurum, kuruluş veya kişinin sadece kendi takipçilerine (tarafsızlık kaybol-
makta) ya da ulaşabildiklerine anketi yapması, anketi görenlerin bile anketi dol-
durmaması, anket esnasında daha önce verilen cevap oranlarının görülmesi ve ce-
vaplayacak kişileri bu yolla, yönlendirme ihtimalinin olması bu yöntemde yaşanan 
sorunlar arasındandır (Baker vd., 2010:757-760; Goidel, 2011; Güz ve Yanık, 
2018:126-128; ESOMAR, 2017; Kim vd., 2000:847-848 ). Örneklemin bilimsel 
olarak belirlenememesi sonuçların doğru olmamasına yol açarken sadece belirli 
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siteler üzerinden kasti olarak yapılması anket sonucunun yanlış çıkmasın ve anke-
tin sonucu kendisine ulaşan bireylerin düşünce ve tercihlerinin manipüle edilmesi-
ne neden olabilmektedir. Denekler ile araştırma yapılıp analiz aşamasına gelindi-
ğinde analizlerin ve tabloların yanlış yapılmaması gerekmektedir (Güz, 2005:311-
316; 2008:6; Shamir, 1986:62). Bazı araştırma şirketlerinin kendi istedikleri yönde 
veya beklentileri yönünde analizler ve sonuçlar ortaya koymaları olasıdır (Bogart, 
1988:22). Böylelikle de seçmen tercihleri manipüle edilmeye yani yönlendirilmeye 
çalışılabilmektedir.  

1.3. Yayınlanma Aşamasında Manipülasyon 
Yapılması veya Oluşması 

Medya topluma ne hakkında düşüneceklerini önemli gördüğü konu ve nokta-
ları seçerek söylemekte ve bu yolla algılamalarını şekillendirmekte ve yönlendir-
mektedir (Sezgin, 2003:73).  Medya için önemli bir haber değeri (Güz, 2008:30; 
Strömback, 2012:8-13) taşıyan kamuoyu araştırmaları medyada sunulurken yön-
lendirme-manipülasyon yapılarak sunulabilmektedir. Kamuoyu araştırmaları med-
ya vasıtasıyla milyonlara ulaştığından ötürü (Bernays, 1961:125-127) kamuoyu 
araştırması yapanların veya politikacıların manipülasyonu önlemek için öncelikle 
medya kuruluşları (eşik bekçileri) kendisine gelen kamuoyu araştırmalarının kusur-
lu yönlerini ortaya çıkarmalı bunun için de uzmanlardan yardım almalıdır (Cantril, 
1976:48-51; Güz, 2011:37; Jacobs ve Shapiro, 2005:636). Medya kuruluşları çok 
tanınmayan, saygın olmayan, ve güvenilmeyen kamuoyu araştırma şirketlerinin 
araştırmalarını ve bilimsel yöntemlerle yapılmayan araştırmaları yayınlamamadır 
(Andersen, 2000:294-295; Paletz vd., 1980:503-505).    

Sadece kamuoyu araştırmalarını kullanarak değil, diğer içerikler yoluyla 
medyanın kamuoyunun yönlendirilmesinde ve şekillenmesinde kullanılabileceği  
(Bernays, 1928958-971), medyanın kamuoyu oluşmasında oldukça etkili olduğu 
(Price, 1989:197, 221), bunun yanında gazetecilerin yalan söylediği (Lippmann, 
1922:358), taraflı hareket ettikleri  (Herbst, 2002:181-183) öteden beri ifade edil-
mektedir. Kamuoyu araştırma sonuçlarını medya objektif bir şekilde sunmadığında 
bu medyanın kendisine de zarar verecektir (Gollin, 1980:445). Stromback ve Di-
mitrova medyanın pazar zorunluluğu olmasını (seyirci-reklam-kâr) (Ampofo vd., 
2011:856) medyayı kamuoyu araştırmalarında manipülasyon yapmaya iten sebep-
lerden biri olarak görmektedir.    

Kamuoyu araştırmalarına sponsor olmanın da ötesinde medya kuruluşları 
kendi bünyelerinde oluşturmuş oldukları birimler yoluyla kamuoyu araştırması 
yapmaktadır (Gollin, 1988:587). Diğer taraftan medya kuruluşları her zaman dürüst 
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olmadığından medyanın manipülasyon yapma ihtimali bulunmaktadır (Bektaş, 
2018:231-233; Glen Stovall ve Solomon, 1984:615-616). Buna bağlı olarak medya 
kuruluşları kamuoyu araştırmalarını yayınlarken kendi yapmış olduğu kamuoyu 
araştırmalarını daha çok öne çıkarması; daha sık ve geniş olarak yer vermesi ve 
dahası diğer araştırmaları görmezden gelmesi medya kuruluşlarının tarafsızlığını 
yitirmesine yol açmaktadır (Broh, 1980:516; Kovach, 1980:569-570). Bunun ya-
nında medyanın sadece kendi yapmış veya yaptırmış olduğu araştırmaları ve sade-
ce bazı kamuoyu araştırma şirketlerinin sonuçlarını yayınlaması (bazı araştırma 
şirketleri manipülasyon yapmaya çalışabilmekte) medya kuruluşlarının da seçmen-
lerin tercihlerini manipüle etmeye çalıştıkları izleniminin oluşmasına zemin hazır-
lamaktadırlar.  

Kamuoyu araştırması iyi yapılsa bile ve hata payları düşük olsa bile sonuçla-
rının medya kuruluşlarında doğru yorumlanacağı anlamına gelmediği (Gallup, 
1948:66-67) vurgulanmaktadır. Medya kuruluşlarında kamuoyu araştırmaları ya-
yınlanırken, araştırma sonuçları ile ilgili olarak yapılan yorumlar araştırma sonuç-
larının manipüle edilmesine ve dolayısıyla seçmenlerin yönlendirilmesine neden 
olabilmektedir. Araştırma sonuçları gazetecilerin yargılama sürecinden geçerek 
topluma ulaşabildiğinden, sonuçların ne ifade ettiği doğru açıklanmalıdır (Lang ve 
Lang, 1980:540-543).  Bu konu üzerine bilimsel çalışmalarda (Paletz vd., 
1980:507-508; Patterson, 2005; Traugott, 2003:8-11; Tryggvason ve Strömbäck, 
2018:2161-2163) yorumlarda hatalar, istatistiksel belirsizlikler olduğu ve hataların 
kimi zaman bilinçli bir şekilde yapıldığı (Jacobs ve Shapiro, 1995-1996:519-520),  
taraflı yorumlar yapıldığı ortaya konmaktadır. Araştırma sonuçlarının çarpıtılması 
yani elde edilen verilere yalan söyletilmesi söz konusu olmaktadır (Güz, 2008:21-
23; Merrill, 1980:27-28; Meyer, 1987:83). Durumun böyle olmasında gazetecilerin 
ve eşik bekçilerinin (Searles, Ginn ve Nickens, 2016:957-960) katkısı olduğu da 
belirtilmektedir.  

Örneğin yapılan bir araştırma sonucunda siyasi parti/adaylar arasında çok fark 
olmamasına rağmen “halkın ezici bir çoğunlukla  X parti/adayını desteklediği” 
şeklinde ifadeler kullanılarak yorumlanması veya haber başlıklarında ve manşetler-
de bu tür ifadeler kullanılması taraflı yorumculuk yapıldığı ve manipülasyon yapı-
larak seçmenlerin yönlendirilmeye çalışıldığı izlenimi verecektir (Katz ve Kantril, 
1937:155-157; Merrill, 1980:28; Özkök, 1990:101-104). Gerek kamuoyu araştır-
malarının yayınlanmasında medyanın uyması gereken etik ilkeler gerekse de med-
yanın habercilik anlamında uyması gereken etik ilkelere medya kuruluşları uyma-
yarak araştırma sonuçlarını veya verileri eleştiri ve yorum tarzında (Güz, 
2012:762-763) sunmamalıdır. Medya, kamuoyu araştırmaları alanında tanınan 
uluslararası kuruluşların belirlediği etik ilkelere uyarak yani yapılan araştırma ile 
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ilgili verilmesi gereken bilgileri (araştırmanın sponsoru, sorular, yapıldığı yerler, 
tarihleri, evreni, örneklemin nasıl seçildiği ve özellikleri, araştırmanın yapılma 
yöntemi vb.) vermesi  (AAPOR, www.aapor.org, 10.05.2021) manipülatif araştır-
maların yayınlanmasını engellemek için önemli görülmektedir. Diğer taraftan yapı-
lan çalışmalar (Göksu, 2018:48-49; Searles, 2018:5-6; Welch, 2002:102) bunun 
tersinin yapıldığını göstermektedir. Öte yandan Patterson (2005:715-721) farklı 
şirketler tarafından birçok kamuoyu araştırması yapıldığını ve yapılan yanlış yo-
rumlara bağlı olarak endişeye yer olmadığını ifade etmektedir. Bunun yanında 
toplumun eğitim ve bilinçlenme düzeyinin farklı olduğu düşünüldüğünde bu bakış 
açısının her zaman doğru olmadığını söylemek mümkündür.   

Medya kuruluşlarının; sahiplerinin politikacılar ile çok yakın ilişkiler içinde 
olması ve dolayısıyla bu ilişkinin yayın politikasına alet edilmesi (Özkan, 
2007:188-189), kamuoyu araştırmalarının medyada yayınlanırken manipülasyon 
yapılabileceğini akla getirebilmektedir (Öztürk, 2000:71). Çünkü medya kuruluşla-
rı partizanlık yapabilmekte (Denver, 1994:121-132)  ve kamuoyu araştırmaları 
medya kuruluşlarının ve dolaylı olarak siyasi parti/adayların propaganda aracı hâli-
ne dönüşmesi tehlikesi ile karşı karşıya gelmesine neden olmaktadır. Diğer bir 
ifadeyle partizan medya kuruluşu veya kuruluşları tek bir parti/adayı desteklerken 
bu medya kuruluşlarının yayınladığı kamuoyu araştırmalarında veya araştırma 
sonuçlarında yapılan yorumlarda manipülasyon yapıldığı düşüncesini akla getire-
bilmektedir. Daha da vahim olan kimi medya kuruluşları bir parti/aday lehinde 
veya aleyhinde doğru olmayan (veya uydurma) araştırma sonuçları sunabilmekte-
dir. Buna bağlı olarak medya kuruluşları kendi politikalarına uygun kamuoyu araş-
tırmalarını yayınlarken diğerlerini; karşıt görüştekilerini önde gösteren destekleyen 
araştırmaları görmezden gelmekte ve bu tarz bir yayın politikası ile seçim süreci, 
demokratik süreç manipüle edilebilmektedir (Çetinkaya, 2011:115; Esmer ve Gü-
celioğlu, 1990:137-139; Özkan, 2007:188; Öztürk, 2000:70; Tokgöz, 1990:71-72). 
Bunların yanında partizan medya kuruluşları kamuoyu araştırma şirketlerinden 
diğer bir ifadeyle birlikte çalıştıkları araştırma şirketlerinden kendi beklentilerine 
uygun bir araştırma sonucu çıkarmalarını da isteyebilmektedir (Öztürk, 2000:70). 
Bu durum yıllar öncesinde de böyle olmuştur. Örneğin ABD’de seçimlerle ilgili ilk 
kamuoyu araştırmalarının yapıldığı 1824’te de gazeteler kendi istedikleri; kendile-
rine yakın olduğunu düşündükleri aday(lar)ın lehinde kamuoyunun fikrini şekillen-
dirmek veya değiştirmek için kamuoyu araştırması yayınladıkları (Smith, 1990:21, 
30-32) belirtilmektedir. Yine son yıllarda yapılan bir çalışmada (Searles vd., 
2018:888-906) da partizan medyanın ve takipçilerinin destekledikleri parti/aday 
aynı olabildiğinden bu medya kuruluşunun desteklediği aday/parti lehinde bir ka-
muoyu araştırma sonucu yayınlandığında takipçilerin bu aday/partinin seçimi ka-
zanacağı düşüncelerinin (hüsnü kuruntuları) güçlendiği sonucuna ulaşılmıştır. Aynı 
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çalışmada,  partizan medyayı takip eden kişiler seçim kaybedildiğinde oyların ma-
nipüle edildiğini, çalındığını veya hile yapıldığını sıklıkla dile getirdikleri de ifade 
edilmektedir. Ancak bu kişiler, kendi tercihlerini veya düşüncelerinin manipüle 
edildiğinin ya farkına geç varmakta ya da hiç varmayabilmektedir. Aynı çalışmada 
medya ve takipçilerinin desteklediği parti/adayın lehinde kamuoyu araştırma sonu-
cu yayınlanmasının söz konusu seçmenlerin konsolide olmasını ve oy vermeye 
gitmesini de sağladı vurgulanmaktadır. Kısaca söylemek gerekirse özellikle parti-
zan medya kuruluşlarının kamuoyu araştırmalarını kullanarak toplumu yönlendir-
meye çalıştığı görülmektedir. Bunların yanında medya kuruluşlarının yapmış oldu-
ğu araştırma sonuçlarının diğer araştırma sonuçlarından farklı olması da medyanın 
araştırmalarda manipülasyon yaparak toplumu yönlendirmeye çalıştığı konusunda 
şüphelerin oluşmasına neden olmaktadır  (Kalender ve Tabakçı, 2005:93-94; Öz-
kan, 2007:188-189; Yaşın, 2003:147). Bu düşünceye destek olarak, medyanın 
yapmadığı yani bağımsız araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmaların daha doğru 
sonuçlar verdiği (Paletz vd., 1980:509) belirtilmektedir. Diğer taraftan medya kuru-
luşlarının kendisinin kamuoyu araştırması yapması, yapılan diğer araştırmaların; 
diğer medya kuruluşlarının ve kamuoyu araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmala-
rın ne denli doğru yapıldığı veya manipülasyon amaçlı kullanılıp kullanılmadığı 
konusunda fikir verebilmektedir (Strömback, 2012:8-9). Yukarıda da belirtildiği 
gibi kimi zaman medya kuruluşları hiç yapılmayan bir kamuoyu araştırmasını ya-
pılmış gibi gösterebilmekte ve kamuoyunu manipüle ederek yönlendirmeye çalış-
maktadır (Cowel ve Econ, 1940:251-254; Jacobs ve Shapiro, 1995-1996, 519-520; 
Kalender ve Tabakçı, 2005:93-94). Tüm bunların yanında, yapılan birçok araştır-
manın birbirinden çok farklı sonuçlar sunması, araştırmaların gerçek mi uydurma-
kurgu mu olduğu konusunda şüphelerin oluşmasına neden olmaktadır (Frankovic, 
2005:690-691; Tryggvason ve Strömbäck, 2018:2161-2163).  

Türkiye’de 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde oldukça fazla kamuoyu araştır-
ması yayınlamış olduğu ve özellikle görsel medyanın seçmeni yönlendirmeye ça-
lıştığı belirlenmiştir. Bu süreçte medya kuruluşlarının yayınladıkları araştırma so-
nuçları ile seçim sonucu arasında büyük tutarsızlıklar saptanmıştır.  Medya kuru-
luşlarının yanı sıra siyasi parti/adayların da seçmeni yönlendirmeye çalıştığı gö-
rülmüştür. Kamuoyu araştırmaları vasıtasıyla manipülasyon yani seçmenlerin yön-
lendirilmeye çalışılması tespiti sonucunda, 1995 Genel seçimlerinin yapılmasına 
iki ay kala araştırmaların medyada yayınlanmasına, 1999’da ise hem yapılmasına 
hem de medyada yayınlanmasına yasak getirilmesine yol açmıştır (Bektaş, 
2018:235; Güz, 1997:70-71; 2008:12-15; 2011:30-35; Özgen, 1999:37; Seçkin, 
1999:63). Son yıllarda yapılan bir çalışmada katılımcıların çok büyük bir oranının 
(%76,8) medyanın kamuoyunu/toplumu yönlendirmeye çalıştığına inandıkları ve 
genel anlamda da medyanın toplumsal sorumluluklarını yerine getirmediğini dü-
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şündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Yine aynı çalışmada medyanın siyasi konularla 
ilgili yapılan kamuoyu araştırmalarını toplumu yönlendirmek için kullandığını 
düşünenlerin oranının da %74,6 olduğu (daha yüksek eğitimlilerde bu oran daha 
yüksek) belirlenmiştir (Yanık, 2020:460, 470).  

1.4. Yayınlandıktan Sonra Araştırmalarda Manipülasyon 
Yapıldığının İddia Edilmesi  

Seçim sürecinde kararsızların çok olması ve daha da önemlisi kamuoyu araş-
tırma sonuçlarından etkilenerek oy vermeleri, seçimden önce yayınlanan kamuoyu 
araştırmalarının sonuçları ile seçim sonuçları arasında büyük tutarsızlıkların oluş-
masına ya da araştırma sonuçlarının yanlış olduğunun düşünülmesine neden ol-
maktadır (Denver, 1994:121-132). Bu durum kamuoyu araştırmalarında ya da araş-
tırmalar kullanılarak manipülasyon yapıldığı şüphesi doğururken bu durumu aşmak 
için araştırmaların seçim yasakları başlamadan önce (kararsızlar çok fazla değilse) 
yayınlanması daha doğru olacaktır. 

Kamuoyu araştırmaları yayınlandıktan sonra, siyasi parti veya adaylar sonuç-
ları beğenmediklerinde araştırmaların  "sahte seçim anketi" olduğunu belirtebil-
mekte ve aynı zamanda araştırmaların özellikle medya tarafından manipülasyon 
amaçlı kullanıldığını ifade edebilmektedirler (Searles, 2018:1). Yine buna benzer 
olarak,  araştırma sonuçları ile bireylerin çevrelerinden edindikleri izlenim farklı 
olduğunda, bireyler araştırmalara güvenmemekte ve yanlış, sahte olduklarını (Tsfa-
ti, 2001:434) ya da manipülasyon amacıyla kullanıldıklarını düşünebilmektedirler. 
Bu durum, araştırmalar doğru yapılsa ve manipülasyon amacı taşımasa bile araş-
tırmaların manipülasyon amacıyla yapıldığı iddia edilerek siyasetçiler veya bireyler 
tarafından yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçlarının manipüle edilmesini do-
ğurmaktadır. Bu konuyu da kapsayan bir çalışmada, katılımcıların önemli bir ora-
nının (%57,9) araştırma sonuçlarıyla sandık sonuçlarının farklı olduğu ve önemli 
bir çoğunluğunun (%52,0) araştırma sonuçlarını kişisel gözlemlerinde farklı oldu-
ğunu düşündükleri belirlenmiştir (Yanık, 2020:491). Bazı kamuoyu araştırmaların-
da partiler ya da adaylar arasındaki puan farkı (seçim tahmini) bilerek fazla gösteri-
lebilmekte ve bu araştırmaların propaganda ve manipülasyon amacıyla kullanıldı-
ğını düşündürmektedir (Bogart, 1985:19-21; Güz, 2008:21-23). Şunu da belirtmek 
gerekir ki kamuoyu araştırmaları bilimsel yöntemler kullanılarak objektif bir şekil-
de yapılsa ve sunulsa bile araştırmaların doğası gereği seçmenleri etkilemekte ve 
bu etkilenmenin doğal sonucu olarak seçmenleri yönlendirebilmektedir (Güz, 
2011:34-35; Kentel, 1991:41-42).  Bunun yanında seçime belli bir süre kala araş-
tırmaların yayınlanması yasak olduğu durumlarda, seçime kadar geçen sürede ül-
kede olağanüstü durumların yaşanması seçmen tercihlerini ve dolayısıyla seçim 
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sonucunu etkileyebileceğinden araştırmaların sonuçlarının yanlış çıkmasına; doğru 
yapılsalar bile manipülasyon yapıldığı izleniminin oluşmasını doğuracaktır (Güz, 
1997:70-71; Merton ve Hatt, 1949:187-201) 

2. Kamuoyu Araştırma Şirketi Yöneticilerinin Twitter 
Paylaşımlarının “Duygu Analizi” ve “İçerik Analizi” 
Yöntemiyle İncelenmesi 

Medya kuruluşu yöneticilerinin (medya kuruluşu kendisi de kamuoyu araştır-
ması yaptığı için) veya kamuoyu araştırma şirketi yöneticilerinin hangi parti-
yi/adayı/tarafı desteklediğini açıklaması (Carthew, 2012:66-67) ya da ima etmesi, 
seçim anketi yaparken desteklenen aday/parti/taraf lehinde ya da desteklenmeyen-
ler aleyhinde manipülasyon yapılabileceğini ve dolayısıyla seçmenlerin tercihleri-
nin yönlendirilmeye çalışılabileceğini düşündürebilmektedir. Bunun yanında Gal-
lup’un da belirttiği gibi seçim anketi-kamuoyu araştırması yapanların siyasetçilerle 
çok yakın ilişkilerde bulunmamaları (Jacobs ve Shapiro, 1995-1996, 519-533) araş-
tırmalara duyulan güvenin zarar görmemesi anlamında önem taşımaktadır.  

2.1. Yöntem 

Bu çalışmanın amacı farklı kamuoyu araştırma şirketi yöneticilerinin Twitter 
hesaplarındaki paylaşımlar anlamaları bakımından incelenerek yöneticilerin her-
hangi bir partiye, iktidar veya muhalefete sempati duyup duymadıklarını veya des-
tekleme eğilimine sahip olup olmadıklarını tespit etmek; tutum/duygu analizlerini 
yapmak ve bu yöneticilerin kamuoyu araştırmalarında-seçim anketlerinde manipü-
lasyon yapıp yapmama ihtimalleri; seçmenleri yönlendirme ihtimalleri olup olma-
dığını değerlendirmektir. İncelenen paylaşımlar; iktidar ve partileri ve muhalefet ve 
partileri-yöneticileri-milletvekilleri-belediye başkanları hakkındaki ve bunların 
yaptıkları ve yapmadıkları icraatlar vb. hakkındaki paylaşımları (kamuoyu araştır-
ma şirketlerinin yaptıkları seçim anketi sonuçları haricindeki) kapsamaktadır. Bu 
çalışmada hangi kamuoyu araştırma şirketi yöneticilerinin Twitter hesabının ince-
leneceğini belirlemek için içerik analizi yöntemi, belirlenen yöneticilerin hesapla-
rını incelemek için “Duygu Analizi” (Sentiment Analysis) ve ayrıca “İçerik Anali-
zi” (Content Analysis) yöntemleri kullanılmıştır. “Duygu Analizi” ve “İçerik Ana-
lizi” yöntemi kullanılarak yapılan çalışma paylaşım sayılarına göre 30.06.2021 
tarihinden geriye doğru gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi yöntemi medya içeriğinin 
nesnel, sistematik ve nicel bir şekilde incelenmesinde kullanılırken içerik ile ilgili 
olarak çıkarımlarda bulunulmasını sağlamaktadır. Son yıllarda yöntem internette 
yayınlanan içeriklerin analizinin yapılmasında da sıklıkla kullanılmaktadır (Berel-
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son, 1952; Bilgin, 2006:1; Büyüköztürk vd., 2020:259; Kim ve Kuljis, 2010; Neu-
endorf, 2017). “Duygu Analizi” yöntemi bir kişinin bir ürüne, konuya, kişi vb. 
karşı tutumlarını incelemek için kullanılmaktadır. Metinler incelenerek tutumun 
pozitif, negatif ve nötr olup olmadığı belirlenerek kişinin ne yönde düşündüğü, 
tutumu anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bir alamda görüş yani his incelemesi olarak da 
ifade edilmektedir. Bu yöntem kullanılarak analiz edilen verilerden anlamlı sonuç-
lar çıkarılabilmektedir. Bireylerin sosyal medyada paylaşım yapmaları, düşüncele-
rinin tutumlarının bu yöntem kullanılarak belirlenmesini sağlamakta ve bu yöntem 
akademik çalışmaların yapılmasını kolaylaştırmaktadır (Baykara ve Gürtürk, 2017; 
954, 957; Güran vd., 2014; Liu, 2012; Yıldırım vd., 2019). Örneğin bu yöntem 
kullanılarak yapılan bir çalışmada Brezilya'da 2014'teki seçim sürecinde toplam 
92.441 tweet incelenerek bireylerin bir adayla ilgili pozitif, negatif veya nötr duy-
gulara-düşüncelere sahip olup olmadığı belirlenmiştir. Bu yöntem ile elde edilen 
sonuçlar yayınlanan 6 farklı seçim anketi sonucu ile karşılaştırıldığında benzer 
sonuçların olduğu da görülmüştür (Silva Oliveira vd., 2016:1, 8-10). 

Bu çalışmada “Duygu Analizi” yapılırken pozitif, negatif ve nötr kategorilere 
girecek anahtar kelimeler belirlenmemiş veya bunu tespit edecek bir program kul-
lanılmamıştır. Çünkü twitter paylaşımları kimi durumlarda hem pozitif hem de 
negatif bir anlam içerebilmekte, mesajı taşıyan sadece video veya fotoğraf içere-
bilmekte ya da içerikte mecaz ya da ironi yapılabilmektedir. Bunlar ise söz konusu 
programların, mesajın/paylaşımın içeriğinin ne yönde olduğunun anlaşılmasında 
kullanılmasını zorlaştırabilmektedir. Bundan dolayı bu çalışmada pozitif-negatif-
nötr kelimeler belirlenmeden yani herhangi bir algoritmadan istifade edilmeden ve 
direkt olarak paylaşımlar okunarak anlamları üzerinden bir inceleme yapılmıştır. 
Çalışmada konu dışı, genel olarak iktidar, muhalefet, AK Parti, MHP, CHP, İYİ 
Parti ve HDP kategorileri için ayrı ayrı nötr, pozitif; lehinde, negatif; aleyhinde 
kodları oluşturulmuştur.1  Kategoriler oluşturulurken TBMM’de grubu bulunan 
partiler (https://www.tbmm.gov.tr,  E.T: 25.05.2021; https://www.milliyet.com.tr, 
E.T.: 25.05.2021, Y.T. 25.06.2018) baz alınmıştır. Bununla birlikte partiler dışında 
ayrıca iktidar veya muhalefet olarak kategoriler oluşturulması; paylaşımların bazı-
larının sadece iktidarın veya muhalefetin genel olarak yaptığı işlerle/söylemleriyle 
ilgili olmasından dolayıdır. İktidar partileri (“Cumhur İttifakı”/20 Şubat 2018’de 
kuruldu) arasında AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) ve MHP’nin (Milliyetçi 
Hareket Partisi) yanında BBP (Büyük Birlik Partisi) ve YRP (Yeniden Refah Parti-
si/ YRP kurulduktan kısa bir süre sonra “Cumhur İttifakı”nı desteklediğini açıkla-
mıştır) de bulunmaktadır (https://www.milliyet.com.tr, E.T.: 25.05.2021, Y.T. 

                                                            
1  Mecliste grubu bulunmayan partilerden Cumhur İttifakı’nda olanlar İktidar kategorisinde, diğerleri se 

Muhalefet kategorisinde değerlendirilmiştir.  
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25.06.2018; https://tr.wikipedia.org, E.T. 04.05.2021). Bu partiler ile ilgili olan 
(yok denecek kadar az) paylaşımlar da iktidar ile ilgili kategoriye eklenmiştir. Bu-
nun yanında “Millet İttifakı”nda CHP (Cumhuriyet Halk Partisi), İYİ Parti, SP 
(Saadet Partisi) ve DP (Demokrat Parti) yer almaktadır (https://tr.wikipedia.org, 
E.T. 04.05.2021; https://www.milliyet.com.tr, E.T.: 25.05.2021, Y.T. 25.06.2018). 
Öte yandan “Cumhur İttifakı”nda ya da “Millet İttifakı’nda olan parti sayısı veya 
partiler değişebildiğinden bu iki kategori iktidar ve muhalefet şeklinde ayrılmıştır. 
Diğer bir ifadeyle AK Parti, MHP, BBP ve YRP iktidar ve partileri, diğer partiler 
ise muhalefet şeklinde düşünülerek kategoriler oluşturulmuş ve analizler yapılmış-
tır.   

Genel iktidar: Bu kategoriye genel olarak iktidar organları-yürütme hakkında 
yapılan paylaşımlar ve “Cumhur İttifakı”nın içinde olup mecliste grubu bulunma-
yan partiler hakkındaki (yok denecek kadar az) paylaşımlar dâhil edilmiştir. Genel 
muhalefet: Bu kategoriye genel olarak muhalefet ve muhalefet partisi olup mecliste 
grubu bulunmayan partiler hakkındaki paylaşımlar (çok az paylaşım) dâhil edilmiş-
tir. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP ile ilgili ayrı ayrı oluşturulan nötr, 
pozitif, negatif kategorilerinde ise bu partilerle ilgili doğrudan yapılan nötr, pozitif, 
negatif paylaşımlar dâhil edilmiştir. Konu dışı: Bu kategoriye incelenen Twitter 
sosyal medya hesaplarından paylaşılan ancak çalışma konusu ile ilgili olmayan 
paylaşımlar dâhil edilmiştir.  

Kamuoyu araştırma şirketi yöneticilerinin Twitter hesaplarında yer alan pay-
laşımlar (sadece tweet bölümündeki: tweet, retweet, alıntılanmış tweet, flood-tweet 
dizisi/her biri ayrı ayrı) tek tek sayılmıştır. Bazı paylaşımlar hem muhalefet hem de 
iktidar parti/partileri ile ilgili olduğundan iki kez sayılmıştır. Çünkü bir paylaşım 
bir parti lehinde olabilirken diğer partinin de aleyhinde ya da tam tersi olabilmek-
tedir. Yine kimi paylaşımlar iktidar veya muhalefet partilerinin birkaç tanesinden 
daha fazlasıyla ilgili olduğu için üç kez sayılmıştır (bu tür paylaşımların sayısının 
az olduğu görülmüştür. Twitter hesaplarının incelenmesi 1 aylık süreyi kapsayacağı 
ön görülse de ve yeterli veri ve daha sağlıklı sonuçlar elde etmek için az paylaşım 
yapan bazı Twitter hesaplarındaki paylaşımların analizi 30.06.2021 tarihinden ge-
riye doğru 3 ay, bazılarının 6 ay, bazılarının ise 1 yıllık bir periyodu kapsayacak 
şekilde analiz edilmiştir. Çalışmada öncelikle hangi kamuoyu araştırma şirketi 
yöneticilerinin Twitter hesaplarının inceleneceğini belirlemek için 24 Haziran 2018 
Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde (19.04.2018 tarihinden seçime kadar geçen 
sürede) ve 31 Mart 2019 Yerel Seçim öncesinde (01.01.2019 tarihinden seçime 
kadar geçen sürede) Sözcü ve Yeni Şafak gazetelerinin ilk sayfalarında yayınlanan 
kamuoyu araştırma-seçim anketi haberleri toplam beş aylık süreci kapsayacak şe-
kilde incelenmiştir. Sözcü ve Yeni Şafak gazeteleri farklı ideolojiye sahip iki farklı 
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gazete olmalarının yanında, Sözcü’nün daha çok muhalefete yakın bir gazete, Yeni 
Şafak gazetesinin ise daha çok iktidara yakın bir gazete olduğu gözlemlenmekte 
olduğundan bu iki gazete amaca uygun olarak seçilmiştir.  Bu çalışmanın temel 
varsayımları şu şekildedir 

• “Sözcü” ve “Yeni Şafak” gazetelerinin ana sayfalarında farklı kamuoyu 
şirketlerinin sonuçlarını haberleştirerek (öne çıkardıkları) yayınladıkları 
varsayılmaktadır. 

• Bazı kamuoyu araştırma şirketi yöneticilerinin paylaşımlarının muhalefet, 
iktidar veya bir parti lehinde; pozitif veya aleyhinde; negatif daha yüksek 
oranda olduğu varsayılmaktadır.   

2.2. Bulgular 

Gazetelerin basılı versiyonu üzerine yapılan içerik analizinde, iki farklı seçim 
döneminde 5 aylık süreçte Sözcü gazetesinin ilk sayfasında toplamda 6 seçim anke-
ti sonucu olmak üzere 5 farklı kamuoyu araştırma şirketinin sonucunu (1 tanesinin 
iki kez) yayınladığı belirlenmiştir. Bunlar arasında; Anar (İbrahim Uslu-Anar’ın 
Genel Müdürü, Yayınlanma T.: 06.03.2019), KONDA (Bekir Ağırdır-KONDA’nın 
Genel Müdürü, Y.T.: 27.03.2019), Gezici Araştırma Merkezi (Murat Gezici-
Başkan, Y.T: 23.04.2018), SONAR Araştırma Şirketi (Hakan Bayrakçı-Yönetici, 
Y.T: 25.04.2018), Remres Kamuoyu Araştırma Şirketi, (Emre Şişmanlar-Yönetici, 
Y.T: 17.05.2018), SONAR (Hakan Bayrakçı-Yönetici, Y.T.: 19.05.2018) bulun-
maktadır. Yeni Şafak gazetesinin ise ilk sayfasındaki haberlerinde sadece iki farklı 
araştırma şirketine;  Denge Araştırma Şirketi (Hasan Basri Yıldız-Yönetici, Y.T.: 
30.04.2018) ve Pollmark Araştırma şirketine (Y.T.: 10.03.2019) yer verdiği görül-
müştür (www.gazeteler.org, E.T.: 13.04.2021). Bunun yanında Pollmark araştırma 
şirketinin 4 sahibi olduğu ve sahiplerinin ise İbrahim Dalmış, Ertan Aydın, Yusuf 
Ziya Özcan, İhsan Dağı olduğu tespit edilmiştir (www.gursesgazetesi.com, E.T.: 
14.04.2021).  Belirtilen tarih aralığında yapılan içerik analizinde Sözcü ve Yeni 
Şafak gazetelerinin tamamen farklı kamuoyu araştırma şirketlerinin sonuçlarını 
yayınladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında Yeni Şafak haberinde Poll-
mark’ın bir önceki seçimde çuvallayan araştırma şirketi olduğunu ve muhalefetin 
İstanbul ve Ankara adayları lehinde algı yaptığını ifade etmekte, yaptığı araştırma-
nın sonuçlarını yayınlamamakta, eleştirmekte yani manipülasyon yaptığını ima 
edilmektedir. Diğer taraftan medya kuruluşlarının her anket şirketinin sonucunu 
yayınlamaması; bu anket şirketine güven duyulmadığından yani manipülasyon 
yapma ihtimali olduğundan olabileceği gibi medya kuruluşunun sadece kendine 
yakın gördüğü parti/aday/düşünceyi önde gösteren seçim anketleri yayınlaması, 
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medya kuruluşlarının manipülasyon yapabileceğini de akla getirebilmektedir. Diğer 
taraftan her iki seçim döneminde bu iki gazetenin ilk sayfalarında çok fazla sayıda 
kamuoyu araştırması yayınlamasa da Sözcü gazetesinin Yeni Şafak gazetesine göre 
daha çok sayıda seçim anketi sonucu yayınladığı anlaşılmaktadır. Yapılan bu ça-
lışma sonucunda ismi tespit edilen kamuoyu araştırma şirketi sahipleri-
nin/yöneticilerinin sayısı Twitter hesaplarının duygu analizi için yeterli görülmedi-
ğinden 2018’de seçim kararı alındıktan sonra (tr.wikipedia.org/wiki/2018, E.T.: 
12.04.2021) ve 2019’da belediye başkanlığı seçim sürecinde hangi kamuoyu araş-
tırma şirketinin seçim anketi yayınladığı (tr.wikipedia.org/wiki/2018, E.T.: 
12.04.2021) belirlenerek yöneticileri/sahipleri araştırılmıştır. Ancak analizlerde 
kamuoyu araştırma şirketlerinin ve yöneticilerinin isimlerinin açıklanmamasının 
daha uygun olacağı düşünülmüştür. Toplamda 20 kamuoyu araştırma şirketi ismi 
belirlense de bunların 7 tanesinin yöneticisinin Twitter hesabı olmadığı tespit edil-
miştir. Twitter hesabı olmayanlar ya da bulunamayanlar arasında; AREA (Murat 
Karan-Genel Müdür), Denge (Hasan Basri Yıldız-Yönetim Kurulu Başkanı), Emax 
(Sezai Erhan-Genel Koordinatör), Mediar (Ulaş Karakul-Koordinatör), PollMark 
(İbrahim Dalmış-Genel müdür), REMRES (Emre Şişmanlar-Sahibi), Themis (Ko-
ray Yücel-Sahibi) yer almaktadır. Bundan dolayı araştırmada toplam 13 tane ka-
muoyu araştırma şirketinin yöneticisinin/sahibinin Twitter paylaşımları 
30.06.2021’den geriye doğru analiz edilmiştir. Bunlar arasında ise ADA (Ayhan 
Adıgüzel-Genel Müdür), ANAR (Kemal Kaptaner-Genel Müdür), Avrasya (Kemal 
Özkiraz-Sahibi), Gezici (Murat Gezici-Sahibi), KONDA (Bekir Ağırdır-Genel 
Müdür),  Konsensus (Murat Sarı-Genel Müdür) yer almaktadır. Ayrıca MAK 
(Mehmet Ali Kulat-Yönetim Kurulu Başkanı), MetroPOLL (Özer Sencar-Kurucu-
Başkan),  Optimar (Hilmi Taşdemir/Genel Müdür),  ORC (Mehmet Murat Pösteki-
Sahibi),   PİAR (Kadir Atalay-Genel Müdür), SAROS (Burhan Eptemli-Yönetim 
Kurulu Başkanı), SONAR (Hakan Bayrakçı/Sahibi) da Twitter hesabı tespit edilen 
yöneticiler arasında yer almaktadır.2   
  

                                                            
2  Araştırma şirketlerinin yöneticilerinin kim/kimler olduğunu belirlemek için birçok kaynaktan yararlanılmış 

ve bunlara kaynakçada yer verilmiştir. 
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Tablo 1. Farklı kamuoyu araştırma şirketi yöneticilerinin iktidar ve partileri,  muhalefet 
ve partileri hakkında ve konu dışı olan Twitter paylaşımlarının toplam sayıları 
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1 
A’nın 
Paylaşımları 

1  %100 0 %0 1 %100 27 %96,27 1 %3,57 28 %100 

2 B’nin 
Paylaşımları 

34 %94,44 2 %5,55 36 %100 153 %80,95 36 %19,04 189 %100 

3 
C’nin 
Paylaşımları 

276 %62,72 164 %37,27 440 %100 308 %41,17 440 %58,82 748 %100 

4 
Ç’nin 
Paylaşımları 

21 %87,5 3 %12,5 24 %100 74 %75,51 24 %24,48 98 %100 

5 
D’nin 
Paylaşımları 

9 %75,00 3 %25,0 12 %100 43 %78,18 12 %21,81 55 %100 

6 
E’nin 
Paylaşımları 

42 %77,77 12 %22,22 54 %100 97 %64,23 54 %35,76 151 %100 

7 
F’nin 
Paylaşımları 

39 %79,59 10 %20,40 49 %100 104 %67,97 49 %32,02 153 %100 

8 
G’nin 
Paylaşımları 

58 %68,23 27 %31,76 85 %100 141 %62,38 85 %37,61 226 %100 

9 Ğ’nin 
Paylaşımları  

17 %41,46 24 %58,53 41 %100 76 %64,95 41 %35,04 117 %100 

10 
H’nin 
Paylaşımları 

3 %50,0 3 %50,0 6 %100 9 %60,0 6 %40,0 15 %100 

11 
I’nın 
Paylaşımları ı 

26 %74,28 9 %25,71 35 %100 112 %76,19 35 %23,80 147 %100 

12 İ’nin 
Paylaşımları 

2 %50,0 2 %50,0 4 %100 108 %96,42 4 %3,57 112 %100 

13 
J’nin 
Paylaşımları 

5 %55,55 4 %44,44 9 %100 79 %89,77 9 %10,22 88 %100 

TOPLAM 533 263 796 %100 1331 796 2127 

%YÜZDE 66,95 33,05 100 62,57 37,44  100 

Yukarıda yer alan tabloda kamuoyu araştırma şirketi yöneticilerinin iktidar ve par-
tileri, muhalefet ve partileri hakkındaki ve bu çalışmanın konusu dışındaki paylaşımları-
nın sayısı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 2127 paylaşımın %62,57’sinin bu çalışmanın 
konusu dışında olduğu değerlendirilmiştir. Belirlenen tarih aralıklarında yapılan payla-
şımların %37,42’sinin ise bu çalışmanın konusu ile ilgili olduğu değerlendirilmiştir. 
Bunun yanında çalışma konusu ile ilgili olduğu belirlenen paylaşımların %66,95’inin 
iktidar ve partileri, %33,05’inin ise muhalefet ve partileri ile ilgili olduğu tespit edilmiş-
tir. Ayrıca konu dışı olan paylaşımların genellikle duyuru, kutlama vb. ile ilgili olduğu 
görülmüştür. Tablo 1’deki veriler incelendiğinde üç yöneticinin (A, D ve H) Twitter 
hesaplarını çok az kullandıkları, dört yöneticinin ise (A, İ, J) iktidar ve iktidar partileri ve 
muhalefet ve muhalefet partileri ile ilgili olarak çok az paylaşım yaptıkları görülmekte-
dir. Bunun yanında 3 yöneticinin (A,İ,J) paylaşımlarının çok büyük oranının ele alınan 
konu dışındaki paylaşımlardan oluştuğu belirlenmektedir. 10 yöneticinin (B, C, Ç, D, E, 
F, G, Ğ, H, I) paylaşımlarının önemli bir bölümünün ise iktidar ve iktidar partileri ve 
muhalefet ve muhalefet partileri ile ilgili olduğu tespit edilmektedir. İktidar ve iktidar 
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partileri ve muhalefet ve muhalefet partileri ile ilgili olarak paylaşım yapma konusunda 
B, C, Ç, E, F, G, Ğ, I’nın daha çok öne çıktığı belirlenmektedir. Yöneticilerin büyük 
çoğunluğunun paylaşımları iktidar ve iktidar partileri ile ilgili olurken sadece Ğ’nin 
paylaşımlarının çoğunluğunun muhalefet ve partileri ile ilgili olduğu görülmektedir.   

Tablo 2. Farklı kamuoyu araştırma şirketi yöneticilerinin genel iktidar ve partileri ile ilgili 
Twitter paylaşımları 
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1 A 27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 yıl 1 0 1 

 %   100            

2 B 153 16 14 0 0 4 0 0 0 0 3 ay 34 2 36 

 %  44,44 38,88   11,11         

3 C 308 4 0 157 11 1 85 3 2 13 1 ay 276 164 440 

 %  0,90  35,68 2,50 0,22 19,31 0,22 0,45 2,95     

4 Ç 74 0 8 10 0 0 3 0 0 0 6 ay 21 3 24 

 %   33,33 41,66   12,05        

5 D 43 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 yıl 9 3 12 

 %    75,00           

6 E 97 4 7 14 3 6 6 1 0 1 1 ay 42 12 54 

 %  7,40 12,96 25,92 5,55 11,11 11,11 1,85  1,85     

7 F 104 1 1 33 0 0 4 0 0 0 1 ay 39 10 49 

 %  2,04 2,04 67,34   8,16        

8 G 141 2 35 4 1 11 0 1 4 0 1 ay 58 27 85 

 %  2,35 41,17 4,70 1,17 12,94  1,17 4,70      

9 Ğ 76 0 1 3 0 0 0 13 0 0 1 yıl 17 24 41 

 %   2,43 7,31    31,70       

10 H 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 yıl 3 3 6 

 %    50,00           

11 I 112 5 5 6 3 2 5    3 ay 26 9 35 

 %  14,28 14,28 17,14 8,57 5,71 14,28        
12 İ 108 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 ay 2 2 4 

 %        50,00       
13 J 79 1 0 3 0 0 0 1 0 0 6 ay 5 4 9 

 %  11,11  33,33    11,11       

TOPLAM 1331 33 72 242 18 24 103 21 6 14  533 263 796 

% 
Analiz 

dışı 
4,14 9,04 30,40 2,26 3,01 12,93 2,61 0,75 1,75  66,95 33,04 100 
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Yukarıda yer alan Tablo 2’de belirlenen zaman diliminde 13 farklı kamuoyu 
araştırma şirketi yöneticisinin çalışma konusu ile ilgili Twitter paylaşımları yer 
almaktadır. Tabloda yer alan verilerin toplamı değerlendirildiğinde (konu dışı olan 
paylaşımlar hariç); genel olarak iktidar (%9,04) ve AK Parti ile ilgili paylaşımların 
çoğunun negatif olduğu (%30,40) ve MHP ile ilgili çok az sayıda yapılan paylaşı-
mın çoğunluğunun nötr ya da pozitif eğilimde olduğu tespit edilmektedir. Bunun 
yanında iktidarın en önemli ortağı MHP olduğundan, iktidar-yönetim ile ilgili yapı-
lan negatif paylaşımların MHP’yi de kapsadığını söylemek gerekmektedir. Aşağıda 
Tablo 3’te yer alan verilere göre, paylaşımların toplamı baz aldığında genel olarak 
muhalefet (%8,41) ve CHP ile ilgili yapılan paylaşımların çoğunluğunun (%6,90) 
pozitif olduğu, İYİ Parti ile ilgili paylaşımların pozitif ve negatif oranlarının çok 
yakın olduğu ve HDP ile ilgili yapılan paylaşımların nötr, pozitif ve negatif oranla-
rı birbirine yakın olsa da nötr olanların daha çok olduğu görülmektedir.   

Tablo 3. Farklı kamuoyu araştırma şirketi yöneticilerinin genel muhalefet ve partileri ile 
ilgili Twitter paylaşımları 
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1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 

2 B 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 34 36  

 %   5,55             100 

3 C 16 55 3 13 51 0 2 7 0 7 10 0 164 276 440  

 % 3,63 12,50 0,68 2,95 11,59 0 0,45 1,59 0 1,59 2,27 0    100 

4 Ç 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 21 24  

 %  4,16   4,16     4,16      100 

5 D 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 9 12  

 %        8,33   16,66     100 

6 E 1 2 0 1 2 0 0 1 0 3 2 0 12 42 54  

 % 1,85 3,70  1,85    1,85  5,55 3,70     100 

7 F 2 5 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10 39 49  

 % 4,04 10,20 2,04       4,04      100 

8 G 2 0 7 0 0 3 1 0 6 3 0 5 27 58 85  

 % 2,35  8,25   3,52 1,17  7,05 3,52  5,88    100 

9 Ğ 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 24 17 41  

 %   14,63   14,63   14,63    14,63   100 

10 H 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 6  

 %  16,66      33,33        100 

11 I 0 3 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 9 26 35  

 %  8,57 2,85  2,85    2,85 2,85 2,85 2,85    100 

12 İ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4  
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 % 25,00   25,00            100 

13 J 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9  

 %    44,44            100 

Toplam 22 67 20 19 55 9 3 11 13 17 15 12 263 533 796  

% 2,76 8,41 2,51 2,38 6,90 1,13 0,37 1,38 1,63 2,13 1,88 1,50 33,04 66,95 100  

Yukarıda yer alan Tablo 3’teki veriler ve Tablo 2’deki verilerin devamı niteli-
ğinde olduğundan birlikte yorumlanmıştır. Tablo 2’de ve 3’te 13 farklı kamuoyu 
araştırma şirketi yöneticisinin genel iktidar ve partileri ve genel muhalefet ve parti-
leri ile ilgili ayrı ayrı nötr, pozitif ve negatif Twitter paylaşım sayıları ve oranları 
yer almaktadır. A kamuoyu araştırma şirketi yöneticisinin 1 yıl3 süresince sadece 
iktidar ile ilgili sadece bir paylaşım yaptığı ve bunun pozitif yönde olduğu değer-
lendirilmektedir. Yöneticinin Twitter’ı çok aktif kullanmadığı ve konu ile ilgili 
belirlenen paylaşım sayısının yöneticinin duygu yönünün/eğiliminin tespit edilme-
sinde yeterli olmadığı görülmektedir. B kamuoyu araştırma şirketi yöneticisinin 3 
ay içinde yapmış olduğu paylaşımlarının %44’44’ü iktidar ile ilgili olarak nötr 
olduğu, %38,38’inin (14 paylaşım) pozitif olduğu ve iktidar aleyhinde; negatif bir 
paylaşım yapmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca paylaşımlarının %11,11’inin 
AK Parti lehinde olduğu ve AK Parti ile ilgili olarak da negatif bir paylaşım yap-
madığı görülmektedir. MHP ile ilgili olarak ise nötr, pozitif veya negatif bir payla-
şım yapmadığı tespit edilmektedir. Muhalefet ve partileri ile ilgili olarak yok dene-
cek kadar az paylaşım yapan B kamuoyu araştırma şirketi yöneticisinin paylaşımla-
rının sadece %5,55’inin (2 paylaşım) genel olarak muhalefet aleyhinde olduğu 
belirlenmektedir. C kamuoyu araştırma şirketi yöneticisinin 1 ay içinde oldukça 
yoğun bir şekilde paylaşım yaptığı ve Twitter’ı en yoğun kullanan (440 paylaşım) 
kamuoyu araştırma şirketi yönetici olduğu belirlenmektedir. Konu kapsamındaki 
paylaşımlarının; %0,90’ı genel olarak iktidarla ilgili olarak nötr, %35,68’inin ise 
negatif olduğu ve genel olarak iktidarla ilgili pozitif bir paylaşım yapmadığı değer-
lendirilmektedir.  Paylaşımlarının %2,50’si AK Parti ile ilgili olarak nötr, 0,22’si 
pozitif ve %19,31’i ise negatiftir. Ayrıca paylaşımlarının %0,22’si MHP ile ilgili 
olarak nötr, %0,45’i pozitif ve %2,95’inin de negatif olduğu değerlendirilmektedir. 
Diğer taraftan paylaşımlarının %3,63’ü muhalefetle ilgili olarak nötr, %12,50’si 
pozitif ve %0,68’i negatiftir. Bunun yanında paylaşımlarının %2,95’i CHP ile ilgili 
olarak nötr, %11,59’u pozitif olup CHP aleyhinde; negatif herhangi bir paylaşımı 
olmadığı görülmüştür. Paylaşımlarının %0,45’i İYİ Parti ile alakalı olarak nötr, 
%1,59’u pozitiftir. Ayrıca paylaşımlarının %1,59’u HDP ile alakalı olarak nötr, 
%2,27’si ise pozitiftir. Yönetici İYİ Parti ve HDP ile ilgili olarak da herhangi bir 
negatif paylaşım yapmamıştır. Ç kamuoyu araştırma şirketi yöneticisinin 6 ay içe-

                                                            
3  Çalışmada twitter hesaplarının 1 ay süresince incelenmesi düşünülmüş ancak yeterli veri olmadığından 

bazıları 3, bazıları 6 hatta bazıları 1 yıl süresince incelenmek zorunda kalınmıştır.  
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risinde bu araştırmanın konusu ile ilgili olarak yaptığı (24) paylaşımların %33,33’ü 
(8 paylaşım) genel olarak iktidar lehinde; pozitif, %41,66’sı (10 paylaşım) ise ne-
gatiftir. Yine paylaşımlarının %12,05’inin AK Parti aleyhinde; negatif olduğu ve 
AK Parti ile ilgili nötr ve pozitif bir paylaşımının olmadığı tespit edilmektedir. 
Genel olarak muhalefet ile ilgili olarak nötr ve negatif paylaşımı olmamakla birlik-
te paylaşımlarının %4,16’sı (1 paylaşım) genel olarak muhalefet lehinde, 
%4,16’sının CHP lehinde (1 paylaşım) olduğu görülmektedir. HDP ile ilgili olarak 
sadece 1 (%4,16) paylaşım yaptığı ve İYİ Parti ile ilgili olarak herhangi bir payla-
şım yapmadığı tespit edilmektedir. 1 yıl içerisinde konu ile ilgili olarak (konu dışı 
olan 43 paylaşım hariç) sadece 12 paylaşım yapan D kamuoyu araştırma şirketi 
yöneticisinin Twitter’ı çok aktif kullanmadığı görülmektedir. Yöneticinin payla-
şımlarının %75,00’inin (9 paylaşım) genel olarak iktidar aleyhinde olduğu, 
%8,33’ünün (1 paylaşım) İYİ Parti lehinde, %16,66’sının (2 paylaşım) HDP lehin-
de olduğu belirlenmektedir.  

E kamuoyu araştırma şirketi yöneticisinin 1 ay içerisinde yapmış olduğu pay-
laşımlarının %7,40’ının genel iktidarla ilgili olarak nötr, %12,96’sının pozitif ve 
%25,92’sinin (14 paylaşım) ise negatif olduğu belirlenmektedir.  Paylaşımlarının 
%5,55’inin AK Parti ile alakalı olarak nötr, %11,11’i pozitif, %11,11’inin ise nega-
tif olduğu belirlenmektedir. MHP ile ilgili sadece 1 nötr (1,85) ve 1 negatif (1,85) 
paylaşım yaptığı tespit edilmektedir. Bunun yanında paylaşımlarının %1,85’i (1 
paylaşım) genel muhalefet ile ilgili olarak nötr, %3,70’i (2 paylaşım) pozitiftir. 
Paylaşımlarının %1,85’i (1 paylaşım) CHP ile ilgili olarak nötr, %1,85’i (1 payla-
şım) İYİ parti ile ilgili olarak ise pozitiftir. Paylaşımlarının %5,55’i HDP ile ilgili 
olarak nötr ve %3,70’i ise pozitiftir. F kamuoyu araştırma şirketi yöneticisinin ça-
lışmanın konusu ile ilgili olarak 1 ay içindeki paylaşımlarının (49 paylaşım) 
%2,04’ünün genel iktidarla ilgili olarak nötr, %2,04’ünün pozitif ve %67,34’ünün 
(33 paylaşım) ise negatif olduğu belirlenmektedir. AK Parti ile ilgili nötr veya po-
zitif bir paylaşımda bulunmayan yöneticinin paylaşımlarının %8,16’sının (4 payla-
şım) AK Parti aleyhinde; negatif olduğu görülmektedir. MHP, CHP ve İYİ Parti ile 
ilgili olarak herhangi bir paylaşımda bulunmayan yöneticinin paylaşımlarının 
%4,04’ünün genel muhalefet ile ilgili olarak nötr, %10,20’sinin (5 paylaşım) genel 
muhalefet ile ilgili olarak pozitif, %2,04’ünün ise negatif olduğu belirlenmektedir. 
Ayrıca paylaşımlarının %4,04’ü HDP ile ilgili olarak nötrdür.  

G kamuoyu araştırma şirketi yöneticisinin 1 ay süresince yaptığı paylaşımla-
rın %2,35’i genel iktidar ile ilgili olarak nötr, %41,17’si (25 paylaşım) pozitif ve 
%4,70’i negatiftir. Paylaşımlarının %1,17’si AK Parti ile ilgili olarak nötr ve 
%12,94’ü (11 paylaşım) pozitif olup AK Parti ile ilgili olarak negatif bir paylaşımı 
bulunmamaktadır. Paylaşımlarının %1,17’si MHP ile ilgili olarak nötr ve %4,70’i 
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ise pozitif olup MHP ile ilgili negatif herhangi bir paylaşımı görülmemektedir. 
Paylaşımlarını %2,35’i genel muhalefet ile ilgili olarak nötr olurken %8,25’inin (7 
paylaşım) ise negatif olduğu ve genel muhalefet ile ilgili olarak pozitif bir paylaşı-
mının olmadığı belirlenmektedir. Yöneticinin CHP ile ilgili olarak pozitif veya nötr 
paylaşımı bulunmamakta ve paylaşımlarının %3,52’si CHP için negatif; aleyhinde-
dir. Paylaşımlarının %1,17’si İYİ Parti ile ilgili olarak nötr, %7,05’i ise negatiftir 
ve pozitif bir paylaşımı bulunmamaktadır. Paylaşımlarını %3,52’si HDP ile ilgili 
olarak nötr, %5,88’i negatif olup HDP ile ilgili olarak pozitif bir paylaşımı bulun-
mamaktadır. Ğ kamuoyu araştırma şirketi yöneticisinin Twitter’ı çok aktif kullan-
madığı belirlenmiştir. Ele alınan konuyla ilgili olarak 1 yıl içinde paylaşımlarının 
%2,43’ü (1 paylaşım) genel iktidar lehinde; pozitif, %7,31’i (3 paylaşım) iktidar 
aleyhinde; negatiftir ve nötr paylaşımı bulunmamaktadır. AK Parti ile ilgili olarak 
nötr, pozitif veya negatif bir paylaşımı bulunmamakla birlikte paylaşımlarının 
%31,70’inin MHP ile ilgili olarak nötr olduğu ve MHP ile ilgili pozitif veya negatif 
bir paylaşımının olmadığı görülmektedir. Paylaşımlarının (hepsi 6 aynı paylaşım 
içinde) %14,6’sı genel muhalefet aleyhinde; negatif, %14,6’sı CHP aleyhinde; 
negatif, %14,6’sı İYİ Parti aleyhinde; negatif ve %14,6’sı HDP aleyhinde; negatif-
tir.  Bu partilerle ilgili nötr veya pozitif bir paylaşımı bulunmamaktadır. H kamuo-
yu araştırma şirketi yöneticisinin 1 yıl süresince sadece 15 paylaşım yaptığı ve 
bunların sadece 6 tanesinin bu çalışmanın konusu kapsamında olduğu belirlenmiş-
tir. Bu yöneticinin Twitter’ı çok az kullandığı görülmektedir. 6 paylaşımının 
%50,00’sinin (3 paylaşımın) genel iktidar aleyhinde; negatif, %16,66’sıın (1 payla-
şım) genel muhalefet lehinde; pozitif ve %33, 33’ünün de (2 paylaşım) İYİ Parti 
lehinde; pozitif olduğu belirlenmektedir. I kamuoyu araştırma şirketi yöneticisinin 
3 ay içerisinde bu çalışmanın konusu ile ilgili olarak 35 paylaşım yaptığı ve bunla-
rın %14,28’inin genel iktidar ile ilgili olarak nötr, %14,28’inin genel iktidar lehin-
de pozitif, %17,14’ünün negatif olduğu belirlenmektedir. Paylaşımlarının %8,57’si 
AK Pati için nötr, %5,71’i pozitif, %14,28’i negatiftir. MHP ile ilgili herhangi bir 
paylaşımı bulunmamaktadır. Paylaşımlarının %8,57’si genel olarak muhalefet için 
pozitif, %2,85’i ise negatiftir.  Paylaşımlarının %2,85’i CHP ile ilgili olarak pozitif 
olup nötr veya negatif bir paylaşımı yer almamaktadır. İYİ Parti ile ilgili olarak 
nötr veya pozitif bir paylaşımı bulunmamakla beraber paylaşımlarının %2,85’i İYİ 
Parti için negatiftir. Paylaşımlarının % 2,85’i HDP ile ilgili nötr, %2,85’i pozitif, 
%2,85’i  ise negatiftir. İ kamuoyu araştırma şirketi yöneticisinin Twitter’ı aktif 
kullanmakla birlikte bu çalışmanın konusu ile alakalı neredeyse hiç paylaşım yap-
madığı belirlenmektedir. Konu ile alakalı yapmış olduğu dört paylaşımın 
%50,00’si (2 paylaşım) MHP ile ilgili nötr, %25,00’i genel muhalefet ile ilgili nötr 
ve %25,00’i ise CHP ile ilgili nötrdür. J kamuoyu araştırma şirketi yöneticisinin 6 
ay içinde konu ile alakalı olarak toplam 9 paylaşımının olduğu belirlenmektedir. 
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Bu paylaşımlarının %11,11’i genel iktidar için nötr, %33,33’ü ise negatif olup po-
zitif genel iktidar ile ilgili bir paylaşımı bulunmamaktadır. Ayrıca AK Parti ile 
ilgili olarak da paylaşımı bulunmamaktadır. 1 paylaşımı (%11,11) MHP ile ilgilidir 
ve nötrdür. Bunun yanında paylaşımlarının %44,44’ü CHP ile ilgili ve nötrdür. 
Buraya kadar ortaya konulan verilere genel olarak değerlendirildiğinde B kamuoyu 
araştırma şirketi yöneticisinin daha çok genel iktidar ve AK Parti lehinde; pozitif 
paylaşım yaptığı söylenebilir. C kamuoyu araştırma şirketi yöneticisinin çok bariz 
bir şekilde MHP özellikle de genel iktidar ve AK Parti aleyhinde; negatif paylaşım 
yaptığı ancak yine bariz bir şekilde genel muhalefet ve CHP, İYİ Parti ve HDP 
lehinde; pozitif paylaşımlar yaptığı soncuna varılmaktadır. Ç kamuoyu araştırma 
şirketi yöneticisinin az sayıda olan paylaşımlarının kısmen genel iktidar ve AK 
Parti aleyhinde; negatif olduğu, D kamuoyu araştırma şirketi yöneticisinin ise daha 
çok genel iktidar aleyhinde; negatif kısmen de HDP lehinde; pozitif paylaşımlar 
yaptığını söylemek mümkündür. E kamuoyu araştırma şirketi yöneticisinin daha 
çok kısmen genel iktidar için negatif ve kısmen de muhalefet ve partileri için pozi-
tif paylaşımlar yaptığı belirlenmiştir. F’nin bariz bir şekilde genel iktidar için nega-
tif ve kısmen de AK Parti hakkında negatif paylaşımlar yaptığı ancak muhalefetle 
ilgili daha olumlu paylaşımlar yaptığı görülmüştür. G kamuoyu araştırma şirketi 
yöneticisinin bariz bir şekilde genel iktidar, AK Parti ve MHP ile ilgili pozitif pay-
laşımlar yaptığı ancak genel muhalefet, CHP, İYİ Parti ve HDP ile ilgili olarak 
negatif paylaşımlar yaptığı belirlenmiştir. Ğ kamuoyu araştırma şirketi yöneticisi-
nin daha çok ortada durduğunu söylemek mümkün olsa da paylaşımlarının çoğun-
luğu yönünden muhalefete daha uzak olduğu söylenebilir. H kamuoyu araştırma 
şirketi yöneticisinin paylaşımlarının yönünü tahmin etmek zor olmakla beraber 
paylaşımlarında genel iktidara uzak genel muhalefete daha yakın olduğunun işaret-
leri olduğunu söylemek mümkündür. I kamuoyu araştırma şirketi yöneticisinin 
muhalefete oranla daha çok genel iktidar ve AK Parti için negatif paylaşımlar yap-
tığı söylenebilir. Özellikle A, D ve H’nin araştırmanın yapıldığı dönemde Twitter 
hesaplarını çok az kullandıkları belirlenmiştir. Bunun yanında E, H, Ğ nötr görün-
mekle beraber E ve H paylaşımlarında çok az da olsa genel iktidar ve partilerinden 
uzak genel muhalefet ve partilerine daha yakın olduklarının işaretlerini barındır-
maktadır. Ğ’nin de nötr olduğu ancak çok az da olsa genel muhalefete uzak oldu-
ğunun işaretlerini taşıdığı anlaşılmaktadır. İ ve J’nin ise genel olarak nötr kaldıkları 
belirlenmektedir. Tüm bunların yanında B’nin bariz bir şekilde genel iktidar için 
pozitif paylaşımlar yaptığı D, C ve F’nin ise aleyhinde; negatif paylaşımlar yaptığı 
belirlenmiştir. B ve G bariz bir şekilde AK Parti’nin lehinde; pozitif, G’nin ise 
bariz bir şekilde MHP’nin lehinde; pozitif paylaşımlar yaptığı görülmüştür. Bunun 
yanında C, Ç, F’nin açık bir şekilde AK Parti için negatif, yine C’nin ise MHP için 
de negatif paylaşımlar yaptıkları belirlenmiştir. C’nin çok bariz bir şekilde önemli 
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oranda genel muhalefet, CHP, İYİ Parti ve HDP için pozitif paylaşımlar yaptığının 
görülmesinin yanında E’nin de HDP lehinde; pozitif önemli oranda paylaşımlar 
yaptığı tespit edilmiştir. Bunların yanında G’nin bariz bir şekilde genel muhalefet, 
CHP, İYİ Parti ve HDP için negatif paylaşımlar yaptığının belirlenmesinin yanında 
yine B’nin önemli oranda CHP için negatif paylaşım yaptığı tespit edilmiştir. 

Tablo 4. Farklı kamuoyu araştırma şirketi yöneticilerinin genel iktidar ve partileri ve 
genel muhalefet ve partileri ile ilgili nötr, pozitif ve negatif Twitter paylaşımlarının  

toplam sayısı 

Kamuoyu 
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Şirketi 
Yöneticisi 
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1 A 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 100 1 yıl 

2 B 16 47,05 18 52,94 0 0 34 100 0 0 0 0 2           100 2 100 3 ay 

3 C 18 6,52 2 0,72 256 92,73 276 100 38 23,17 123 75,00 3 1,89 164 100 1 ay 

4 Ç 0 0 8 38,09 13 61,90 21 100 1 33,33 2 66,66 0 0 3 100 6 ay 

5 D 0 0 0 0 9 100 9 100 0 0 3 100 0 0 3 100 1 yıl 

6 E 8 19,04 13 30,95 21 50,00 42 100 5 41,66 7 58,33 0 12 100 1 ay 

7 F 1 2,56 1 2,56 37 94,87 39 100 4 40,00 5 50,00 1 10,00 10 100 1 ay 

8 G 4 6,89 50 86,20 4 6,89 58 100 6 22,22 0 0 21 77,77 27 100 1 ay 

9 Ğ 13 76,47 1 5,88 3 76,47 17 100 0 0 0 0 24 100 24 100 1 yıl 

10 H 0 0 0 0 3 100 3 100 0 0 3 100 0 0 3 100 1 yıl 

11 I 8 30,76 7 26,92 11 42,30 26 100 1 11,11 5 55,55 3 33,33 9 100 3 ay 

12 İ 2 100 0 0 0 0 2 100 2 100 0 0 0 0 2 100 6 ay 

13 J 2 40,00 0 0 3 60,00 5 100 4 100 0 0 0 0 4 100 6 ay 

Toplam 72 101 360 533 100 61 148 54 263 

% 13,50 18,94 67,54 100 23,19 56,27 20,53 100 

Yukarıda yer alan Tablo 4’te 13 farklı kamuoyu araştırma şirketi yöneticisinin 
genel iktidar ve partileri ve genel muhalefet ve partileri ile ilgili nötr, pozitif ve 
negatif Twitter paylaşımlarının toplam sayısı yer almaktadır. B kamuoyu araştırma 
şirketi yöneticisinin incelenen tarih aralığından genel iktidar ve partileri ile ilgili 
olarak paylaşımlarının daha çok pozitif (%52,94) ve nötr (%47,05) olduğu ancak 
muhalefet ve partileri ile ilgili neredeyse hiç paylaşım yapmadığı görülmektedir. C 
kamuoyu araştırma şirketi yöneticisinin bariz bir şekilde genel iktidar ve partileri 
için negatif (%61,93) paylaşımlar yaptığı ancak genel muhalefet ve partileri ile 
ilgili olarak bariz bir şekilde pozitif (%75,00) ve nötr (%23,17) paylaşım yaptığı ve 
muhalefet ve partileri ile ilgili çok az negatif paylaşım yaptığı belirlenmektedir. 
Ç’nin iktidar ve partileri ile ilgili paylaşımlarının çoğu negatif olurken muhalefet 
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ve partileri ile ilgili çok az pozitif yönde paylaşım yaptığı tespit edilmektedir. Çok 
az paylaşım yapan D’nin genel iktidar ve partileri ile ilgili paylaşımlarının tamamı-
nın negatif olduğu ancak genel muhalefet ve partileri ile ilgili yine çok az paylaşım 
yapsa da bunların pozitif olduğu görülmektedir. E’nin genel iktidar ve partileri ile 
ilgili paylaşımlarının çoğunun negatif olduğu (%50) ancak genel muhalefet ve par-
tileri ile ilgili paylaşımlarının çoğunun ise pozitif (%58,33) olduğu tespit edilmek-
tedir. F’nin genel iktidar ve partileri ile ilgili paylaşımlarının neredeyse tamamı 
negatif (%94,87) olurken genel muhalefet ve partileri ile ilgili olarak az sayıda 
yaptığı paylaşımlarının çoğunluğu pozitif ve nötr yöndedir. G’nin genel iktidar ve 
partileri ile ilgili paylaşımlarının çok büyük çoğunluğu pozitif iken genel muhalefet 
ve partileri ile ilgili paylaşımlarının çoğunluğu negatif olup bunlarla ilgili pozitif 
paylaşımı bulunmamaktadır. Ğ genel iktidar ve partileri ile ilgili olarak nötr payla-
şımlar yaparken genel muhalefet ve partileri ile ilgili olarak az sayıda da olsa nega-
tif paylaşımlar yaptığı görülmektedir. H’nin çok az sayıda paylaşımı genel iktidar 
ve partileri için negatif olurken genel muhalefet ve partileri için ise pozitif olduğu 
tespit edilmiştir. I’nın genel iktidar ve partileri ile ilgili olarak paylaşımlarının ço-
ğunluğunun negatif (%42,30) olduğu ancak pozitif ve nötr paylaşımlar belirli oran-
da yaptığı belirlenmiştir. Genel muhalefet ile ilgili az sayıda paylaşımının ise ço-
ğunluğunun pozitif yönde olduğu görülmektedir. İ ve J ise genel iktidar ve partileri 
ve genel muhalefet ve partileri ile ilgili olarak çok az sayıda da olsa nötr paylaşım-
lar yapmışlardır. Tüm bunların yanında Tablo 4’te yer alan verilere göre iktidar ve 
partileri ile ilgili paylaşımların büyük çoğunluğu negatif olurken muhalefet ve par-
tileri ile ilgili olanların ise büyük çoğunluğunun pozitif yönde olduğu görülmekte-
dir. Yukarıda sunulan verilerin yanında inceleme esnasında farklı zamanlarda I’nın 
2 (muhalif) farklı belediye başkanı ile birlikte fotoğrafını paylaştığı, C’nin bir par-
tinin üyesi olduğu için gurur duyduğunu belirten başka bir kişinin twitini paylaştığı 
(retweet) ve iktidar partilerini isim vermeden ağır bir şekilde eleştirdiği görülmüş-
tür. Yine Ç’nin bir partinin milletvekiline “ağabeyim” diye hitap ettiği ve E’nin 
iktidar partisi milletvekiline “değerli hemşehrim” diyerek hitap ettiği görülmüştür. 
G’nin bir partiye karşı net paylaşımları ve yine bir parti başkanını destekleyen net 
paylaşımlarının olduğu da görülmüştür.   

Sonuç 

Bu çalışmada kamuoyu araştırması/seçim anketi yapan 13 farklı kamuoyu 
araştırma şirketinin-yöneticilerinin seçim anketlerinde manipülasyon yapma ihti-
malleri ve dolayısıyla seçmen tercihlerini yönlendirme ihtimalleri olup olmadığı, 
bu kişilerin sosyal medya (Twitter) hesaplarındaki paylaşımları duygu analizi ve 
içerik analizi yöntemi ile incelenerek belirlenmeye ve değerlendirilmeye çalışılmış-
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tır. Hangi araştırma şirketinin sahibinin Twitter hesabının inceleneceğine Sözcü ve 
Yeni Şafak gazetelerinin 2018 ve 2019 seçimleri öncesinde ilk sayfalarında yayın-
ladıkları seçim anketleri-kamuoyu araştırma şirketlerinin isimleri içerik analizi 
yöntemi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırma sonucunda her iki gazetenin 
çok fazla sayıda seçim anketi yayınlamasa da yayınladıkları seçim anketlerinin 
farklı araştırma şirketlerine ait olduğu görülmüştür. Medya kuruluşları farklı anket 
şirketlerinin sonuçlarını yayınlamadıklarında (güvenmedikleri hariç) sadece kendi-
lerine yakın ya da kendilerinin desteklediği adayı/partiyi/görüşü önde gösteren 
anket şirketlerinin sonuçlarını yayınladıkları izlenimi oluşabilecektir. Dolayısıyla 
bu ise medya kuruluşlarının seçmenlerin tercihlerini yönlendirdikleri; manipülas-
yon yaptıkları izleniminin oluşmasına yol açacak ve güven kaybedeceklerdir. 

Çalışmada hem yapılan içerik analizinden belirlenen hem de 2018’de seçim 
kararı alındıktan sonra ve 2019’da belediye başkanlığı seçim süreçlerinde yayınla-
nan seçim anketlerini yapan kamuoyu araştırma şirketlerinin yöneticilerinin Twitter 
hesaplarındaki paylaşımlar duygu analizi yöntemi ve içerik analizi yöntemi ile 
06.30.2021 tarihinden geriye doğru incelenmiştir. Belirlenen 20 araştırma şirketi-
nin yöneticinin 7 tanesinin Twitter hesabı olmadığı anlaşılmıştır. 13 kamuoyu araş-
tırma şirketi yöneticisinin Twitter sosyal medya hesaplarından toplam 2127 payla-
şımı analiz edilmiştir. Bunların 1331’inin bu çalışmanın konusu dışında olduğu 
796’sının ise çalışa konusu ile ilgili olduğu belirlenmiştir. Çalışma konusu ile ilgili 
olan paylaşımların 533’ünün (%66,95) genel iktidar ve partileri ile ilgili 263’ünün 
(%33,05) ise genel muhalefet ve partileri ile ilgili olduğu değerlendirilmiştir. Duy-
gu Analizi ve İçerik Analizi sonucunda;  

1) 13 kamuoyu araştırma şirketi yöneticisinin 3’ünün Twitter hesaplarını çok 
kullanmadıkları ve ayrıca 3 tanesinin genel iktidar ve partileri ve genel 
muhalefet ve partileri ile ilgili çok fazla paylaşım yapmadıkları,  

2) İncelenen paylaşımların büyük çoğunluğunun iktidar ve partileri ile ilgili 
olduğu, 

3) Genel iktidar ve AK Parti ile ilgili paylaşımların çoğunluğunun negatif 
olduğu ve MHP ile ilgili çok az sayıda yapılan paylaşımın çoğunluğunun 
nötr ya da pozitif olduğu (ancak MHP de iktidar ortağı olduğunda iktidar 
ile ilgili paylaşımların MHP’yi de bağladığı söylenebilir), 

4) Genel muhalefet ve CHP ile ilgili yapılan paylaşımların çoğunluğunun 
pozitif olduğu, İYİ Parti ile ilgili paylaşımların pozitif ve negatif oranları-
nın çok yakın olduğu ve HDP ile ilgili yapılan paylaşımların genelde nötr 
olduğu,   

5) Birkaç farklı kamuoyu araştırma şirketi yöneticisinin çok büyük oranda 
genel iktidar veya patilerinin birinin lehinde; pozitif ve buna karşın çok 
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büyük oranda genel muhalefet veya muhalefet partilerinin birinin aley-
hinde; negatif paylaşımlar yaptıkları ya da belirtilen bu durumun tam tersi 
şeklinde paylaşımlar yaptıkları, 

6) Birkaç farklı kamuoyu araştırma şirketi yöneticisinin sadece genel iktidar 
veya partileri lehinde; pozitif paylaşımlar yaptığı ya da sadece iktidar ve 
partileri aleyhinde; negatif paylaşımlar yaptıkları ve bunun yanında genel 
muhalefet ve patileri için çok çok az nötr, pozitif ya da negatif paylaşım 
yaptıkları, 

7) Bazılarının nötr görünmekle beraber genel iktidar veya partileri ve genel 
muhalefet veya partileriyle ilgili pozitif ve negatif paylaşımlar yaptıkları, 

8) Bazılarının paylaşımlarının sadece tek bir parti için negatif ya da pozitif 
olduğu yani tek bir parti için paylaşımlar yaptığı,  

9) Tamamen iki farklı kategoriye ayrıldığında; bazı kamuoyu araştırma şir-
keti yöneticilerinin iktidarla ilgili daha çok pozitif ancak muhalefetle ilgili 
daha çok negatif paylaşımlar yaptıkları veya bu durumun tam tersi payla-
şımları yaptıkları, 

10) Birkaç tanesinin siyasetçilerle olan fotoğraflarını paylaştıkları (ziyaret 
vb.) ve birkaçının da bazı siyasi parti liderlerine açık destek veren payla-
şımlar yaptıkları, 

11) Medya kuruluşlarının farklı kamuoyu araştırma şirketlerinin seçim anketi 
sonucunu yayınlamaya meyilli oldukları değerlendirilmiştir.  

Kamuoyu araştırma şirketi yöneticilerinin gündem ya da gelişmeler ile ilgili 
paylaşımlar yapsalar da herhangi bir aday/parti/görüş/taraf yönünde görüş belirtme-
leri; sürekli olarak bunlardan biriyle ilgili daha çok olumlu; pozitif ya da olumsuz; 
negatif paylaşımlarda bulunmaları, bu yöneticilerin araştırmalarında/seçim anketle-
rinde söz konusu aday/parti/görüş/taraf yönünde manipülasyon yapabilecekleri ve 
toplumu yönlendirmeye çalışabilecekleri şüphesini doğurabilmektedir. Tek göster-
ge olmamakla birlikte, bu çalışmada 13 farklı kamuoyu araştırma şirketi yönetici-
sinin Twitter sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımları göz önünde bu-
lundurulduğunda, bazıları nötr olmakla birlikte diğer bazı kamuoyu araştırma şirke-
ti yöneticilerinin iktidar, muhalefet veya bunlar içinde yer alan partilerden biri veya 
birkaçı hakkında sürekli pozitif; olumlu ya da negatif; olumsuz paylaşımlar yaptık-
ları değerlendirilmiştir. Bu durumun, yani kamuoyu araştırma şirketi yöneticileri-
nin bahsedildiği şekilde paylaşımlar yapmalarının iktidar, muhalefet ya da bunların 
içinde yer alan parti ya da partileri destekledikleri/bunlara meyilli oldukları izleni-
minin/şüphesinin oluşmasına yol açabilmesi söz konusudur. Kamuoyu araştırma 
şirketi yöneticileriyle ilgili bu tür bir durum/his/duygu oluştuğunda ise bu yönetici-
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lerin seçim anketi yaparken meyilli oldukları siyasi parti, aday, taraf lehinde ya da 
meyilli olmadıkları siyasi parti, aday, taraf aleyhinde manipülasyon yapabilecekleri 
ve seçmenleri yönlendirebilecekleri; manipüle edebilecekleri düşünülecektir.  Di-
ğer bir ifadeyle, öyle olmasa bile toplum gözünde anketler yapılırken ya da sonuç-
larında manipülasyon yapılarak seçmen tercihlerini yönlendirilmeye çalışabilecek-
leri yönünde kanaat oluşmasına ve dolayısıyla güven kaybetmelerine neden olacak-
tır. Bundan dolayı televizyon tartışma programlarında olduğu gibi araştırma şirketi 
yöneticilerinin sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparken bir 
aday/parti/görüş/taraf lehinde; pozitif ya da aleyhinde; negatif paylaşımlar yapma-
maları kamuoyu araştırmaları alanına güven noktasında önem arz etmektedir. 
Medya için önemli bir haber değeri olan kamuoyu araştırmaları-seçim anketlerinde 
manipülasyon yapılırsa bunları yayınlayan medya kuruluşları da farkında olarak ya 
da olmayarak seçmen tercihlerinin manipüle edilmesinde; yönlendirilmesinde rol 
alması söz konusudur. Bunların yanı sıra kamuoyu araştırma şirketi yöneticilerinin 
Twitter hesaplarını “Duygu Analizi” ile daha kapsamlı şekilde inceleyen çalışmala-
rın ve ayrıca  sosyal ağlar üzerinde oluşan dijital kamuoyunu anlamayı amaçlayan 
çalışmaların (Güz vd., 2019) daha fazla sayıda yapılmasına duyulan ihtiyacı da 
belirtmek yerinde olacaktır. 
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Bitkisel Tedavi Vaatlerini 
Manipülatif Boyutu:  

“Alternatif Tıp” Adlı Facebook Grubu 
Paylaşımlarının Analizi  

Ferihan Ayaz  

Özet 

Manipülasyon bir kişinin ya da grubun başka kişileri etkisi altına alması, bi-
linçli bir şekilde yönlendirmesi durumu şeklinde ifade edilebilir. Yeni medyanın 
yaygınlaşmasının etkisiyle sağlık konulu yayınlar da diğer yayınlar gibi ulaşması 
ve paylaşması kolay içerikler hâline gelmiştir. Bu durum bir yandan sağlık bilgisi-
ne ulaşmayı kolaylaştırmış olsa da diğer yandan bilgi kirliliğine ve manipülasyona 
zemin hazırlamıştır. Sağlık konulu yayın içeriklerine yönelik alanyazında dile geti-
rilen eleştiriler ağırlıklı olarak yayınlardaki reklam/tanıtım unsurlarına ve ticari-
leşmeye yöneliktir. Bu çalışmanın amacı ise “alternatif tıp” adlı Mayıs 2021 itiba-
riyle 184 bin üyesi bulunan bir Facebook grubunda paylaşılan sağlık içerikli payla-
şımların analizi ile sosyal medyada sağlık bilgisine ilişkin manipülasyon unsurları-
nı ortaya koymaktır. Söz konusu grupta yayınlanan 500 paylaşım (ana mesaj ve 
yorum) hem nicel hem de betimsel analiz tekniğine göre analiz edilmiştir. Analiz 
sonucunda hastalık hayati nitelik taşısın ya da taşımasın en fazla “öneri verme” 
niteliğinde olan paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir. Sayfadaki paylaşımlara 
yönelik eleştiri oranı yalnızca %5,6 oranındadır. Bu eleştiriler ağırlıklı olarak kan-
ser içerikli bir posta cevap olarak modern tıbbı savunur niteliktedir. Yorumların 
%94,4’ü hiçbir eleştiri içermemektedir. Paylaşımların hiçbirinde kaynak belirtil-
memiştir. Tamamen kişisel tecrübe, deneyim ve düşüncelere dayanarak öneriler 
sunulmaktadır. Sayfa yöneticileri tarafından alternatif tıp marketi duyurusu ve satış 
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konusunda güvenli bir kanal olacaklarına dair ikna çabalarını ifade eden postlar 
mevcuttur. Bunun yanında sayfa yöneticilerinin sık sık “reklam/tanıtım yasağı” 
duyurusu yapmalarına rağmen hastane, doktor, ürün tanıtımı yaptığı ve alternatif 
tıp ürünleri satış sayfasına yönlendirme sağladığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak 
sosyal medyanın sağlık konulu bilgi arayışında özellikle bitkisel ürün ve alternatif 
tıp alanlarında manipülasyona yol açabilecek bir mecra olduğu ortaya çıkmıştır. 

Giriş 

Bitkisel ürünlerin dünyada giderek daha fazla kullanılması ve bu ürünlerin 
sağlık çalışanlarının gözetiminde kullanılmaması alanyazında giderek çok daha sık 
dile getirilmektedir (Kaya vd., 2011; Renda vd., 2018). Bitkisel ürünlerin Sağlık 
Bakanlığından ruhsat ve onay alınarak hastalara sunulması ve konvansiyonel ilaç-
lar gibi bu konuda eğitim almış sağlık çalışanlarının kontrolünde kullanılması sağ-
lık çalışanlarının beklentileri arasında olsa da günlük hayatta denetimden geçme-
yen pek çok bitkisel ürünün kullanıldığı ve kalıcı hasarlar verebildiği bilinmektedir 
(Renda vd., 2018). Medyada yer alan yanıltıcı içerikler de kamuoyunu etkileyebil-
mekte, “kelliğe çare”, “hemen zayıflamaya yarayan bitki çayları”, “mucize tedavi” 
gibi umut vaat eden içerikler medyada giderek daha fazla yer almaktadır. Bu içe-
riklerin manipülatif boyutu giderek sağlığı daha da tehdit eder hâle gelmektedir. 

Yeni medya teknolojilerindeki gelişmeler sağlık konulu içeriklerin internet or-
tamında okuyucusu ya da izleyicisiyle buluşmasını kolaylaştırmıştır (Gencer, Daşlı 
ve Biçer, 2019). Özellikle sosyal medya ortamlarında paylaşılan içerikler, insanlar 
arasında sağlık konusunda bilgi alışverişini daha etkileşimli hâle getirmiştir. İnsan-
lar dertlerine sosyal medya sayfaları üzerinden çare aramakta ve bu sağlık bilgisi 
arama davranışı pek çok geri bildirimle cevaplanmaktadır (Brashers, Golds-
mith&Hsieh, 2002). “Alternatif tıp” adındaki Facebook grubu da bu gruplardan 
biridir ve 184 bin üyeyle son derece geniş bir takipçi kitlesini bünyesinde tutmak-
tadır. Bu çalışmada söz konusu grupta paylaşılan “post” şeklinde ifade edilebilecek 
paylaşımlar ve onlara verilen cevaplar irdelenmiştir. Genellikle “öneri isteme” 
şeklinde tezahür eden postlara verilen cevaplar çok çeşitli olabilmektedir. Tama-
men kişisel yorumlara dayanan bu postlara az oranda da olsa “eleştiri/sorgulama” 
niteliğinde cevaplar da verilmektedir. 

Bu çalışmada manipülasyon kavramı ekseninde bitkisel tedavi vaatlerinin dili 
“alternatif tıp” adlı bir Facebook sayfası içerikleri üzerinden analiz edilmiştir. Söz 
konusu çalışmanın bitkisel ya da alternatif tıp konusunda insanların beklentilerini 
ortaya koyması, sağlık konusundaki boşluğun giderilmesi noktasında kişilerin izle-
dikleri yolların anlaşılması bağlamında önemli bir örnek olduğu düşünülmektedir. 
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Bu çalışma ile herhangi bir kaynağa dayanmadan, kişisel tecrübelere ya da kulak-
tan dolma bilgilere dayanarak sunulan önerilerin niteliği irdelenmekte, sağlık bilgi-
si konusundaki ciddiyet ihlallerinin sosyal medyadan nasıl yansıdığı ortaya kon-
maktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın alanyazına “sosyal medya ve alternatif tıp” 
paylaşımlarının manipülasyon boyutunu ortaya koyma anlamında katkıda buluna-
cağı öngörülmektedir. 

1. Alanyazın 
Bu başlık altında değişen medyada sağlık bilgisi arayışına ilişkin kuramsal 

çerçeve tartışılmış, ardından manipülasyon, tüketim kültürü ve sağlık ilişkisi irde-
lenmiştir. Daha sonra alternatif tıp ve insan sağlığı açısından alanyazında belirtilen 
riskli durumlar ilgili başlıca araştırmalar çerçevesinde özetlenmiştir. 

1.1. Değişen Medyada Sağlık Bilgisi Arayışı 

İnternet, Timisi (2003:121) tarafından “fiziksel ya da elle tutulur araç olmak-
tan ziyade birbirine bağlı sayısız küçük bilgisayar ağlarından oluşan büyük bir 
bilgisayar ağı” şeklinde tanımlanmaktadır.  

ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaş sürecinde gündeme gelen in-
ternet, ilk olarak 1969 yılında ABD askerî kuruluşu DARPA (Defansif İleri Araş-
tırma Projeleri Ajansı) tarafından geliştirilen ARPA-NET projesi bağlamında gün-
deme gelmiştir. Dört bilgisayar ile başlayan bağlantı, 1972 yılında 40 devletin ağa 
bağlanmasıyla gelişmiş ve 1989 yılında Web doğmuş, evrensel kullanım başlamış-
tır. Tim Berners Lee (1989) tarafından yaratılan HTML dili World Wide Web kav-
ramı, Web 1.0 sürecini başlatmıştır. 1993 yılında “www”’ ücretsiz hâle gelmiş ve 
internet gerçek anlamda kamuya açılmıştır (Arıcı, 2013:89-90). Daha sonraki sü-
reçlerde Web 2.0 ve Web 3.0 teknolojileri gelişmeye başlamış ve yeni medyanın 
etkileşim özelliği giderek daha da artmıştır. 

Sosyal medya, ideolojik ve teknolojik tabanı Web 2.0’a dayanan ve kullanıcı-
lar tarafından yaratılan içeriğin üretimive paylaşımına olanak veren, internet tabanlı 
uygulamalar şeklinde ifade edilmektedir (Özata, 2013:76). 

Değişen teknolojik gelişmeler, internet kullanımının yaygınlaşması ve sosyal 
medya araçlarının gelişimi sağlık bilgisi arama davranışını da değiştirmiştir (Gen-
cer, Daşlı ve Biçer, 2019).Kullanıcı odaklı bir paylaşım alanı sunan sosyal medya 
araçları sayesinde insanlar birbirleriyle sağlığa ilişkin bilgileri rahatlıkla paylaşa-
bilmekte ve görüş alışverişinde bulunabilmektedir. Yeni iletişim teknolojileri gele-
neksel medyanın hegemonyasını kırarak onu kontrol merkezi olmaktan çıkarmıştır 
(Karagöz, 2013:133).  
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Facebook, Twitter, Instagram, Youtube gibi sosyal medya araçlarının sağlık 
bilgisini yayma rolü giderek artmakta, yetişkinler tedaviler ve hastalıklarla ilgili 
bilgileri bu platformlar aracılığıyla paylaşmaktadır. Gençlerin ise fitness, diyet, 
cinsellik gibi konularda daha çok sağlık bilgisi arayışına girdiği ifade edilmektedir 
(Şener ve Samur, 2013; Eysenbach, 2008). Karimkhani vd. (2014), gençlerin Ins-
tagram üzerinden en çok akne ve cilt hastalıkları konusunda aramalar yaptığını 
ortaya koymuştur.  

Sosyal medya aynı zamanda hastane ya da hekim araştırmak için de sıklıkla 
kullanılmaktadır. Kullanılan ilaçlar, yan etkileri, sağlık personeli tavsiyeleri gibi 
pek çok davranış artık sosyal medya aracılığıyla yaygınlaşmıştır (Çobaner ve Kök-
soy, 2014). 

Sosyal medya kullanıcılarının sayısının giderek artması ve daha çok düşünce, 
bilgi, tecrübe paylaşımı bu alanı kontrolü zor bir alan hâline getirmiş durumdadır. 
Bilginin kolayca dağıtıldığı bir alan olması bilgi kirliliğinin de yoğun olduğu bir 
alan olması durumunu beraberinde getirmektedir. Sağlık hata kabul etmeyen bir 
alan olduğu için sağlık konulu paylaşımlarda daha dikkatli olunması da bir zorun-
luluktur. Dolayısıyla sosyal medyanın, bilgi paylaşımını kolaylaştırma yönünde bir 
avantajı olsa da doğru bilgileri çarpıtma ve manipüle etme anlamında özellikle 
sağlık iletişimi alanında güçlü bir potansiyele sahip olduğu söylenebilir (Vardarlıer 
ve Öztürk, 2020). 

Sonuç olarak dijital medyada sağlık konulu bilgilerin paylaşımı ve etkileşim 
oldukça artmış ancak sağlık bilgisinin manipülasyona uğrama riski de giderek yük-
selmiştir. Özellikle sağlık bilgisi paylaşımını uzmanlardan çok tavsiye veren ve 
tavsiye isteyen bireylerin, sosyal medya aracılığıyla yapması bu riski daha da art-
tırmıştır. 

1.2. Manipülasyon, Tüketim Kültürü ve Sağlık 

Manipülasyon bir kişinin ya da grubun başka kişileri etkisi altına alması, bi-
linçli bir şekilde yönlendirmesi durumu şeklinde tanımlanmaktadır (Chapaux-
Morelli ve Couderc, 2017:8-9). Manipülasyon her zaman olumsuz amaçlar için 
kullanılmamaktadır. Doktorların hastaları doğru davranış için sağlıkları ile ilgili bir 
konuda ikna etmek için manipülasyondan faydalanmaları olumlu olabilmektedir 
(Buss vd., 1987:1219-1279). Ancak bu noktada önemli olan karşı tarafı herhangi 
bir zarara uğratmamaktır (Yılmaz, 2018). 

Sağlık konusu manipülasyona en açık alanlardan biridir. “Mucize, son, tek, 
en” gibi kelimelerin sıklıkla geçtiği sağlık konulu içerikler okuyucuya/izleyiciye 
sahte umutlar verebilmektedir (Kaya vd., 2011). Sağlık haberleri kitleler üzerinde 
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etkili olduğu için insanların hayatlarına yön vermektedir. Televizyonlarda haber 
kuşakları “sağlık kuşağı” hâline gelmiştir. Diyet ve egzersiz önerileri gazetelerin 
sağlık sayfalarında seriler şeklinde yayınlanmaktadır (Gür, 2010 ve Demir, 2010). 

Sağlık olgusu sadece fizyolojik bir olgu değil, aynı zamanda sosyo-kültürel 
bir olgudur. Sağlık konulu yayıncılık ile ilgili alanyazındaki eleştiriler ağırlıklı 
olarak yazım dili, etik, anlatım dili ve üslubuna ilişkindir (Ayaz, 2019:10-15). An-
cak alanyazında manipülasyon boyutu daha çok ticarileşme ile ilişkili olarak ele 
alınmıştır. Örneğin Gür (2010), sağlığı tüketim kültürü ile ilişkili olarak değerlen-
dirmiştir. Omay’a (2017) göre insanın temel içgüdüsü olan hayatta kalma güdüsü-
nün, kapitalizmin çıkarlarına hizmet edecek biçimde sömürülmesinin mümkün hâle 
gelmesi, sağlığın kolaylıkla manipüle edilebilmesine yol açmaktadır. Birsen ve 
Öztürk (2011:5), tüketim kültürünün insanlara yeni bir kimlik ve yeni bir sınıfa ait 
olma duygusu hissettirdiğini, sağlıklı yaşama tarzının da bu bağlamda bir tüketim 
kültürü öznesi olduğuna işaret etmektedirler. 

Sağlık hakkının sömürüldüğüne işaret eden çalışmalar giderek artmaktadır. 
Bu çalışmalar, yeni hastalıkların icat edildiğini, sağlık sektörünün giderek ticarileş-
tiğini sıklıkla vurgulamaktadır (Küçükusta, 2006; Moynihan ve Cassels, 2010). 
Tüketim kültürünün özellikle “beden” kavramı özelinde irdeleyen araştırmalar 
özellikle kadın bedeninin bu kültürün nesnesi hâline geldiğine işaret etmektedir. 
Örneğin Bilginer (2008), sağlık, perhiz, tedavi, gençlik, zariflik, erkeklik/kadınlık 
saplantısı, bedene uygulanan uygulamaların bedenin nesneye dönüştüğünün kanıtı 
olduğunu ifade etmektedir. Bedenin tüketim kültürü nesnesi hâline geldiğine işaret 
eden çalışmalar giderek artmıştır (Aydın, 2006; Baldil, 2014; Bozbek, 2014; Meç, 
2016). Benzer şekilde Kahraman (2020), çağdaş bedeninin manipüle edildiğini, 
tüketim araçlarının statü belirleyici unsurlara dönüştürüldüğünü, gerçek ihtiyaçların 
belirsizleştiğini ifade etmektedir. 

Sonuç olarak sağlık, tüketim kültürü ile ilişkilendirilmekte ve sağlığın ideolo-
jik boyutuna ilişkin alanyazın giderek derinleşmektedir. Sağlık konulu yayıncılığın 
manipülatif boyutu ticarileşmenin yaygınlaşması ile bir arada değerlendirildiğinde 
daha çok ciddiyet arz ettiği de sıklıkla vurgulanmaktadır. 

1.3. Alternatif Tıp ve Riskli Durumlar 

Alternatif ya da tamamlayıcı tıbbın insanlık tarihi boyunca var olduğu bilin-
mektedir. Arkeolojik kanıtlar, şifalı bitkilerin kullanımının yaklaşık 60.000 yıl 
öncesine, yani Paleolitik döneme kadar uzandığını ortaya koymuşlardır. Bitkilerin 
tıbbi kullanımları hakkında bilgiler içeren Eski Çin yazıları ve Mısır papirüslerinin 
ise M.Ö. 3000’li yıllara kadar uzandığı bilinmektedir (Uzun vd., 2014:2). 
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Medyanın bitkisel ürünler ve şifalı bitkilere ilişkin yönlendirmeleri ise 1990’lı 
yıllardan sonra yaygınlaşmıştır. Medyanın etkisiyle bazı tıp doktorları ve alternatif 
tedavi uygulayıcıları bitkisel tedaviler ve şifa kaynaklarına yönelik tavsiyeler daha 
da yaygın hâle gelmiştir.1 

Konvansiyonel tıp ve alternatif tıbbın dayandığı temeller birbirinden farklıdır. 
Fizyoloji ve patofizyolojiyi esas alan konvansiyonel tıbba karşın, kanıtlanmamış 
biyokimyasal hipotezleri baz alan alternatif tıp ayurvedic tıp, aromaterapi, Alexan-
der tekniği, akapunktur, hidropati, hipnoz, meditasyon, masaj, müzik terapisi, Tibet 
tıbbı, Çin tıbbı gibi pek çok farklı örneklerle doludur (Altun ve Özden, 2004:231). 

NCCAM (National Center for Complementary and Alternative Medicine) ta-
mamlayıcı ve alternatif tıp kavramını “günümüzde alışılagelmiş tıbbın içinde sa-
yılmayan farklı sağlık sistemleri, uygulamalar ve ürünlerden oluşan bir grup” şek-
linde tanımlamaktadır.2 Türk Tabipler Birliği ise “Hastalık nedenlerini önlemede 
ya da tedavi sağlamada somut dayanakları olmadığı ve kanıtlanmış bir tedavi yön-
temi olarak kabul edilmediği hâlde, hastanın kendi isteğiyle ve çağdaş/geçerli tıbbi 
uygulamalar terk edilmeksizin beraberinde “destekleyici“ yönüyle hastanın rahat-
laması, bağışıklığının güçlenmesi, psikolojik durumunun düzelmesi gibi iddialarla 
yapılan uygulamadır” şeklinde alternatif tıbba olan olumsuz bakış açısını içeren bir 
tanım sunmuştur.3 

Alternatif tedaviye ayrılan bütçenin giderek arttığı, insanların da giderek al-
ternatif tedavilere doğru yönlendiği Eisenberg vd. (1999) ve Gaudet (1998) tarafın-
dan yapılan çalışmalarla da ortaya konmuştur. Sarışen ve Çalışkan (2005:183) Av-
rupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde halkın %50’den fazlasının alternatif ya da ta-
mamlayıcı tıp yöntemlerinden en az birini kullandığını ifade etmektedir. 

Bitkisel ürünler “herbal ürünler” olarak da ifade edilmektedir ve bu ürünlerin 
Sağlık Bakanlığından satış ruhsatı almasına gerek kalmadan sadece Tarım Bakan-
lığından alınan izinle satışı mümkündür (Arı ve Yılmaz, 2016:14).  

Alternatif tıp anlayışının İlk Çağ’da Mısır, Mezopotamya, Hint, Çin, Antik 
Yunan, Orta Çağ’da ise Hristiyan ve İslam dünyası medeniyetlerinde yoğun olduğu 
bilinmektedir. İslam dünyası ilk dönemlerinde ayetler, hadisler ve peygamberlerin 
davranışları ile şekillenmekteyken daha sonraki süreçte çevrilen kitaplara İbni Sina 
gibi İslam alimleri ve doktorları mesleki deneyimleriyle katkıda bulunmuşlardır. 
                                                            
1  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2351543/pdf/bmj00551-0011.pdf (Erişim tarihi: 

29.5.2021). 
2  https://www.sdplatform.com/Yazilar/Kose-Yazilari/290/Tamamlayici-ve-alternatif-tibbin-tip-egitim-

mufredatlarindaki-yeri.aspx (Erişim tarihi: 29.5.2021). 
3  https://www.medimagazin.com.tr/authors/hakan-hakeri/tr-alternatif-ve-tamamlayici-tip-bakimindan-

ulkemizdeki-hukuki-durum1-1-64-3770.html(13.06.2021). 
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Modern tıp daha çok Batı’da Rönesans’la birlikte gelişmiş, insan cesedinin açılarak 
incelenmesi 18. yüzyılda başlamıştır. Dolayısıyla özellikle 12., 13. ve 14. yüzyıl-
lardan önce alternatif tıbbın daha güçlü olduğu, sağlıkla ilgili sezgisel kararların 
fazlasıyla baskın olduğu söylenebilir (Yalman, 2004) 

Alternatif tıp ya da şifa kavramlarına yönelik olarak alanyazında yapılan ça-
lışmalar, bu konuda hassas davranılması gerektiğine sıklıkla işaret etmektedir. Ör-
neğin Çalışkan (2020), Youtube’ta biyoenerji videolarının retoriğini incelediği 
çalışmasında şifacı olduklarını iddia eden kişilerin videolarını irdelemiş ve ikna 
unsurlarının neler olduğuna ayrıntılarıyla değinmiştir. Videolardaki tutarsızlığa da 
işaret eden Çalışkan, yaşama tutunma isteği gibi kuvvetli bir güdünün tesiriyle 
alternatif bir tedavi yöntemi arayan hastaların bu gibi “şifa dağıtıcılara” yöneliyor 
olabileceğine işaret etmektedir. 

Mıhçıoğlu (2018:21-22) tamamlayıcı ve alternatif tıbbın tamamen dışlanma-
ması gerektiğine ancak kanser gibi ciddi olgularda da modern tıbbın dışlanmasının 
olası tehlikelerine dikkat çekmiştir. Mıhçıoğlu “Kemoterapi sürecinde olan bir 
kanser hastası yoğun şekilde kusma, bulantı ve hâlsizlik şikâyetleri içerisinde ola-
caktır. Bu hastaya doğru şekil ve dozlarda verilecek bitki ve aromatik tedaviler 
bulantı, kusma ve hâlsizlik şikâyetlerini önemli ölçüde azaltacak, bu durum ise 
hastanın psikolojik durumuna olumlu katkılar sağlayabilecektir. Ancak kanser 
hastası olan bir kişiye hacamat veya akupunktur uygulamalarını alternatif olarak 
sunmak hem mantık dışı hem de oldukça riskli olacaktır. Çünkü bu yöntemler al-
ternatif tıptır ve hastanın içinde bulunduğu süreç tam anlamıyla bilinmediği tak-
dirde ölümüne dahi sebebiyet verebilecektir.” ifadeleriyle konunun kırmızı çizgile-
rine dikkat çekmektedir.  

Tütüncü (2017) ise geleneksel, alternatif, tamamlayıcı tıp (GATT) olarak ta-
nımlanan uygulamaların aynı şeyleri işaret ettiğini, tıbbın alternatifinin olamayaca-
ğını; bilimsel altyapılarının olmadığını ve çok ciddi riskler barındırdıklarını ifade 
etmektedir. GATT yöntemlerini kullanan hastaların %60-%80’inin bunu hekimle-
rinden gizlediklerine de işaret etmektedir. Tütüncü, insanların GATT uygulamala-
rına yönelmesinin nedenlerini ekonomik daralma, kapitalist sömürü, insan faktörü, 
insanın bu kapitalist sömürüden bunalması, umutlarını yitirmesi, kendi içinde an-
lamlaşma çabası, sağlık hizmetlerinin dağılımında eşitsizlik, sağlık hizmetlerine 
ulaşamamak, modernite düşmanlığı, doğal olanın daha etkili ve zararsız olduğunun 
düşünülmesi (Avrupa’da doğaya dönüş akımı) ve medyanın etkileri şeklinde sıra-
lamıştır. 

Alanyazındaki çalışmalar özellikle yeni medya ortamlarındaki paylaşımların 
uzmanlardan oluşmadığını ortaya koymaktadır. Örneğin sağlıkla ilgili blog sitele-
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rindeki alternatif tıp içeriklerinin nasıl sunulduğunu ortaya koymayı amaçladığı 
çalışmasında Ünügür (2016), dört blog sitesinde yer alan 230 içeriği, içerik analizi 
tekniği kullanılarak incelemiştir. Araştırmaya dâhil edilen blogların uzmanlığa 
sahip olmayan kişilerce yönetilen, tavsiye amaçlı bloglar olduğu ortaya konulmuş-
tur. İçeriklerde en çok işlenen konular; “endokrin, beslenme ve metabolik hastalık-
lar”, “kan ve kan yapıcı organ hastalıkları”, “bağışıklık sistemi hastalıkları” ve 
“sindirim sistemi hastalıkları”dır. Yerli kaynak olarak en çok yeni medya (internet 
gazetesi, bloglar, vb.), yabancı kaynak olarak ise en çok kitaplar ve dergilerin kul-
lanıldığı tespit edilmiştir. Bloglarda bitkiler/bitkisel ürünler ve ev yapımı ilaçların 
kullanımının en çok önerilen uygulamalar olduğu saptanmıştır.  

Uzun vd. (2014), gelişen sanayi ile sentetik ilaçların ucuz ve belirli standart-
larda üretilmesinin bitkisel ürünlerin önemini azalttığını, medyanın yönlendirmesi 
ile doğal olanın zararsız olduğuna inanan insanların da etkisiyle bitkisel ürünlerin 
önemi ve tedavide kullanımının tekrar ciddi oranda arttığını ifade etmektedir. Hak-
larında yeteri kadar klinik veri bulunmayan bitkisel ürünlerin tıbbi amaçlarla kulla-
nımının doğurduğu risklerin özellikle hamileler, çocuklar ve yaşlılar gibi risk grup-
larında sakıncalı olduğuna işaret eden Uzun vd. piyasadaki bitkisel ürünlerin kali-
tesinin yetersizliğinin son derece büyük bir problem olduğuna işaret etmişlerdir. 

Sonuç olarak alternatif tıp uygulamaları çok eski dönemlerde yaygın olsa da 
günümüzde modern tıbbın özellikle ciddi hastalıkların çözümünde sonuca götürdü-
ğü alanyazında vurgulanmaktadır. Hayati risk taşıyan hastalıkların alternatif tıp ile 
çözülmeye çalışılması, hatta bu önerilerin uzmanlar yerine sıradan insanlar tarafın-
dan verilmesi eleştirilmekte ve ortaya koyduğu risk endişe uyandırmaktadır. 

2. Amaç 

Bu çalışmada “alternatif tıp” adlı Mayıs 2021 itibariyle 184 bin 300 üyesi olan 
bir Facebook grubunda yer alan ana mesajlar ve onlara yapılan yorumlar üzerinden 
bitkisel tedavi söylemlerinin manipülatif boyutunu ortaya koymak amaçlanmakta-
dır. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki alt amaç sorularına yanıt aranmıştır. 

1. İçeriklerin ana konuları nedir? (Öneri isteme, öneride bulunma, ek bilgi 
verme, ek soru sorma vb.) 

2. İçeriklerde ilgili bitkisel ürünün etkinliği ve işlevselliği herhangi bir yetkili 
sağlık kurumuna/otoritesine dayandırılmakta mıdır? 

3. İlgili mesajla etkileşime giren kullanıcı ilacın işlevselliğine yönelik şüphe-
ler taşımakta mıdır? Taşımaktaysa genelde hangi vurgu yapılmaktadır? 
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4. Kullanılan manipülatif dil bitkisel ürünlerin satın alınmasını önermekte 
midir? 

5. Genelde olasılıkları hesaba katarak kesin hüküm vermekten kaçınan bilim 
diliyle bitkisel tedavi ürünü pazarlayanların dili arasında bu anlamda ne 
gibi farklılıklar ortaya çıkmaktadır? 

6. Manipülatif içeriklerde iddia otoriteye dayandırılmakta mı? Üyelerin mu-
teber bir sağlık kuruluşu yerine otoriteye inanma düzeyleri ne boyutta? 

7. Dilin profesyonel olmayan kullanımı bitkisel tedavi ürünü alan tüketicide 
olumsuz bir etkiye sebep olmakta mıdır? 

8. Bitkisel tedavi satan kimseler ikna çabasında hangi kanıtları kullanmakta-
dır? 

9. İçeriklerde “mucize”, “yeni”, “son”, “kesin çözüm”, “yüzde yüz şifa”, 
“doğal” gibi aşırı umut veren ifadeler kullanılmakta mıdır? 

10.  İçeriklere yönelik yorumcuların eleştirileri var mıdır? Eleştiriler hangi te-
malarda birleşmektedir? 

11.  İçeriklerin haber kaynakları kimdir?/belirtilmiş midir? 
12.  İçerikler yorum yapanlar tarafından ne oranda olumlu yorumlanmıştır? 

3. Yöntem 

Çalışmada Facebook sosyal paylaşım ağında “bitkisel tedavi” ve “alternatif 
tıp” anahtar kelimesiyle arama yapılmış ve 20’den fazla sosyal ağ olduğu tespit 
edilmiştir. Bu sosyal ağlardan “alternatif tıp” adını taşıyan, en fazla takipçiye sahip 
(184 bin takipçi) bir grup amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Bu örneklemin 
seçilme amacı hem bu tür gruplar arasında takipçisi en fazla olan grup olması, hem 
de bu grupta etkileşimin yoğun olduğu gözlemidir. Söz konusu Facebook sosyal 
paylaşım grubu içerisinde basit rastsal örnekleme alma yöntemi ile elde edilen 500 
paylaşım (ana mesaj ve yorumların hepsi “paylaşım” olarak nitelendirilmektedir) 
nicel içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri sıralı olarak (önce nicel, sonra ni-
tel) kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan nicel analizde kodlamalar 4 ana 31 yan 
temada tamamlanmıştır. Postların %10’u (50 post) birbirinden bağımsız iki ayrı 
kodlayıcı tarafından kodlanmış ve kodlayıcılar arası uyum %96,6 oranında bulun-
muştur.  

Hem nicel hem de betimsel analizler sonrasında söz konusu grup içerisindeki 
içeriklerin manipülatif boyutu değerlendirilmiştir. Bulguların yorumu yapılırken 
daha açıklayıcı olması bakımından yer yer bazı ana mesaj ve yorumlardan örnekler 
verilmiştir. 
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4. Bulgular 

Bu başlık altında araştırmanın bulgularına ayrı alt başlıklar hâlinde yer veril-
miştir. “Paylaşımların cinsiyete ve konuya dağılımı” ve “Paylaşımlara yapılan eleş-
tiriler” alt başlıklarında ele alınan hususlar araştırmanın amacı doğrultusunda ayrı 
temalara ayrılmış, bu temalara yönelik bulgular nitel verilerle de desteklenmiştir. 

4.1. Paylaşımların Yıllara, Aylara ve Niteliğe Göre Dağılımı 

Paylaşım ve yorumların yıllara dağılımı değerlendirildiğinde %78,8 (f=394) 
oranında 2021, %21,2 oranında (f=106) 2020 yılına aittir. Bu durumun nedeni 2021 
yılındaki paylaşımlara yapılan yorumların sayısının daha fazla olması ve bu yorum-
ların analize dâhil edilmesinin araştırmanın amacına uygun olmasıdır.Tüm payla-
şım ve yorumlar 2020 yılının eylül ve 2021 yılının mayıs ayı arasında yayınlanmış-
tır. 

Tablo 1. Paylaşımların niteliği 

Nitelik Frekans Yüzde 
Ana mesaj 5 1 
Yorum 413 82,6 
Ana mesajı yazan kişinin yorum yapana cevabı 82 16,4 
Toplam 500 100 

4.2. Paylaşımların Cinsiyete ve Konuya Dağılımı 

Paylaşımların %49,6’sı (f=248) kadınlar, %46,8’i (f=234) ise erkekler tarafın-
dan paylaşılmıştır. %3,6’sının (f=18) cinsiyeti bilinmemektedir. 
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Tablo 2. Paylaşımların konusu 

Konu Kadın Erkek Bilinmiyor Toplam Yüzde 
Alternatif öneriler 59 48 10 117 23,4 
Açıklayıcı bilgi 55 45 1 101 20,2 
Ek soru sorma 30 37 2 69 13,8 
Alternatif markete teşekkür 29 23 3 55 11 
Teşekkürler/İyi dilekler 24 25 0 49 9,8 
Reklam/Tanıtım 12 16 2 30 6 
Uzman olmadan bilgi verenleri 
eleştirme 

11 6 0 17 3,4 

Yardım isteme 10 5 0 15 3 
Gruba kişi ekleme/görünür ol-
ma/yorum kapatma/dil sorunu 3 7 0 10 2 

Yöneticiden alternatif tıp market 
duyurusu/ticari amacı olmadı-
ğı/aracı olduğu/kalite vurgusu 

0 7 0 7 1,4 

Güldürü öğesi/dalga geçme 2 4 0 6 1,2 
Yöneticiden tanıtım/dini çatışma 
yasağı uyarısı 4 1 0 5 1 

Sayfada paylaşılanları savunma 2 2 0 4 0,8 
Diğer 7 8 0 15 3 
Toplam 248 234 18 500 100 

Söz konusu Facebook grubunda ağırlıklı olarak “alternatif öneriler” yer al-
maktadır (f=117; %23,4). Onu “açıklayıcı bilgi” (%20,2), “ek soru sorma” 
(%13,8), “alternatif markete teşekkür” (%11), “teşekkürler/iyi dilekler” (%9,8) ve 
“reklam/tanıtım” (%6) konulu paylaşımlar yapılmıştır. Sayfada “uzman olmadan 
bilgi verenleri eleştirme” sadece 17 paylaşımda (%3,4) yer almaktadır. 

Paylaşımların konusu değerlendirildiğinde ağırlıklı olarak “alternatif öneri-
ler”in yer alması sayfaların manipülasyona açık boyutu olduğunu ortaya koymak-
tadır. Çünkü sadece 5 post ve ona ilişkin 495 cevap incelenmiş, bu cevaplarda ağır-
lıklı olarak kaynak belirtilmeden öneriler sunulmuştur. Aynı zamanda bu önerileri 
açıklayan, yine aynı şekilde öneri verme temasından çok farklı bir anlam içerme-
yen “açıklayıcı bilgi” teması da manipülasyona işaret eden başka bir boyuttur 
(%20,2). Çünkü bu açıklayıcı bilgilerde de herhangi bir kaynağa başvurulmadan, 
sadece kişisel deneyim ve tecrübelerin ışığında açıklamalar yapılmaktadır. Ağırlıklı 
olarak soruyu soran kişi olmak üzere, konuya ilgi duyan başka üyeler de sıklıkla 
(%13,8) “ek soru sorma” davranışında bulunmuşlardır. Ek soru sorarken önerilen 
bir doktor varsa eğer, ona nasıl ulaşılabileceği sorusu, bir ürün tanıtıldıysa onun 
nerden satın alınabileceği sorusu, bir tedavi önerildiyse bu tedaviye ilişkin ayrıntı-
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lar gibi üyelerin aksiyona geçmek istediklerini gösteren sorular ağırlıklıdır. Dolayı-
sıyla sayfa üyelerinin harekete geçip, önerileri hemen uygulama niyetinin ortaya 
konduğu bu sorular manipülasyonun da etki işlevini kolaylıkla yerine getirebilece-
ğine işaret etmektedir. 

4.2.1. Yardım İsteme ve Alternatif Öneriler 

Bu başlık altında sayfa üyelerinin sağlığa ilişkin herhangi bir konuda yardım 
istediği ve öneri beklediği durumlar, örneklerle irdelenmeye çalışılmıştır. 

Aşağıdaki ana mesaja cevap olarak dile getirilen bazı öneriler şu şekildedir: 

Ana mesaj: “Sacları güçlendiren denenmiş bakım önerebilir misiniz rica et-
sem? Teşekkür ederim.” (Ö.Ş., Erkek). 

Öneri: “1 kutu toz sodayı sıvı bir kutu Arap sabununa koyun. Çalkalayın bu-
nunla kafanızı yıkayın yüzünüzü yıkayın. Aynı botoks yapmış gibi yüzünüzü 
geriyor saçları ve sakalların beyazlaşmasını engelliyor eğer haftada günlük 
yıkarsanız daha fazla faydası oluyor.” (N.Ç., Erkek) 

“Bemiks, Evigen ampul,1 adet yumurta bunları sacınızda bekletin 2 saat, haf-
tada bir yapın.” (N.Ö., Kadın). 

“Aktarlarda satılır asma suyu hem dökülmeyi önler hem gür saçlar olur an-
nem ablamın saçını asma suyuyla yıkardı. Ben de çocuğum ağlardım benim 
de saçlarımı yıka diye sonuç alnımda bile saç çıkıyor.” (A.T., Erkek). 

“Kullandığınız şampuanın içine 7-8 adet aspirini toz hâline getirip atın karış-
tırın. Faydasını görürsünüz.” (H.B., Erkek). 

“İçme suyu ve sabun ile yıkayın.” (A.B.K., Erkek). 

“Hindistan cevizi yağı sacınıza sürün yarım saat bekletin tuzsuz şampuan ile 
yıkayın. Hindistan cevizi yağını pandemide evdesiniz 1-2 günde bekletebilirsi-
niz.” (S.Ü., Kadın). 

Aşağıdaki ana mesaja cevap olarak dile getirilen bazı öneriler şu şekildedir: 

Ana Mesaj: “Arkadaşlar dizimde menüsküs ve sıvı kaybı var. Doktora gittim 
ilaç verdi, faydası yok. Kolojen ilacı aldım düzelmedi. En etkili ilaç ve tedavi 
yönetimi varmı arkadaşlar? Ne yapmam gerekir?” (C.H., Erkek). 

Öneri: “Ne krem ne ilaç C. bey. Normalde ilaç sektöründe yıllardır kullanı-
lan Parkinson için kullanılan patchler vardır. Doğal bir lif üzerine yerleşti-
rilmiş kimyasal ilaçlar direk deri yolu ile kana karışır. Dolayısıyla çok hızlı 
reaksiyon gösterdiklerinden tıpta bazı noktalarda kullanılır. Bahsettiklerim 
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ise tamamen o bölgenin onarımına yönelik yine doktorlar tarafından hazır-
lanmış organik pahchlerdir. Sadece dizdeki sıvı kaybı değil ümmin sistem 
içinde ciddi faydaları kanıtlanmış binlerce sonucu vardır. Diz ağrısı için ise 
dize glukosamin takviye eder. Doğal olduğu için hormonsal reaksiyon gös-
termez hedefe yönelik çalışır. Kas eklem vs. tarzı konularda tabii ki olayın 
seyrine sekline göre kullanma durumları değişir.” (M.K., Erkek). 

Başka bir ana mesaja cevap olarak dile getirilen öneri örnekleri aşağıda yer 
almaktadır: 

Ana mesaj: “Mide kanseri olan bir arkadaşıma doktor “ameliyat” demiş. O 
da “olmam” diyor. Bitki ve şifalı otlarla tedavi olan var mı arkadaşlar?” 
(D.K., Erkek). 

Öneri örnekleri: 

“Dalağan ot çayı içsin yesin” (S.S., Erkek). 

“Isırgan otu” 

“Kara hindiba ve ayı yağı bal bire bir katılarak aç karnına tüketin hindibaayı 
su yerine tüketin.Kemoterapiden 10 kat daha güçlüdür”. (Z.Ö, Kadın) 

Bu öneriye soruyla cevap veren D.K’nin yorumu ve gelen cevap şu şekildedir: 

Soru:“Anladık da ayı yağını nereden bulacağız?” (D.K., Erkek). 

Cevap:“Kastamonu’dan temin edin tanıdıklar oradan almış.Ben Gürcis-
tan’dan almıştım nette de satışı var.” (Z.Ö., Kadın). 

Başka bir soru “mucize” ifadesiyle beklentisini dile getirmiştir: 

Ana mesaj:“Arkadaşlar herkese selamlar kardeşim akciğer kanseri birinci 
evrede. Bildiğiniz mucize bilgileriniz verir misiniz? Nasıl yol izleyelim tedavi 
için? Teşekkürler.” (O.,F., Bilinmiyor). 

Sayfa üyelerinin yardım isteme ve alternatif öneri bekleme eğilimi değerlendi-
rildiğinde hemen hemen her konuda, hastalık hayati risk taşısa da taşımasa da öneri 
beklentisi içinde oldukları tespit edilmiştir. “Mucize bilgilerinizi verir misiniz?” 
ifadesinin de kullanıldığı yorumlarda sayfa üyelerinin herhangi bir umut verici 
ifadeye hemen inanma eğiliminde oldukları anlaşılmaktadır. İncelenen paylaşımla-
rın %23,4’ü “öneri” şeklindedir. Dolayısıyla üyelerin uzman olsun ya da olmasın 
öneri verme konusunda oldukça istekli olduğu söylenebilir. Uzman olmadan bilgi 
verenleri eleştiren paylaşımların oranının %3,4 olması sağlık bilgisinde kaynak 
arama duyarlılığının gelişmediği ya da kaynağı olmayan bilgi paylaşımının rahat-
sızlık uyandırmadığını ortaya koymaktadır. 
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Konu manipülasyon bağlamında değerlendirildiğinde üyelerin sağlık konu-
sunda zafiyet içerisinde oldukları ve kimi zaman “mucize” beklentisi içine girdikle-
ri söylenebilir. Dolayısıyla her bir mucize beklentisi karşılığını bir “öneri” olarak 
almaktadır. Önerilerin sayfada en ağırlıklı yer alan konu olması ve bu önerilerin 
kaynak vermeden yapılması zaten manipülasyonun da kendine yer bulabileceği 
geniş bir alan bırakmaktadır. Öneriler sadece bitkisel değil, aynı zamanda kimya-
salları barındıran ilaçlara kadar da varabilmektedir. Bu durum aslında durumu daha 
da tehlikeli hâle getirmektedir. Kemoterapi yerine “karahindiba”yı öneren ve bu-
nun 10 kat daha güçlü olduğuna işaret eden, alanında uzman olmayan sıradan va-
tandaş örneği sosyal medya gruplarında sağlık konusunda tahribata yol açabilecek 
açık bir manipülasyon örneğini sergilemektedir. 

4.2.2. Alternatif Market Duyurusu ve Yapılan Yorumlar 

Bu başlık altında söz konusu Facebook sayfasında yer alan “alternatif market” 
duyurusu ve buna ilişkin teşekkür ifadeleri ile eleştiriler birlikte değerlendirilmiştir.  

Sayfanın “Duyurular” kısmında bir yönetici alternatif bir market açtıklarını ve 
alıcı/satıcı arasında aracı olacaklarını duyurmuş, onlarca kişi bu hizmete teşekkür 
etmiştir. Duyuru şu şekildedir: 

Gurup açıklaması: Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu sayfa ücretsiz açık tamamıy-
la bitkisel ve doğal, hastalıklara destek kürleri anlatılıyor. Ancak gerek benim 
gerekse üyelerimizin paylaştığı kürleri bazı üyelerimiz özelden ve sayfadan bu 
malzeme ve ürünleri nerden temin edebilirim sorusunu yönetiyorlar. Ben tica-
ri hiçbir işin içinde olmayacağım bundan emin olun, ama birçok üyem de çe-
şitli ürettiği ürünleri sayfada ihtiyaç duyanlara pazarlamak istiyorlar ve siz-
den de talep oluşuyor. Bu da sayfamızda kargaşa oluşturuyor. Sayfa yönetimi 
olarak bir karar aldık. Bu sayfaya bağlı ama ayrı olarak bir sayfa açmaya 
burada profesyonelce üretilen ancak amatör ruhla satılacak ürünler olacak. 
Sayfa yönetimi olarak bu ürünlerin sağlıklı ucuz ve dolandırılmadan size su-
nulmasını kontrol edeceğiz. Burada size sunulacak ürünlerin kalitesi fiyatı pi-
yasadaki en uygun ürünler olacak. Beğenmediğiniz veya vazgeçtiğiniz ürünle-
ri iade hakkınız olacak. Bunun garantörüde ben ve sayfa yöneticisi arkadaşla-
rım olacak. Bu yönde çalışmalarımızda 2 aydır çok aranan 2 ürün siyah sa-
rımsak ve gümüş suyu üretimi için bilgi topladım ve Adana’daki bir tanıdı-
ğımla makina ve üretim için çalışmalar yaptık ve başarıyla tamamladık. Bu iki 
ürün ve diğer ürünleri sırasıyla sayfada sizlere sunacağız. Kalitesinden güve-
nirliğinden ve fiyatından emin olabilirsiniz. Sizler de evinizde ürettiğiniz 
ürünleri bu sayfada ihtiyaç sahiplerine sunabilirsiniz. Tek şartla sayfamız ku-
ralları ile. Böylece bu sayfada ürün pazarlanıyor şikâyeti de bitecek. Bu sayfa 
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sonsuza kadar ücretsiz açık tariflerin anlatıldığı arşiv bir sayfa olarak kala-
cak dilediğiniz yerden dilediğiniz şekilde alıp yapmakta özgürsünüz. Sayfa 
linki aşağıdadır. Buraya tıklayarak ALTERNATİF TIP MARKET sayfasına 
geçip güvenle tam ve doğru bilgi ve en uygun fiyatla ihtiyacınızı karşılayabi-
lirsiniz ya da piyasayla fiyat kıyaslaması yapabilirsiniz. Unutmayın size söz 
verdim benim cebime buradan 1 kuruş asla girmeyecek. Sizlerinde dolandı-
rılmasına izin vermeyeceğim. Sağlıklı güvenli ve en ucuz fiyatlı ürünleri bizim 
denetimimiz ve güvencemizle üretenden alacaksınız.” (A.K., Erkek, Yönetici). 

Söz konusu duyuruya ilişkin sayfa üyelerinden bazıları endişelerini dile ge-
tirmiş, yönetici bu endişelere ilişkin üyeleri rahatlatmaya çalışmıştır. Örnek bazı 
eleştiriler ve yöneticiden gelen cevap şu şekildedir: 

Eleştiri:“Fikir güzel de. Denetleme nasıl olacak? Mesela adam bal gönderdi. 
Balın şekeri kolay kolay anlaşılmaz. Tahlil mi yaptıracaksanız? Gördüğüm 
kadarıyla tamamen güvene dayalı bir uygulama ve istismara açık.” (C.G., Er-
kek). 

Cevap:“Siz aldığınız balın tadına bakın beğenmezseniz paranızı geri alacak-
sınız. Tahlil için de size güvence balın kaynağı profesyonel bal satıcısı ruhsat-
lı tahlilli bal dilerseniz firma izni de gönderilir.” (A.K., Erkek, Yönetici). 

Eleştiri:“Burada firmalarda bahsetmiyoruz ki ben de kendimce bir şeyler 
üretiyorum doğal. Beğenmedim aldığım şeyi parayı kimden nasıl temin ede-
ceksiniz?” (C.G., Erkek). 

Cevap: “Biz üretici firmayla anlaşma yapıyoruz üye aldığı ürünü hiçbir se-
bep göstermeden iade edebilir.Ödediğiniz para grup güvencesindedir. Ürün 
elinize geçince 2 gün iade zamanınız var.” (A.K., Erkek, Yönetici). 

Eleştiri: “Doğru ve güvenilir olması önemli. Önüne gelen bir şeyler satı-
yor.Netice? Netice yok. Netice sıfır..” (Y.B., Erkek). 

Eleştiri:“Fikir güzel dediğiniz gibi ürünlerde sıkıntı olduğunda iade olayı ve 
güvenilir bir yerden olursa iyi olur.Neticede bu piyasada sağlıklı ürün ve sağ-
lıklı esnaf sıkıntısı yaşanan problem.” (A.B., Erkek). 

Sayfada aynı zamanda iş yapmak isteyen ve yöneticiye bu mesajını ileten üye 
de bulunmaktadır: 

Talep:“Çok iyi olmuş. Elinize sağlık. Bizim de elimizde ev ortamında kullanı-
lan çok etkili bir cihazımız var. Bunu tanıtma fırsatımız olur düşüncesindeyim. 
Elinize sağlık.” (E.K., Erkek). 
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Cevap: “Benle irtibata geçin güvenli uygun ve kurallarımızı kabul ederseniz 
memnuniyetle.” (A.K., Erkek, Yönetici). 

Alternatif market duyurusu ve buna ilişkin teşekkürler sayfada çok fazla ilgi 
görmüştür. Sayfanın yöneticisi sayfadan bağımsız “alternatif market sayfası” duyu-
rusu yapmış ve mümkün olduğunca sayfayı ticaretten uzak tutmaya çalıştığını ifade 
etmiştir. Ancak satış konusunda üyeleri etkilemiş ve olumlu tepkiler almıştır. Bu 
durumu sorgulayan ve eleştiren az sayıda üye vardır. Yönetici onları ikna çabasına 
girmiştir. Ancak alternatif tıp sayfasının satıcı ve alıcıyı bir araya getirme (ticari-
leşme) rolü açık şekilde ifade edilmektedir. 

Manipülasyon kavramı sağlık ile ilişkili olarak değerlendirildiğinde tüketim 
kültürü ve ticarileşme olgularının da sıklıkla vurgulandığı gözlenmektedir. Bu say-
fanın duyurular kısmında da “alternatif market” duyurusu yapılmakta ve sayfa üye-
leri arasında satış yapanlarla tüketici olanların buluşturulması amaçlanmıştır. Dola-
yısıyla her ne kadar söz konusu sayfanın amacının ticari olmadığı belirtilse de yö-
neticinin bizzat kendisi tarafından başka bir sayfaya link paylaşılmış ve ticari iş-
lemlerin orada konuşulacağına işaret edilmiştir. Bu durum sayfanın en nihayetinde 
satışa/ticarete yönelik açık bir rolü olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim üyeler 
de bu duyuruya birçok teşekkür sunmuştur. Konuyu eleştiren az sayıda mesaj, 
ürünlere nasıl güvenileceğine yönelik şüpheleri dile getirmiştir. Ancak yönetici 
konum üstünlüğünün de etkisiyle “Biz üretici firmayla anlaşma yapıyoruz üye al-
dığı ürünü hiçbir sebep göstermeden iade edebilir.Ödediğiniz para grup güvence-
sindedir. Ürün elinize geçince 2 gün iade zamanınız var” ifadeleriyle bu şüpheleri 
dağıtmaya çalışmaktadır. Burada sayfa yöneticisi bir otorite konumundadır ve satı-
cı ile alıcı arasında bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir. Tüketim ve sağlığın bu 
denli iç içe geçtiği bir sayfada yapılacak denetimsiz satışlar herhangi bir doktorun 
kontrolü ile değil, tamamen yöneticiler, alıcı ve satıcı üyeler arasındaki ilişkilere 
göre yapılacaktır. Tam olarak bu durum manipülasyona açık bir zemin hazırlamak-
tadır. 

4.2.3. Reklam/Tanıtım Unsurları 

Bu başlık altında paylaşımlardaki reklam/tanıtım unsurları bazı örnekler üze-
rinden irdelenmiştir. 

Aşağıdaki ana mesaja cevap olarak dile getirilen bazı tanıtım örnekleri şu şe-
kildedir: 

Ana mesaj: “Mide kanseri olan bir arkadaşıma doktor ‘ameliyat’ demiş. O 
da “olmam” diyor. Bitki ve şifalı otlarla tedavi olan var mı arkadaşlar?” 
(D.K., Erkek). 
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Tanıtım örnekleri: 

“Kudret narı zeytin yağında fermente oluyor 2 ay sabah bir kaşık tüketmek 
çok şifa verir & has doğal Instagram sayfamız incelemek isterseniz.” 
(M.A.D., Kadın). 

“Manisa Akhisar’da hacet hoca diyorlar bir bitki otu (…) Akhisar’da herkes 
tanıyor sevabına bir çeşit otla tedavi olan çok saygılar. Allahtan şifa diliyo-
rum.” (S.B., Erkek). 

“İzmir’de Ü. A. hocaya gidin bu işin uzmanı.” (D.A.V., Bilinmiyor). 

“İstanbul’da Dr. H.Ö. bitkisel ilaç yapıyor çok kanserli hastaları iyileştiriyor 
televizyon programlarına çıkıyor.” (P.Ö., Kadın). 

Cevap: “Bırakın şu para düşkününü.”(K.B., Erkek). 

Ana mesaj: “Sacları güçlendiren denenmiş bakım önerebilir misiniz rica et-
sem?Teşekkür ederim.” (Ö.Ş., Erkek). 

“Ben kendi tecrübemle ve güzel sonuçlar alarak Dr.C.T.’nınşampuanını kul-
lanıyorum ve çoooooook memnunum başka bir şampuan yok üzerine.” (Ö.A., 
Bilinmiyor). 

“Argan yağının faydasını çok gördüm saçın ihtiyacı olan tüm vitamin besin 
değerlerini tek başına karşılayabilmekte ince telli ve seyrek bir saçım vardı 
şekil alması zor olandan gece yatmadan kullandım.Başımı yüzücülerin kul-
lanmış olduğu bone ile kapattım ki hava almasın iyice deriye işlesin. İlk kul-
landığım andan itibaren dehşet bir hacimli görüntüsü vardı hiç unut-
mam.Aktarlarda satılan birçok yağ orijinal olmadığını düşünüyorum, bitkiler 
hariç.Hoş onlardada kimyasal varya neyse.Kullandığım ürünün linkini atarım 
bulabilirsem.” (L.D., Erkek). (Başka bir mesajla link paylaşımı yapıyor). 

“Askerim abla kusura bakmayın anca bulabildim. Burada fiyatı oldukça pa-
halı imiş. Ben 2019 da 4 adet almıştım tanesi 135 TL’den. Lakin buna değer. 
Arada bir maske yapılabilir yüz için lakin ciltte tüylendirme yapıyor tek başı-
na kullanıldığı taktirde. Saç için maske tarifide vereyim bitireyim. Aloavera 
jeli saf zeytin yağı argan yağı bu kürü hem cilt hemde saç için kullanabilirsi-
niz. İnanın muazzam memnun kalacaksınız. Kıvırcık saç olanların saçları ta-
ranmıyor nerdeyse bundan sürün şükrederler her kimse.” (L.D., Erkek) 

Cevap: “Nerde satılıyor acaba?” (L.C., Kadın) 

“Dr.cT.’nın hangi şampuanı?”(Ş.İ. Erkek). 
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Sayfa yöneticilerinin sıklıkla marka veren kişilere yaptıkları uyarılar da dikkat 
çekmektedir: 

“Marka vermeyin lütfen, kural ihlalidir.” (H.Ö., Kadın/Yönetici). 

Ancak uyarılara rağmen kullanılan ürünün fotoğrafını çeken bir yorumcu şu 
ifadeleri de ek bilgi olarak sunmuştur. Fotoğraf siteden kaldırılmamıştır. Daha önce 
paylaşılan argan yağı markasına ilişkin link de defalarca paylaşılmış ve sayfadan 
kaldırılmamıştır. 

“Bakkallarda var 2,5 TL sıvı Arap sabunu da 10 TL. Şişenin üstünden biraz al 
sodayı öğle koy kullanacağında iyice çalkala. Arkadaşlarıma ve ilgilenenlere 
memnuniyetle yazarım. Hele siz hiç üzülmeyin.” (N.C., Erkek). 

Sayfada sıklıkla doktor adı, hastane adı, ürün adı, linkler paylaşılmıştır. Sayfa 
yöneticileri tanıtımın yasak olduğunu ifade etseler de mesajlarda reklam ve tanıtım 
unsurları oldukça belirgindir. Hatta sayfa yöneticileri alternatif market reklamını 
açıkça “duyurular” kısmından yapmış, ticari amacı olan başka bir sayfaya üyeleri 
davet etmişlerdir. 

Sağlık konusunda reklam ve tanıtım unsurları manipülasyondan en çok endişe 
edilen unsurlardır. Bunun nedeni konu reklam olduğunda sağlıkla ilgili bir duruma 
para ile ilişkili bir diyaloğun eşlik etmesidir. Ürün tanıtmak, link paylaşmak, doktor 
ya da hastane tanıtmak söz konusu sayfada sıklıkla karşılaşılan durumlardır. Bu 
paylaşımların gerçekten fayda sağlayıp sağlamayacağı bilinmemektedir. Ancak çok 
zor durumda kalan ve gerçekten çaresiz hisseden, hastalığının tedavisi için her yolu 
denemeye hazır olan kitle için manipülasyona davetiye çıkarma olasılığı çok yük-
sektir. Nitekim tanıtım yapan herhangi bir üyenin mesajına karşılık “Nerden aldı-
nız?”, “Kaç lira?”, “Link paylaşabilir misiniz?”, “Doktoru nerden bulabilirim?” 
gibi mesajlar ardı ardına yazılmakta, bu konuda manipülasyon bile olsa her şeyin 
denenebileceği izlenimioluşmaktadır. 

4.3. Paylaşımlara Yapılan Eleştiriler 

Facebook grubunda verilen bitkisel öneriler ve açıklayıcı bilgiler ve bu bitki-
sel tedavi önerilerine yönelik olarak sorulan ek sorulara yönelik olarak yorumcula-
rın %5,6’sı (f=28) eleştirilerde bulunmaktadır. Bu eleştiriler ağırlıklı olarak doktor-
ların aldığı eğitimi savunan, bitkisel anlamda çözüm sunmanın tehlikeli ve gayri 
ciddi olduğuna ilişkin eleştirilerdir. Bazı ana mesajlara yönelik eleştiri örnekleri 
aşağıda yer almaktadır.  
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Tablo 3. Paylaşımlara yönelik eleştiriler 

Eleştiri Kadın Erkek Bilinmiyor Toplam Yüzde 
Yok 237 217 18 472 94,4 
Eleştiri/Sorgulama 11 17 0 28 5,6 
Toplam 248 234 18 500 100 

Aşağıdaki ana mesaja cevap olarak dile getirilen bazı eleştiriler şu şekildedir: 

Ana mesaj: “Mide kanseri olan bir arkadaşıma doktor “ameliyat” demiş. O 
da “olmam” diyor. Bitki ve şifalı otlarla tedavi olan var mı arkadaşlar?”(D.K., 
Erkek). 

Eleştiri örnekleri: 

“Şifa otlarda bitkilerde değil. Bir arkadaşım da öyle yaptı, kendine yaptı 
byy.” (M.K., Kadın). 

“Hiçbiri kanseri iyi yapmaz bir an evvel ameliyat olsun” (N. E. Kadın). 

“Bu iş etle otla olmaz doktorlar boşa mı okuyor ya, burada şifa beklenir mi?. 
Bir şey olduğu zaman kim kime hesap verecek doğru düzgün bir doktora çıkın 
ve tedavinize başlayın, bunun ameliyatı var artık midenin bir bölümünü alıp 
bağırsağa bağlıyorlar. Hayatını idame ettiriyor. Siz arkadaşınıza söyleyin bu-
radan şifa beklemesin. Geçmiş olsun” (N.T., Kadın).  

“Doktorlar zahmet edip okumasınlar artık.” (Ö.B., Kadın). 

Bu eleştiriye soruyu soran D.K’nin yorumu şu şekildedir:  

“Biz doktor diyor inkâr etmiyoruz ama bazı hastalıkları da bazı bitkiler ve ot-
ların tedavi ettiğini de biliyoruz.İkisinin ortası düşünmek lazım.” (D.K., Er-
kek). 

Başka bir ana mesaj ve aldığı cevap aşağıdaki şekildedir:  

Ana mesaj: “Sacları güçlendiren denenmiş bakım önerebilir misiniz rica et-
sem?Teşekkür ederim.” (Ö.Ş., Erkek). 

Eleştiri örnekleri: 

“Tarif verende saç yok.” (M.E., Erkek). 

Bu eleştiriye cevap veren yorumcu şu ifadeleri kullanmaktadır: 

“Saçım var yada yok bir yerine mi batıyor senin? Profil resmime bakarak yo-
rum atıyorsunuz, ne sıkıntılar yaşadığımı biliyor musun bilmiyorsun tabi, bu 
yazdığım tarifle saçımın 1 kısmını kurtardım. Arada bir tekrar ediyorum ki 
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daha fazla dökülmesin. Sıkıntıdan saç kıran olmuştum yine kendi yöntemimle 
kurtuldum, sıkıntı her insanda farklı yere vurur, o sıkıntı benim de saçımı gö-
türdü. İnsan isen anlarsın hayvan isen anlamanı beklemiyorum zaten.” (M.A. 
Erkek). 

“Yine uzman doçent doktorlar iş başında. Daha ne sıkıntımız olabilir ki” 
(M.K., Erkek). 

Bu eleştiriye yorum yapan üç yorumcunun yorumu şu şekildedir:  

“Millet bu işin uzmanlarından öğrendiğini ve kullanıp sonuç aldığı bilgiyi 
paylaşıyor.K.’danuydurup yazmıyor yani.” (A.G., Kadın) 

“Bu grupta ne işiniz var o zaman?” (B.İ. Kadın). 

“Zararlı bir şey yok ya. Ivır zıvır sür saça.” (A.G.C., Bilinmiyor). 

Sayfada eleştiri örnekleri azdır (%5,6). Az sayıda eleştiri daha çok uzmandan 
bilgi alınmaması, doktorların diplomalı olduğunun göz ardı edildiği şeklindedir. 
Özellikle kanser hastalarına yönelik öneriler eleştirilmiş, bu hastalığın bitkilerle 
tedavi edilemeyeceği, modern tıbba güvenilmesi gerektiği sıklıkla dile getirilmiştir. 

Olası bir manipülasyon olabileceği endişesi çok az postta dile getirilmiştir. 
Dolayısıyla sayfaya üye olanlar zaten eleştirmek için değil, farklı pek çok yolu 
denemek için orda oldukları izlenimi yaratmaktadırlar. Zira hiçbir önerinin kaynağı 
sorulmamakta, sorgulayıcı sorulardan çok açıklayıcı ek bilgiler istemektedirler. Az 
sayıda eleştiri “Doktorlar diplomayı boşuna mı aldı?” şeklinde yansısa da bu say-
fanın kuralı herkesin deneyimini açıkça paylaşması şeklinde algılandığı için yapı-
lan eleştirilere “Eleştiriyorsan bu sayfada ne işin var?” cevaplarının sıkça yansıdığı 
tespit edilmiştir. Dolayısıyla olası manipülatif postlar sayfa üyelerinin geneli tara-
fından kabul ile karşılanmakta, isteyen üye istediği kadar “mesnetsiz bilgi” payla-
şabilmektedir. Bu bilgilerin teyit edilmesi için herhangi bir ciddi ortam bulunma-
makta, üyelerin geneli de bu arayışa girmemektedir. Hatta grup üyeleri, diğer üye-
lerin kendi deneyimlerini paylaşmaları, ürün alabilecekleri ortam oluşturmaları 
konusunda müteşekkir durumdadırlar. 

4.4. Paylaşımlarda Kullanılan Emojiler 

Paylaşımlarda kullanılan emojiler ağırlıklı olarak “beğeni” şeklindedir 
(f=1269; %84,65). Beğeniler ağırlıklı olarak yapılan ilk paylaşımlar için kullanıl-
mıştır. Onun yanında bitkisel önerisi olan kişinin ya da öneriye teşekkür eden kişi-
nin yorumları da beğenilmiştir. Kimi zaman bu önerilere ilişkin duygular “kalp” 
emojisi ile desteklenmiştir. 50 paylaşımın tamamı ana mesajların başka Facebook 
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sayfalarında paylaşımına ilişkindir. Paylaşımlara yönelik eleştiriler genellikle kah-
kaha emojisi ile desteklenmiştir (f=16). Link paylaşımlarının tamamı bitkisel ürün 
tanıtımıdır. Fotoğraflar ise test sonuçlarını göstermektedir. Diğer kategorisindeki 
emojiler şu şekildedir: “Kızgınlık” (f=1), “düşünceli yüz” (f=1). 

Tablo 4. Paylaşımlarda kullanılan emojiler 

Emojiler Toplam Yüzde 

Beğeniler 1269 84,65 

Kalp 98 6,55 

Paylaşım  50 3,35 

Gülümseme 17 1,13 

Kahkaha 16 1,06 

Dua 15 1 

Üzüntü 12 0,8 

Parçalanmış kalp 8 0,53 

Şaşkınlık 5 0,33 

Link 4 0,27 

Fotoğraf 3 0,2 

Diğer 2 0,13 

Toplam 1499 100 

Üyeler, bir konuyla ilgilendiklerini sıklıkla beğeni emojisiyle dile getirmekte-
dir. Beğeninin dışında duyguların sıklıkla farklı emojilerle dile getirildiği, emojile-
rin iletişimi ve etkileşimi kuvvetlendirdiği söylenebilir. Eleştirilerde “kahkaha” ya 
da “gülümseme” emojisi sıklıkla kullanılmakta, eleştiriler kimi zaman “dalga geç-
me/alay etme” duygularını da yansıtmaktadır. 

Herhangi bir önerinin beğenilmesi, kalp ya da parçalanmış bir kalple destek-
lenmesi eğer içerik manipülatifse etki gücünü daha da arttıracaktır. Daha çok pay-
laşım alması, linkler yönlendirilmesi, dua emojisi gibi emojiler de anlamın daha da 
kuvvetlendirilmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada tespit edildiği şekliyle beğeniler 
ve kalpler daha çok öneri isteyen ana posta ilişkindir. Verilen mesaj bu kişinin 
yalnız olmadığı, onun gibi aynı dertten mustarip kişilerin olduğu ya da desteklen-
diği mesajı olabilir. Ancak ana posta cevaben verilen önerilerin tamamının ciddi bir 
kaynağa dayanmadığı göz önüne alındığında bu postların da emojilerle onaylanma-
sı ve desteklenmesi manipülasyonu arttırma riski taşımaktadır. 
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Sonuç ve Tartışma 

Yeni medya kullanımı internet teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte özellik-
le 2000’li yıllardan sonra daha yaygın hâle gelmiştir. Her içerik gibi sağlık konulu 
içerikler de daha çok paylaşılmakta ve daha çok takip edilmektedir. Özellikle sos-
yal medya platformları sağlık bilgisi arayışında önemli bir mecradır. Facebook adlı 
sosyal paylaşım sitesinde yüzlerce grup sağlık amacıyla bilgiler paylaşmak amacıy-
la kurulmuş ve giderek üye sayılarını arttırmıştır. 

Bu çalışmada incelenen “alternatif tıp” adlı sosyal medya ağı 184 bin üye sa-
yısıyla alanında en kalabalık gruplardan biridir. Söz konusu grupta rastgele seçilen 
5 post ve onlara yapılan toplam 500 yorumun incelendiği bu çalışmada toplam 12 
soruya yanıt aranmıştır. Bu sorular ve yanıtları aşağıda yer almaktadır: 

• İçeriklerin ana konuları nedir? (Öneri isteme, öneride bulunma, ek bilgi 
verme, ek soru sorma vb.): İçeriklerde ağırlıklı olarak “öneri verme” söz 
konusudur. Dolayısıyla soru soran bir üye onlarca, hatta yüzlerce cevap 
alabilmektedir. Bunun yanında “açıklayıcı bilgi verme”, “ek soru sorma” 
niteliğinde paylaşımlar da sıklıkla yer almaktadır. Bu durum sayfada öneri 
vermenin, açıklayıcı bilgiler sunmanın ve ek soru sormanın yaygın olduğu-
nu dolayısıyla etkileşimin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Ana mesa-
jı yazan kişinin, postuna yanıt veren kişiye cevap oranı %16,4 seviyesinde-
dir. Bu durum sayfada geri bildirimin de sıklıkla yapıldığını ortaya koyarak 
etkileşim özelliğini desteklemektedir.  

• İçeriklerde ilgili bitkisel ürünün etkinliği ve işlevselliği herhangi bir yetkili 
sağlık kurumuna/otoritesine dayandırılmakta mıdır?: İçeriklerin hiçbirinde 
uzman bir kişini ya da yetkili bir kurumun adı verilmemektedir. Bazı öneri-
lerde ticari amaç güden firmaların adına rastlansa da kar amacı gütmeyen 
bir kaynağın hiçbir postta dile getirilmediği göze çarpmaktadır. 

• İlgili mesajla etkileşime giren kullanıcı tedavinin işlevselliğine yönelik şüp-
heler taşımakta mıdır? Taşımaktaysa genelde hangi vurgu yapılmaktadır?: 
Sayfa paylaşımlarına yönelik eleştiri oranı %5,6’dır. Bu eleştiriler de ağır-
lıklı olarak ölüm riski taşıyan kanser hastalığının tedavisinde bitkisel kür 
arayan üyeye verilen cevaplara yöneliktir. Dolayısıyla ölüm riski taşıyan 
hastalıklara yönelik önerilere şüpheyle yaklaşan üyelerin “Bitki çare etmez, 
doktorlar boşuna mı diploma aldı?” şeklinde olan yaklaşımları paylaşımlara 
da yansımıştır. Ek olarak saç ekimi ile ilgili başka bir postta öneride bulu-
nan kişiye dalga geçerek “Öneri veriyorsun ama sende de saç yok?” mea-
linde bir cevapla şüphenin yansıtılması da söz konusudur. Bu şüphe öneri 
veren kişinin profilinin incelenmesi davranışının sonrasında belirtilen bir 
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şüphe niteliğindedir. Dolayısıyla şüphenin ve eleştirinin bir şekilde ortaya 
çıktığı ancak paylaşımlarda ağırlık oluşturmadığı söylenebilir. 

• Kullanılan manipülatif dil bitkisel ürünlerin satın alınmasını önermekte mi-
dir?.Sayfada açık bir şekilde link paylaşılmakta, doktor, hastane, ürün adı 
ve linki verilmektedir. Yapılan bu tanıtımların daha da açık bir şekilde ya-
pılmasını istemek amaçlı ek sorular da sorulmaktadır. Ayrıca sayfada “al-
ternatif market” duyurusu ve tanıtımı da açık bir şekilde yapılmaktadır. 
Üyeler de ağırlıklı olarak bu duyurudan memnun ve müteşekkirdir. Teşek-
kür mesajları ağırlıklı olarak alternatif marketin kurulması ve takibi ile iliş-
kilidir. 

• Genelde olasılıkları hesaba katarak kesin hüküm vermekten kaçınan bilim 
diliyle bitkisel tedavi ürünü pazarlayanların dili arasında bu anlamda ne 
gibi farklılıklar ortaya çıkmaktadır?: İçeriklerde kesinlikle bilimsel dil söz 
konusu değildir. Kesin hüküm vermekten kaçınan bir dilden ziyade “dene-
dim, faydasını gördüm, siz de deneyin, mutlaka faydasını görürsünüz”, ifa-
delerinin sıklıkla yer aldığı, tecrübe ve deneyim odaklı bir dil söz konusu-
dur. Dolayısıyla araştırma bulguları, bilimsel raporlar, istatistiksel veriler 
gibi bilime ait donelerin söz konusu sayfada hiç yer bulmadığı söylenebilir. 

• Manipülatif içeriklerde iddia otoriteye dayandırılmakta mı? Üyelerin mute-
ber bir sağlık kuruluşu yerine otoriteye inanma düzeyleri ne boyuttadır?: 
Hiçbir otorite bilgisi yoktur. Tamamen tecrübe ve deneyimlerden hareketle 
verilen öneriler söz konusudur. Üyelerin eleştirdiği/sorguladığı içeriklerin 
%5,6 oranında olması, söz konusu sayfanın sadece “öneriler” sayfası oldu-
ğunun genel kabulünü yansıtmaktadır. Hatta önerileri eleştiren az sayıda 
üyeye “Siz o zaman neden bu sayfadasınız?”şeklinde eleştirilerde bulunul-
duğu ve sayfanın savunulduğu paylaşımlar göze çarpmaktadır. 

• Dilin profesyonel olmayan kullanımı bitkisel tedavi ürünü alan tüketicide 
olumsuz bir etkiye sebep olmakta mıdır?:Tüketiciler özellikle “alternatif 
market” duyurusu söz konusu olduğunda ağırlıklı olarak “teşekkür” iletmiş-
lerdir. Az sayıda üye bu marketin amacına ulaşması konusunda kaygılarını 
dile getirmiş, bu kaygılar da sayfa yöneticileri tarafından yatıştırılmaya ça-
lışılmıştır. Dolayısıyla olumsuz etkinin çok az olduğu söylenebilir. 

• Bitkisel tedavi sunan kimseler ikna çabasında hangi kanıtları kullanmakta-
dır?: İkna çabası kendilerinin ve yakınlarının deneyimlerini paylaşmak şek-
lindedir. Bunun dışında kanıtlayıcı herhangi bir unsur söz konusu değildir. 

• İçeriklerde “mucize”, “yeni”, “son”, “kesin çözüm”, “yüzde yüz şifa”, 
“doğal” gibi aşırı umut veren ifadeler kullanılmakta mıdır?: İçeriklerde 
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umut verici ifadeler kullanılmaktadır. Özellikle “mucize” arayışında olan 
kişilerin varlığı dikkat çekmektedir. Kanser ile ilgili bir postta bu ifade 
açıkça kullanılmıştır. “Alternatif market” tanıtımı yapılırken “doğal” ifadesi 
sıklıkla ifade edilmiştir. “Şifa” kelimesinin de sıklıkla kullanıldığı tespit 
edilmiştir. 

• İçeriklere yönelik yorumcuların eleştirileri var mıdır? Eleştiriler hangi te-
malarda birleşmektedir?: İçeriklere yönelik eleştiriler temelde doktorlara 
inanılması gerektiği, özellikle hayati risk taşıyan hastalıklarda bitkilerden 
şifa bulmaya çalışmanın mantıksız olduğu ana temasında birleşmektedir. 
Bunun yanında “alternatif market” duyurusuna ilişkin eleştiriler de göze 
çarpmakta, bu konunun denetlenmesinin zorluğuna işaret edilmektedir. 

• İçeriklerin haber kaynakları kimdir?/belirtilmiş midir?: İçeriklerin haber 
kaynakları belirtilmemiştir. Tamamen sübjektif yorumlar şeklinde ifade edi-
len öneriler, sıklıkla “teşekkür” ile karşılanmış ve herhangi bir kaynak bil-
gisinin sorulmaması dikkati çekmiştir.  

• İçerikler yorum yapanlar tarafından ne oranda olumlu yorumlanmıştır?: 
İçerikler %94,4 oranında olumlu karşılanmıştır. Eleştiri ve sorgulamaların 
sadece %5,6 oranında olduğu söylenebilir.  

Manipülasyon olgusu hayatımızın hemen hemen her alanında yer alan geniş 
kapsamlı bir olgudur. Kafa karıştırıcı ve bir anlamda motive edici bir yanı bulun-
maktadır. Tam da karar verme sürecinde olan bir kişiye, genellikle onun onayı 
olmadan, baştan çıkarıcı bir şekilde karar verdirme, dikkat dağınıklığı anında kişiyi 
yanlış yönlendirme gibi özellikleri vardır. Tam olarak ikna anlamına gelmemekte-
dir, zorlama da söz konusu değildir. Tam bir aldatma da söz konusu değildir. Moti-
ve edici eylemlerin arasında ne siyah ne beyaz, gri bir alanda bulunmaktadır (Han-
delman, 2009:8). Sağlık konulu yayınlanan içeriklerde de manipülatif boyutu olan 
bu içerikler herhangi bir davranışa zorlamaz, direk bir ikna amacı taşımaz. Ancak 
çeldirici ve kafa karıştırıcıdır. İnsanların duygusal/fiziksel/bilişsel yetersizliğinin 
olduğu bir anı yakalamak manipülasyonun niteliğine özgüdür. Dolayısıyla bu ça-
lışma kapsamında değerlendirilen Facebook sayfasında yayınlanan mesajların da 
özellikle hassasiyeti olan kişiler tarafından okunması ikna unsurunun da bilinçli ya 
da bilinçsiz beraberinde geleceğini düşündürmektedir.Ölüme yol açabilecek bir 
hastalıkla ilgili bir posta verilen onlarca bitkisel öneri, tam anlamıyla ikna çabası 
taşımamaktadır. Aynı şekilde alternatif market duyurusunda kesin olarak “buradan 
ürün satın alın” denmemektedir. Yapılan reklamlar ve tanıtım mesajlarında zir zor-
lama yoktur. Tüm bunlar için sadece tavsiye niteliğinde görünen, gri bir alanda yer 
alan, çeldirici ifadeler yer almaktadır. Hatta sayfadaki önerilerin tamamının her-
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hangi bir sağlık otoritesine dayandırılmaması tüm önerilerde manipülasyon şüphe-
sini beraberinde getirmektedir. 

Facebook’ta Mayıs 2021 itibariyle 184 bin üye ile yayın hayatına devam eden 
“alternatif tıp” adlı sosyal medya grubunun kaynaklardan ve yetkili otoritelerden 
bağımsız şekilde önerilerin paylaşıldığı bir grup olarak ön plana çıktığı söylenebi-
lir. Söz konusu grup, alternatif market aracılığıyla ticari bir boyut sunmakta ve 
yüksek oranda destek görmektedir. Dolayısıyla grubun alternatif tıp ya da bitkisel 
tedavi konularında inancı olan kişileri bünyesine dâhil ettiği söylenebilir. Hayati 
risk taşısın ya da taşımasın her konuda önerilerin ciddi boyutta olduğu (en fazla 
öneri konulu paylaşımların yapıldığı) bu grupta eleştiri ve sorgulamalar çok fazla 
ön plana çıkmamaktadır. Sosyal medya gruplarının duygusal boşalma ve terapi 
sağlama boyutu göz önüne alındığında bu grupların bu özellikleri nedeniyle de çok 
fazla eleştiriye meydan vermediği yorumu da yapılabilir. Sağlığa ilişkin unsurların 
giderek ticarileşme riski taşıdığı günümüzde sosyal medya gruplarının manipülas-
yon riski taşıdığına ilişkin eleştirilerin haklılık payı olduğuna işaret eden bu çalış-
ma bu alanda daha dikkatli olunması gereğini de görünür hâle getirmektedir. Tıp 
etiğinin ilk kuralı “Önce zarar verme!” şeklinde özetlenebilir. Dolayısıyla “sağlık 
okuryazarlığı” daha yüksek olan bir toplumun bireyleri de önerilerde bulunurken 
bu ilkeyi esas almalı, okurlar ve öneri isteyenler ise sağlık konusundaki bilgi kirli-
liğine ilişkin farkındalığı olan, sorgulayıcı bireyler hâline gelmelidir. “Sağlık okur-
yazarlığı”nın yaygınlaştırılması manipülasyonun önüne geçebilecek en etkili yön-
temlerden biri olarak devlet politikaları arasında öncelikli bir yere alınmalıdır. 
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Reklam, Etik ve Manipülasyon: 
Reklam Profesyonellerinin Gözünden 

Bir Değerlendirme 

Fatma Yasa 

Özet 

Rekabetin her geçen gün daha da arttığı zorlu pazar şartlarında reklam, marka-
ların hayatta kalmasına katkıda bulunan vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu 
bağlamda reklamdan beklenen, reklam kalabalığından sıyrılarak tüketicinin dikka-
tini çekmesi ve bilgi, tutum ve davranışlarında arzu edilen yönde bir etki oluştur-
masıdır. Reklamın tüm bu beklentileri yerine getirmesi kolay olmadığı gibi top-
lumda reklamcılığa yönelik yerleşik olumsuz tutumların varlığı işin mutfağında yer 
alan reklam çalışanlarının rolünün sorgulanmasına sebep olur. Manipülasyon söz 
konusu olduğunda tüm medya profesyonelleri etik sorunlar ile karşı karşıyadır. 
Ancak reklamın doğasıdan kaynaklanan unsurlar, reklam profesyonellerinin etik 
konularla diğer medya çalışanlarından farklı bir mücadele içinde olmalarına sebep 
olmaktadır. Reklam ve etik konusunda yapılan araştırmaların ise ağırlıklı olarak 
reklamın yarattığı sosyal sorunlar ve tüketicilerin reklama yönelik algıları etrafında 
şekillendiği; reklamcıların bakış açısından etik konusunu ele alan araştırmaların 
sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada reklam çalışanlarının 
reklam, etik ve manipülasyon konusundaki görüşlerinin ortaya konması amaçlan-
mıştır. Bu kapsamda Türkiye’de faaliyet göstermekte olan reklam ajanslarında, 
farklı görev tanımlarına sahip on bir reklam çalışanı ile yarı yapılandırılmış görüş-
meler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları reklam profesyonellerinin, satış 
amacının açık olmasından dolayı diğer birçok iletişim türü ile kıyaslandığında, 
reklamcılığı çok daha etik bulduklarını ortaya koymuştur. Aynı zamanda reklam, 
doğası gereği manipülatif bir iletişim türü olarak algılanmakta ve bu manipülasyon 
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siyasal iletişimde olduğu gibi toplumsal anlamda önemli sonuçlara sebep olmadığı 
sürece reklamcılar tarafından sakıncalı görülmemektedir. Reklamcılar etik ikilem 
yaşadıklarında ise bu durumu “profesyonellik” veya “işin doğası” şeklinde tanım-
layarak meşrulaştırmaktadırlar. Reklam etiği konusunda ana belirleyici unsurun ise 
yasal düzenlemeler ve denetlemeler olduğu anlaşılmıştır. Çalışılan ajansın kurum-
sal yapısı; reklam çalışanının iş deneyimi ve ajanstaki görevi; toplumsal değerler 
ve kültür reklam etiği konusunda diğer belirleyici unsurlar olarak reklamcılar tara-
fından dile getirilmiştir. 

Giriş 

Reklamın tek amacı vardır: satmak. Bu satılan şey her zaman somut bir ürün 
olmak zorunda değildir. Reklamlar çoğu zaman bir düşünceyi, bir tutumu, bir ya-
şam tarzını, ulaşılması gereken bir ideali, bir hayali satar. Diğer yandan reklamın 
satış amacı açıktır; bireyler, reklama maruz kaldıklarında kendilerine bir ürün sa-
tılmak istendiğini veya bir düşüncenin aşılanmak istendiğini bilirler. Ancak bu 
durumun reklamcılıkla ilgili etik yükümlülükleri ve sorunları ortadan kaldırdığını 
söylemek yanlış olur.  

Cunningham (1999:500), reklam etiğini “reklam işlevinin yürütülmesinde 
doğru veya iyi olan şey” olarak tanımlamıştır. Reklam etiği yapılan işin yalnızca 
kanunlara uygun olup olmaması değil aynı zamanda yapılması “gerekenler”le ilgili 
soruları da içerir (Cunningham, 1999:500). Bu tanıma ek olarak reklamda “yapıl-
maması gerekenlerin” de vurgulanması önemlidir. O hâlde etik reklamın yasal 
düzenlemelere uygun olmasının yanı sıra özünde “doğru” ve “iyi” olanı yerine 
getirmesi, yapılmaması gerekenlerden kaçınması gerektiği düşünülebilir. 

Reklam ve etik konusu tartışmaya açıldığında insanların çoğu reklamverenle-
rin ve genel olarak pazarlamacıların etik standartları hakkında şüphe duyarlar 
(Beltramini, 2003; Treise vd., 1994). İşin mutfağında yer alan reklamcılar bu du-
rumda verili olarak “suçlu” kabul edilirken, tüketici ise “mağdur” konumundadır. 
Dolayısıyla reklam ve etik konusundaki araştırmaların odağında ağırlıklı olarak 
tüketici görüşleri ve reklamın yarattığı sosyal sorunlar yer almaktadır (Gulas & 
McKeage 2000; Latour & Henthorne 1994; Karabaş, 2013; Karaca vd., 2007; Öz-
çam & Bilgin, 2012; Tinkham & Weaver-Lariscy, 1994).  

Sınırlı olmakla birlikte reklam profesyonellerinin reklam etiği konusundaki 
görüşlerini inceleyen araştırmalar da mevcuttur. Hunt ve Chonko’nun (1987) araş-
tırmasına göre reklamcılar müşterilere karşı adil; dürüst, yanıltıcı olmayan, sosyal 
açıdan uygun olan reklamları etik reklam olarak tanımlamaktadırlar. Reklam çalı-
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şanlarına yönelik yapılan araştırmalar reklamcıların mesleklerini icra ederken etik 
sorunlarla karşılaştıklarını (Chen & Liu, 1998; Hunt & Chonko, 1987; Moon & 
Franke, 2000; Rotzoll & Christians 1980;); zaman zaman etik ikilem içine düştük-
lerini (Drumwright & Murphy, 2004; Rotzoll & Christians, 1980) ancak etik sorun-
ların iş yapış şekillerini etkilemediği (Chen & Liu, 1998) ve doğru olanı yapma 
konusunda istekli (Rotzoll & Christians 1980) olduklarını ortaya koymuştur. 
Drumwright ve Murphy’nin (2004) araştırmasına göre etik sorunlar reklam ajansla-
rında dile getirilmemektedir. Hunt ve diğerlerinin (1989) araştırmasının sonuçları 
ise reklam ajanslarının yüksek etik standartlara sahip olduğuna yönelik inancın 
reklam çalışanları arasında yaygın olduğunu ortaya koymuştur. Bunlara ek olarak 
kültürün de reklam ve etik konusunda belirleyici bir unsur olduğu anlaşılmıştır 
(Moon & Franke, 2000). Reklam etiğinin Türkiye’nin sosyolojik ve kültürel yapı-
sıyla yakından ilgili olduğu ve Türkiye’de reklamlarda etik ihlallerin çok sık olma-
dığı görüşünün reklam çalışanlarınca paylaşıldığı ise Yaman (2009) tarafından 
tespit edilmiştir.  

Reklam çalışanlarının etik konusuna yaklaşımlarının “doğru” ve “iyi” reklam-
ların ortaya çıkmasında belirleyici olacağı varsayılabilir. Bu bağlamda bu çalışma-
nın amacı reklam çalışanlarının reklam, etik ve manipülasyon konusundaki görüş-
lerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de faaliyet göstermekte 
olan çeşitli reklam ajanslarında farklı görev tanımlarına sahip reklam çalışanları ile 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde öncelikle reklam çalışanları açısından 
reklam etiği ile ilgili belirleyici unsurlar ele alınmış, ardından görüşmelerden elde 
edilen veriler ışığında reklam profesyonellerinin reklam etiği konusundaki görüşle-
ri belirlenmeye çalışılmıştır.  

1. Reklam Çalışanları Açısından Reklam Etiğinde 
Belirleyici Unsurlar 

Literatürde yer alan çalışmalar esas alındığında reklam profesyonellerinin 
mesleklerini icra ederken etik konusunda belirleyici olabilecek unsurları şöyle sıra-
layabilmek mümkündür: sorumluluk bilinci; kurumsal yapı; yasal düzenlemeler; 
toplum ve kültür. 

1.1. Sorumluluk Bilinci 

Drumwright ve Murphy (2004), reklamın işlevleri göz önünde bulunduruldu-
ğunda neyin “doğru”, neyin “iyi” olduğunu belirlemede reklamcıların kafasının 
karışık olduğunu ileri sürmüşler; reklamcılıkla ilgili yaşanan problemler arasında 
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etiği tanımlayamama veya tespit edememe durumunu ise “etik miyopi” olarak ta-
nımlanmışlardır. Etik miyopi, reklamcıların bir sorunu etik olarak tanımlayamama-
sı veya sorunu ahlaki açıdan ifade edememesidir. Drumwright ve Murphy 
(2004:11), etik miyopiyi “miyopluktan yakın körlüğe kadar değişen, bir bireyin 
etik ikilem algısını etkileyen bir ahlaki vizyon çarpıtması” olarak tanımlarlar. Ya-
zarlar, etik miyopinin ahlaki sessizliği de açıkladığını öne sürmüşlerdir. Yazarların 
Bird ve Waters'tan (1989) ödünç aldıkları bir kavram olan “etik sessizlik”, uygula-
yıcıların etik söylem eksikliğine işaret eder. Başka bir ifade ile bu durum etik konu-
ların konuşulmaması ve dile getirilmemesidir. Bu, belki de etik ilkeleri tespit ede-
memenin bir yansımasıdır. 

Etik miyopi içindeki bir reklam çalışanı bir sorunu etik olarak ifade etmek ye-
rine sorumluluğun yönünü değiştirebilir; kendi üzerindeki sorumluluğu izleyiciye, 
medya ve eğlence sektörüne atabilir. Örneğin, etik miyopi içindeki bir reklamcıya 
göre tüketici akıllı ve zekidir. Dolayısıyla reklamlar tüketicileri yanıltamayacağın-
dan, reklamların ahlaki olarak değerlendirilmesine gerek yoktur (Drumwright & 
Murphy, 2004). Bu bağlamda reklamcıların etik kavramını tam olarak tanımlaya-
mama ve sorumluluğun yönünü değiştirme eğilimlerinin reklam etiği konusundaki 
ana sorunlar arasında yer aldığı ileri sürülebilir. 

1.2. Kurumsal Yapı 

Reklam çalışanlarının etiğe yönelik yaklaşımlarında belirleyici unsurlardan 
bir diğeri de etik sorunların yaşandığı, her biri benzersiz ve karmaşık olan kurum-
sal yapıdır (Drumwright, 2007; Schauster, 2013). Dolayısıyla çalışılan kurumun 
(reklam ajansının) benimsemiş olduğu etik yaklaşım reklam çalışanları için belirle-
yicidir.  Hunt ve diğerlerinin (1989:84) araştırmasının sonuçlarına göre reklam 
profesyonelleri, çalıştıkları kurumların yüksek etik standartlara sahip olduğuna dair 
bir inanca sahiptirler. Reklamcıların çalıştıkları ajansın etik standartlara sahip ol-
duğuna inanmaları, yaptıkları işin de etik olacağı yanılsamasını getirebildiği gibi 
aynı zamanda sorumluluğun bir üst merciiye devredilmek suretiyle sorumluluktan 
kaçma eğilimi olarak da yorumlanabilir.  

Reklam etiğinde kurumsal yapının etkisi ele alındığında öne çıkan diğer bir 
öğe ise kurum içindeki liderlerdir. Çünkü kurum içinde yaşanan zorlukları çözme-
de ilk başvurulan kişiler olan liderler kurumsal kültürü şekillendirirler (Schein, 
1990). Bu bağlamda ajans yöneticilerinin etik konusundaki yaklaşımları önem ka-
zanmaktadır.  Schauster (2015), araştırmasının sonuçları, ajans yöneticilerinin er-
demli bir karakter sergilemesi ve kurumsal değerleri benimsemesinin kurum içinde 
etik farkındalığı arttırdığını, aynı zamanda ajans içinde etik dışı niyet ve davranış-
ları engellediğini ortaya koymuştur.  
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1.3. Toplum ve Kültür 

İçinde bulunulan toplumsal yapı ve kültürel değerler reklamcıların reklam ve 
etik konusundaki görüşleri üzerinde belirleyici olabilmektedir (Moon & Franke, 
2000; Yaman, 2009).  Hackley (1999), reklam çalışanlarının bireysel etik bakış 
açısını incelemek yerine, etiğin toplumsal olarak inşa ediliş şeklini incelenmenin, 
etiğin daha net anlaşılmasını sağlayacağını ileri sürmüştür. Reklam uygulayıcıları-
nın birbirleriyle ve müşterilerle nasıl iletişim kurduğu da dâhil olmak üzere sosyal 
etkileşim, kültüre katkıda bulunur ve kültürden etkilenir; bu da sırasıyla etik algıla-
rı, etik farkındalığı ve etik karar vermeyi etkiler (Hackley, 1999). Dolayısıyla rek-
lam çalışanlarının ait olduğu toplum ve kültür etik konusuna yaklaşımlarında belir-
leyici olabilmektedir.  

1.4. Yasal Düzenlemeler 

Cunningham ve diğerlerinin (1999) öne sürdüğü gibi reklam etiği yasal dü-
zenlemelerle eş anlamlı değildir ancak yine de yasalar, herhangi bir sorunla karşıla-
şıldığında, en azından karşılaşılan probleme dair reklamcıların aldıkları kararları 
etkilemektedir. Davis (1994), araştırmasında yasaların reklamcılara, karar verme 
sürecinde etikten daha çok rehberlik ettiğini ortaya koymuştur. Drumwright ve 
Murphy (2004) de benzer şekilde, reklam uygulayıcılarının yasal olanı aynı za-
manda ahlaki olarak algıladıklarını tespit etmişlerdir. Bu bağlamda yasal düzenle-
meler, etik reklamın sınırlarını belirlemede reklam profesyonellerine rehberlik et-
mektedir.   

2. Yöntem 

Araştırma verileri 24 Mart-27 Nisan 2021 tarihleri arasında çevrim içi görün-
tülü görüşme uygulamaları kullanılarak on bir reklam çalışanın katılımı ile yarı 
yapılandırılmış görüşmelerle elde edilmiştir. Görüşülen kişiler uzman örnekleme 
yöntemi esas alınarak belirlenmiştir. Veriler betimsel analiz esas alınarak incelen-
miş; bu doğrultuda bulgular görüşme soruları esas alınarak sunulmuştur.  

Görüşmeler öncesinde katılımcıların araştırmaya özgür iradeleri ile katılımları 
konusunda onay alınmış ve ses kaydı alınması için izinleri istenmiştir. Katılımcıla-
ra araştırmanın amacı açıklanmış ve verilerin sadece araştırmacı tarafından kullanı-
lacağı teminatı verilerek istedikleri takdirde araştırmadan çekilebilecekleri kendile-
rine hatırlatılmıştır. Tüm isimler gizlilik kapsamında değiştirilerek katılımcılar K1, 
K2 şeklinde numaralandırılmıştır. Görüşülen kişilere ait bilgiler ve görüşme sürele-
ri Tablo 1’de yer almaktadır. Görüşülen kişilerin kimlik bilgilerinin anlaşılmaması 
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adına, görüşmeler sırasında katılımcıların kendi isimlerini söylediği yerler bulgu-
larda boşluk bırakılarak (….. şeklinde); daha önceden çalıştıkları veya çalışmakta 
oldukları reklamverenlere ait bilgiler ise X marka şeklinde sunulmuştur.  

Tablo 1. Katılımcı bilgileri ve görüşme süreleri 

Katılımcı 
No. Ajanstaki Görev Tanımı Toplam İş 

Deneyimi (Yıl) Cinsiyet Görüşme 
Süresi (Dk.) 

1 Kıdemli Müşteri İlişkileri Direktörü 10 Erkek 45 

2 Müşteri İlişkileri Direktörü 20 Erkek 36 

3 Müşteri İlişkileri Direktörü 17 Erkek 43 

4 Reklam Ajansı Sahibi 35 Erkek 52 

5 Kreatif Direktör 15 Erkek 27 

6 Marka Yöneticisi 25 Erkek 25 

7 Sanat Yönetmeni 10 Kadın 28 

8 Kreatif Strateji Direktörü 11 Erkek 27 

9 Stratejik Planlama Direktörü  10 Erkek 42 

10 Kreatif Direktör  25 Kadın  18 

11 Yaratıcı Ekip Sorumlusu 11 Erkek 22 

3. Bulgular 

3.1. Reklam Etiği Nedir? 

Görüşmeler sırasında katılımcılara ilk olarak “reklam etiği nedir?” sorusu 
yönlendirilmiştir. Reklam profesyonellerinin reklam etiğini tanımlarken sıklıkla 
dile getirdikleri belli başlı noktalar vardır. Bunlar, haksız rekabete sebep olmama; 
yanlış ve yanıltıcı bilgilerden sakınma; kadın ve çocuk kullanımındaki hassasiyet-
ler ve genel toplum ahlakına uygunluktur. Reklamlarda belirli bir yaşın altındaki 
çocuklara yer verilmemesinin, kadının cinsel obje olarak kullanılmamasının, cinsi-
yet rollerine yönelik kalıp yargılardan sakınmanın, eril dil kullanımından kaçınma-
nın; rekabet konusundaki yasal düzenlemelere uygunluğun, reklam vaadi ile ürün 
özellikleri arasındaki uyumun reklam çalışanlarının reklam etiği konusundaki gö-
rüşleri üzerinde belirleyici olduğu anlaşılmıştır. Etik reklamı tanımlamaya yönelik 
bazı katılımcı görüşleri ise şu şekildedir:  

“Aslında reklam etiği dediğimiz şey birazcık çok da hayattan farklı değil. As-
lında gerçek hayatta etik olarak neyi değer olarak kabul ediyorsak, işte doğru-
luk, seksizm gibi şeyler.” (K11) 
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“…genel bir açıklık, dürüstlük, doğruluk ve hiçbir şekilde manipülasyona yol 
vermeyecek veya manipülasyon olarak görülmeyecek, iki taraflı veya üç taraf-
lı iletişimler etiğin konusu olmalıdır reklamda diyebilirim.” (K8) 

“Etik dediğin zaman iletişimde, yasalardan bağımsız zaten markaların tüketiciye 
herhangi konu olursa olsun … açık davranmak, yanıltıcı bilgi vermemek ve bun-
dan da hani yanıltıcı bilgilerle ekstra maddi kazançlar sağlamaması.” (K6) 

“Doğru, dürüst reklam. Reklamcının ikna gücü var malum, söyledikleriyle. 
Ürünün içeriğinin de bunu çoğu zaman desteklemesi gerekiyor.” (K4) 

“Ben genel olarak reklam etiği deyince, tüketiciyle, tüketiciye gösterilen vaat 
edilen arasındaki orantıya bakıyorum. … Orada bir hata yoksa, bir yanlış yön-
lendirme yoksa reklamcı görevini etik olarak yapmış olabilir. … tüketiciye 
karşı olan doğru bilgi verme sorumluluğu.” (K5) 

Reklamcılıkla ilgili yasal düzenlemelerin ve denetleme kurumlarının uygula-
dığı yaptırımların da reklamların etik standardına katkı sağladığı anlaşılmıştır. As-
lında bu durum etik reklamcılık konusundaki sorumluluğun bir üst mercie devre-
dilmesi olarak da yorumlanabilir.  

Katılımcıların büyük çoğunluğu reklamın etik olmak ve doğruyu söylemek 
zorunda olduğunu vurgulamışlardır. Reklam eğer etik olmazsa bu durumun uzun 
vadede markaya zarar vereceği görüşü katılımcılar tarafından paylaşılmıştır: 

“Reklam etik olmak zorunda.  Aslında inanılanın ve konuşmanın aksine rek-
lamlar yalan söylemez. Yani ben dediğim gibi 15 senedir bu sektördeyim. 
Hani söylediğinin, söylediği çıkmayan, doğru olmayan bir reklam görmedim, 
ki kamuoyu da buna hassas.”  (K5) 

“… reklamın kendisi etik bir şey olmak zorunda. Çünkü yanıltıcı bir reklam 
yaptığınız taktirde, yanıltıcı bir mesaj verdiğiniz taktirde, tüketici yani sağlam 
olmayan bir ürünü eğer sağlammış gibi anlattığınızda …çok daha hızlı bir şe-
kilde batmanıza neden olur.” (K2) 

K2’ye göre reklam kuşağı başlamadan önce “bu bir reklamdır” ibaresinin kul-
lanılması tüketici için bir uyarıdır ve reklamın etik olmasına katkı sağlar; etik ol-
mayan şey ise gelişen teknoloji ile özellikle sosyal medya platformlarında “bu bir 
reklamdır” ibaresi yer almadan yapılan reklamlardır. 

Reklamın aslında etik olmadığı, reklamcıların bu işi yaparken bireysel etik 
standartlarının olmadığı, reklam etiğinde sektörün kendine kurallar koyduğu; rek-
lamın özünde manipülatif bir iletişim olduğunu ileri süren K9 görüşlerini şu şekilde 
ifade etmiştir: 
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“…reklama bakış açısında aslında bir etik yok. Yani şöyle etik yok. Yani eti-
ğin orada yeri yok. Çünkü hani gün sonunda biz bir malı satmak istiyoruz, bir 
servis tüketiciye ulaştırıp bir motivasyon yaratmak istiyoruz ve bunun belli 
başlı böyle taktikleri olabiliyor, belli başlı bunun teknikleri olabiliyor.” (K9) 

3.2. Etik Beyanname 

İkinci görüşme sorusu katılımcıların herhangi bir meslek kuruluşuna üyeliğin-
den veya bireysel olarak benimsedikleri reklamcılıkla ilgili bir etik beyanname 
olup olmadığı hakkındaydı. Bu soruya reklamcıların hepsi bu tür genel kabul gören 
ve sektörde benimsenmiş bir beyannamenin olmadığı cevabını vermiştir. Ağırlıklı 
olarak Reklam Özdenetim Kurulunun belirlediği yasal düzenlemeler ile Reklamve-
renler Derneğinin ve Reklamcılar Derneğinin belirlemiş olduğu prensiplerin esas 
alındığı vurgulanmış; diğer yandan etik uygulamaların ajanstan ajansa da değişe-
bildiği belirtilmiştir.  

K9 etik konusunda sektörün değil reklam çalışanlarının kendi etik değerleri-
nin ve markaların benimsedikleri etik değerlerin belirleyici olabildiğini dile getir-
miştir. Etik yaklaşımların bir akım gibi reklamcılar tarafından dönemsel olarak 
benimsendiğini savunan K7, reklamcılıkla ilgili ödüllerin de reklam uygulamala-
rında etik standartların benimsenmesinde etkili bir unsur olduğuna inanmaktadır. 
K5 reklamcılık alanında benimsenen ve genel kabul gören etik beyannamenin yok-
luğunu büyük bir eksiklik olarak tanımlamıştır. 

3.3. Reklamda Etik İhlaller  

Katılımcılara reklamcılıkta etik ihlallere rastlayıp rastlamadıkları; eğer rastlı-
yorlarsa bu ihlallerinin hangi konularda olduğu sorulmuştur. Verilen yanıtlar ince-
lendiğinde reklamda çocuk kullanımı, kadının cinsel obje olarak kullanımı, cinsiyet 
eşitliği, azınlıklar gibi toplumsal duyarlılığın yüksek olduğu konularda, gerek tüke-
ticinin göstermiş olduğu tepkilerden doğan çekinceler gerekse bu konulardaki yasal 
düzenlemelerden dolayı etik ihlallere sık rastlanmadığı katılımcıların çoğunluğu 
tarafından vurgulanmıştır. Ürün içeriği ile ilgili eksik ve yanıltıcı bilgi verilmesi, 
kendi ürününün tanıtımını yaparken başkalarını dolaylı yoldan kötüleme ya da 
şiddete maruz kalmış kadın görsellerinin reklamlarda kullanımı katılımcılar tara-
fından etik dışı uygulamalara örnek olarak verilmiştir. 

Katılımcılar arasında sadece K4, reklamda etik ihlallere “sıklıkla” rastlandığı-
nı; bazen büyük markaların bile ceza ödemeyi göze alıp etik ihlallerde bulunduğu-
nu söylemiştir. Aynı zamanda etik ihlallerin ise sıklıkla rekabet konusundaki kısıt-
lamalara aykırı uygulamalarda ortaya çıktığını, cezaların ise caydırıcı olmadığını 
vurgulamıştır.  
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Reklamcılıktaki etik ihlallerle ilgili K5, kendi iş tecrübesinden bir örnek ver-
miştir. K5, mesleğe ilk başladığı yıllarda (15 sene önce) bir hava yolu şirketinin 
reklam kampanyasında, eşcinsel bireyleri aşağılayan bir reklam yaptığını dile ge-
tirmiş ve aslında bunun yanlış olduğunu kabul ederek öz eleştiri yapmış; önemli 
olanın bu hatalardan ders çıkarabilmek olduğunu vurgulamıştır. Ama aynı zamanda 
ticari bir başarı olarak ele alındığında yaptığı işi yanlış olarak değerlendirmediğini 
de belirtmiştir.  

K8, reklamcılıktaki etik ihlallere son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle ortaya 
çıkan native reklamcılık ve influencer reklamcılıkta rastlandığına dikkat çekmiştir. 
Benzer şekilde K2 ve K4 da sosyal medyada neyin reklam olduğu veya olmadığı 
konusundaki ayrımın net olmamasının etik sorunları beraberinde getirdiğini söyle-
miştir.   

K3, yasal düzenlemelerle reklamlarda kullanımı kısıtlanan öğelerin “aşırı uç-
ta” olduğunu ve bunların zaten reklamcılar tarafından kullanılmadığına değinmiş; 
etik ihlallerin sık olmasa da çoğunlukla reklamcılık işini iyi bilmeyen ya da yaratıcı 
olma güdüsüyle hareket eden kişiler tarafından yapıldığına dikkat çekmiştir. K3’ün 
bu sözleri reklam çalışanlarının kendi etik değerlerinin önemini ortaya koymakta-
dır. Reklam sektörü çalışanlarının genellikle belirli bir eğitim seviyesine sahip 
bireyler oldukları, bu nedenle etik konulardaki bireysel duyarlılıklarının yüksek 
olduğu görüşü de katılımcılar tarafından paylaşılmıştır:  

“…zaten biz kendi içerimizde öyle bir otokontrolümüz de oluyor çünkü. Gü-
nün sonunda biz de bu işin az çok eğitimli zihinleri olaraktan, hani böyle bir 
otokontrolle, o noktaya gelmeden bir şeyleri zaten şekillendiriyoruz. … Zaten 
içerde de çok da böyle insanlar da kötü niyetli, hani böyle var ya şeytan bilim 
adamı gibi de içeride çalışmıyorlar. Hani gidip de bu işin, nasıl insanları kan-
dırırız falan gibi bir şey değil. Hani en fazla, bizim hani hayatımızda bir mü-
balağa olabiliyor.” (K9) 

“…yani reklam ajanslarında çalışan insanlar da çok ciddi entelektüel birikimi 
olan, iyi üniversitelerden mezun olmuş entelektüel olan insanlardır.” (K2)  

Etik ihlallerin beraberinde gerek markaya gerekse reklamcıya zarar vereceği 
K4 ve K2 tarafından şu şekilde ifade edilmiştir:  

“…yanlış işler yapabilirsiniz. …bunu yapan, bu fikirleri geliştirenler süreç 
içinde sektörden elenmişlerdir. Sektör bunu kendi hukuku içinde çözer açık-
çası.” (K4) 

“Siz kalkıp da kadınları aşağıladığınızda ne olacak ki yani? … Daha çok, daha 
hızlı batarsınız. Ve rezil olursunuz burda. Bunu kolay kolay hiçbir marka göze 
alamaz.” (K2) 
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Katılımcıların görüşleri incelendiğinde genel olarak, reklamda etik ihlallerin 
ortaya çıkmasında reklam çalışanlarının kişisel özelliklerinin, yasal düzenlemele-
rin, rakip ve tüketici şikâyetlerinin, toplumdaki hassasiyetlerin ve mecra türünün 
belirleyici olduğu ancak tüm bunların dışında en belirleyici öğenin reklamveren 
olduğu anlaşılmıştır. Aynı zamanda ülkedeki hâkim siyasi atmosferin ve reklamve-
renin siyasi görüşünün etik üzerinde belirleyici olduğu tespit edilmiştir: 

“…bireysel bir etik tartışmanın da anlamı yok çok eğer konu reklam ve pazar-
lamaysa. Çünkü hani bu böyle ya senin markan kendine etik kuralları koya-
cak. Diyecek ki ben bu alanda hiçbir şekilde iletişim yapmicam, bu alanda 
hiçbir şekilde etik kurallarını aşmicam kendi belirlediğim gibi bir mar-
ka koyacak. … O zaman kurum etiği işin içine giriyor. Ya da sen bireysel bir 
etik koyacaksın, bu sektörde çalışmayacaksın.” (K9) 

“Türkiye’de reklamverenin dediği oluyor. Yani herhangi bir şekilde ajansın 
yönlendirmesi o konuda çok şey değil.  …O yüzden ya biz burada danışma-
nız. Bize danışıyorlar, biz gerekli bilgileri ve gerekli şeyleri onlara aktarıyo-
ruz, ama ne kadar dinleniyor derseniz neredeyse yok denecek kadar az diyebi-
lirim bazı noktalarda… …bazı markalar var ki biliyorum hani arkadaşlarım-
dan da biliyorum, banka bakıyor, ya tamam hükümet bunu dedi bu çıkılacak, 
bu yapılacak noktasında. Hiç ceza yer misin yemez misin, etik mi değil mi hiç 
umurunda değil, onu çıkarlar yani.”  (K1) 

3.4. Etik İkilem 

Görüşmelerde katılımcılara işlerini icra ederken etik açıdan zorlandıkları her-
hangi bir konu olup olmadığı ve etik ikilem yaşayıp yaşamadıkları sorulmuştur. 
Elde edilen veriler reklam çalışanlarının işlerini yaparken etik açıdan sıkıntı yaşa-
yabildiklerini ve etik ikileme düşebildiklerini ortaya koymuştur. Ancak etik açıdan 
zorlansalar da bu durumun sektörün gereği olduğu, rekabetin bunu gerektirdiği, 
reklamcılık işinin doğası gereği bazen etik ikileme düşebileceğine yönelik kabulle-
rin de yaygın olduğu anlaşılmıştır. Katılımcılar, etik ikilemler konusunda profes-
yonel yaklaşmak zorunda olduklarını belirtmişlerdir:  

“Tabi ki o oluyor yani bu her zaman da olacaktır. Yani herkesin bir siyasi gö-
rüşü vardır, tuttuğu futbol takımı vardır…Ama bu profesyonellik gereği hani 
bazı şeyleri göz ardı etmeniz gerekiyor. …Sektörde çok fazla aday var, yani 
evet sen kabul etmeyebilirsin o zaman teşekkür ederize kadar.” (K6) 

“Ben şahsen, tabi ki dünya görüşümle çelişen pek çok markayla çalıştım, çalı-
şıyorum. Burada yani kişisel olarak reddettiğim bir marka olmadı.” (K5) 

““…. dünya görüşü bana uymayan insanlarla çalıştım …günün sonunda ticari 
bir başarı beklendiği için, yani K2 (burada katılımcı kendi adını söylüyor) ka-
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fasına göre tasarlıyor olsa başka mesajlar verir. …Ama şeye baktığında, gü-
nün sonunda reklam, var olan kültürü tekrar üreten araçlardan bir tanesi. Bu-
nun da çok temel bir nedeni var. Günün sonunda o ürünü satacağınız kitle bel-
li. …. şu anda böyle daha oynak ya da böyle işte güm güm güm, kahramanlık 
kafasında işler çıkıyor. Yarın bir gün böyle bir marka geldiğinde de ben de 
kahramanlık mantığında bir iş yapmayacağımın garantisini veremem açıkçası. 
Ama gönül ister ki caz tınısı kullanayım.” (K2) 

K2, aynı zamanda eril dil kullanmama ve cinsiyet eşitliği konusuna özellikle 
dikkat ettiğini ancak bazı durumlarda eril dil kullanmak zorunda kaldıklarını da 
dile getirirken bunun gerekçesini ise “çünkü toplum eril” şeklinde ifade etmiştir. 
Ayrıca yaptıkları işin en nihayetinde reklam olduğu ve reklam kuşağının başlangı-
cında “bu bir reklamdır” uyarısının yer almasının kendilerini “kurtardığını” dile 
getirmiştir.  

Katılımcıların kendi deneyimlerinden yola çıkarak yaşadıkları ikilemlerle ilgi-
li verdikleri örnekler dikkate değerdir. K7, geçmişte kendi etik değerleri ile çelişen 
bir projeden çekildiğini ancak bu durumun her zaman mümkün olmadığını, bir 
GSM operatörü ile ilgili patlak veren bir skandal sonrasında durumdan rahatsızlık 
duysa da o markanın reklamlarını yapmaya devam ettiğini belirtmiştir. K3 ve K8, 
reklamını yaptıkları ürünlerin içeriği ile ilgili gerçekleri saklıyor olmaktan kaynaklı 
etik ikileme düştüklerini dile getirirken, K1 ise toplumsal cinsiyet rollerine yönelik 
kalıplara reklamlarda yer vermekten rahatsızlık duyduğunu söylemiştir: 

“Özellikle de ben margarin sektöründe çok fazla iletişim yapıyorum. 
…Burada tabi ki çok çeliştiğim noktalar oluyor.  …. sattığımız ürün ne kadar 
doğru, ne kadar gerçek, ne kadar iyi bilmiyoruz. …iletişim yapmak istemedi-
ğim bünyesinde bulunmak istemediğim, reklamlar da yapıldı. Ya çok açık şu-
nu söyleyebilirim. Bu çelişkiler beni zaten sektörden soğutmuş ve reklamcı-
lıktan bıktırmış hâle geldi. Yani çok da uzun süre bu mesleği yapmaya devam 
etmeyi düşünmüyorum açıkçası.” (K8) 

“Bizim de zorlandığımız noktalar tabi ki etik olaraktan, yalan söyleme şeyi 
var. Hani reklamcılığın şöyle bir şey vardır. Onda dokuzu yalandır diye bir ta-
bir vardır. …tüketiciye onu almasını sağlamak için, bazı laf oyunları yapıyor-
sun. Çünkü başka yolu yok. İşimizin gereği bu olduğu için, o.  … Anca iyi 
özelliklerini yansıtıyorsun. İlacın yan etkisinden hiç kimse bahsetmez ya bi-
zimki de öyle bir şey esasında.” (K3)  

“… benim kendi baktığım markalarda en çok ikileme düştüğüm nokta şeydi. 
Yani mesela X markaya (beyaz eşya markası) bakarken hep ev işlerini kadın-
lara yaptırıyorduk. Ya diyordum ki neden yani sadece kadın, neden erkek de-
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ğil. Ama orda kitlemiz kadındı. … Ya bazı gerçekler var. Asla değiştireme-
dim. Yani ev işini kadın yapar noktasında bazı markaların bu gerçeğini asla 
değiştiremiyordum. … Erkek de olmalı orada.” (K1) 

K9, ürün içeriklerine yönelik çarpıtmalardan kaynaklı duyduğu rahatsızlığının 
yanı sıra reklamlarda çocuğun aileyi manipüle etmek için kullanılması konusunda 
da ikilem yaşadığına değinmiştir:   

“İkileme düştüğümüz… mesela çocuk konusu öyleydi. ... ya çocuk isterse ai-
leler alıyor mesela. Çocuk şimdi istiyorsa aileler alır bilgisini sen keşfedince 
ve ona göre bir strateji yazınca, işte bunun böyle dediğim masum alanları ola-
bilir. … Hani o noktada tabi ki kendini süper rahat hissetmiyorsun ve hani 
böyle ben de mesela kendime hatta böyle bir şey demişliğim de var yani. Hani 
günün sonunda, keşke markalar böyle etik değerleri belirlese de kendine, hani 
ben direkt iletişim yapmayacağım dese.” (K9) 

3.5. Reklamveren, İzleyici ve Ajans Yönetimi 

Katılımcılara işlerini icra ederken reklamveren (müşteri), izleyici ve/veya 
ajans yönetimi ile etik konularda sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarına, eğer yaşıyorlarsa 
bunu nasıl çözüme kavuşturduklarına yönelik bir soru yönlendirilmiştir. Bu soru 
doğrultusunda alınan yanıtlarda reklam çalışanlarının ajanstaki görev tanımının ve 
iş tecrübesinin belirleyici olduğu anlaşılmıştır. Reklam çalışanlarının iş tecrübesi 
arttıkça etik konularda sıkıntı yaşadıklarında işi kabul etmeme imkânları da art-
maktadır: 

“…uç noktalarla da karşılaştım. Bazen ama o zamanki konjonktür, o zamanki, 
belki şu anki tecrübem olsa, şu anki yaşta o başıma gelse, biraz daha hayır di-
yebilirim. Ama o dönemlerde, hani ben bu işi yapıyorum ve bunun karşılığın-
da da bir maaş alıyorum yani hayatımı idame ettiriyorum deyip, devam edi-
yorsunuz. …Yani bir de şey, özellikle çok junior seviyesinde, hani sen bu 
markaya bakacaksın ve bu işleri takip edeceksin dendiğinde, hani o zaman şey 
çok fazla. …yargılamıyorsunuz açıkçası. Ama şu anda biraz daha farklı olur 
tabi bu dönemde.” (K6) 

Etik konularda bir çelişki yaşadığında o işi kabul etmeme gibi bir şansının 
olup olmadığı sorulduğunda K6’nın cevabına benzer şekilde, K8 iş tecrübesinin ve 
çalışılan pozisyonun önemine vurgu yaparak şöyle yanıt vermiştir: 

“Yani şöyle söyleyeyim, benim var. Ama ben artık direktör pozisyonunda ol-
duğum için var. Yani şahıs olarak (burada katılımcı kendi adını söylüyor) 
K8’e ait bir şey değil bu. Belli bir pozisyona gelmiş insanlar, ki o da çok zor 
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bir şey değil yani . …Ama özellikle genç reklamcıların bu konuda hiçbir şans-
ları olmadığını görüyorum ve çok da üzülüyorum.” (K8) 

Çalışılan ajansın kurumsal yapısı etik sorunların çözümünde belirleyicidir. 
Büyük ölçekli, özellikle de global ajanslarda çalışanlar etik konularda sıkıntı yaşa-
dıklarında daha özgür hareket edebilmektedirler:  

“Yani tabi ki kendi değerlerime çok ters düşecek bir şey yapmama özgürlü-
ğüm var. Yani çalıştığım ajansta bunu söyleme şansım var, global bir ajans 
olduğu için. … Çünkü daha küçük ve orta ölçekli ajanslarda belki, diğer yara-
tıcı arkadaşların böyle bir şansı olmayabilir.” (K5) 

“Ajans içinde bunu hiç yaşamadık onu söyleyebilirim. Çünkü yani ajans ya-
ni… belli bir, en azından benim bulunduğum ortamlar öyleydi ya da çalıştı-
ğım ajanslar öyleydi. Zaten bu konuda yeteri kadar bilinçli ve bu konuda çok 
fazla hassasiyet gösteren insanlar veya hani çalıştığım ajanslarda sektördeki 
yani ilk beş ilk on ajanstaki bir şeyler olduğu için.” (K1) 

Etik konularda sorun oluşturabilecek bir konu, reklamveren tarafından talep 
edildiğinde ise ajans yöneticilerinin bu konularda reklamverene gerekli uyarıları 
yaptıkları, reklamverenin uyarıları kabul etmemesi durumunda ise işi reddedebil-
dikleri belirtilmiştir. Bu tip durumların ajansın itibarına da zarar verme ihtimalinin 
olduğu ve bunun alınabilecek bir risk olmadığı paylaşılan görüşler arasındadır: 

“E tabi ki biz de böyle günün sonunda hani, bir markanın para vererek aslında 
kendine partner aldığı bir şirketiz biz de. … Thirth parti denir ya hani, biz 
gerçekten üçüncü parti olarak çalışan şirketleriz. Fakat bu da şu demek olmu-
yor, yani biz günün sonunda bize gelen her şeye tamam deyip yapan yapılar 
değiliz. …Ve bir konu eğer, biz, bizim, bizde ilk başta bir hassasiyet yaratı-
yorsa, biz zaten o konudaki görüşümüzü net bir şekilde belirliyoruz ve konuyu 
markaya yazılı bir şekilde uyarı noktasına getirecek, hani noktada bile bıraka-
biliyoruz. … Bunun markaya da bizim işte yaptığınız işe de zarar verme po-
tansiyeli var. Bu sebepten biz bu işin bu şekilde yapılmaması gerektiğini dü-
şünüyoruz diye yazılı bir beyanname bıraktığımız bile oluyor. Ondan reklam 
ajansları bu noktada direnç koyar. Kendini şey olarak, yok uydurmacı olarak 
görmez. Şey olarak görür, hani akıl koyan ve doğru yolu bulmak için markaya 
yardımcı olan olarak görür.” (K9) 

“Şöyle. Abartılı bir mesaja maruz bırakılıyorsanız, yani brief daha doğrusu si-
ze bir şey anlatılıyor. …Bunlar dürüst mü ve bu ilkeler çerçevesinde mi di-
ye araştırdığımızda kimi zaman bize verilenle bizim araştırdığımız arasında 
fark olduğunu gördüğümüzde, biz samimiyetle dönüyoruz markaya, diyoruz 
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ki siz bunu böyle aktardınız ama bu böyle değil. Biz o noktada işi ayrılığa ka-
dar götürebiliyoruz açıkçası. Çünkü onun parçası olmak çok ağır bir bedel. O 
sorumluluğun bir parçası olmak. Yani o yanlışın içinde birlikte o karede, hır-
sızların resmi çekildiğinde o karede olmak gibi bir şey. Orada olmamak gere-
kiyor. … Açıkçası tecrübelendikçe iletişimci, pek bu çukurlara düşmez, mar-
kasını da düşürmez, sürdürülebilirliğini de öyle sağlar. Bunlar etik kodlardır.” 
(K4) 

3.6. Reklam ve Manipülasyon İlişkisi 

Görüşmelerde katılımcılardan reklam ve manipülasyon ilişkisini değerlendir-
meleri istenmiştir. Reklamın doğası gereği manipülatif olduğu görüşünün katılım-
cılar arasında hâkim olduğu anlaşılmış ancak bu manipülasyonunun her zaman 
olumsuz olmadığına yönelik değerlendirmeler dikkat çekmiştir:  

“Bunlar iç içe kavramlar zaten sizin yaptığınız işin, yani karşı tarafı davranı-
şını değiştirmeye yönelik hareket, algıyı yönetmeye çalışıyorsunuz. Bu da 
manipülasyonun bir içinde bir konu. …negatif yönde demiyorum bunu, pozi-
tif yönde.” (K6) 

“Yani reklam zaten, reklamcılık başlı başına manipülasyon lafının zaten an-
lamını teşkil ediyor. Yani biz de aslında bir insanın aklını nasıl değiştiririz, bir 
fikri nasıl değiştiririz ya da bir, belki ihtiyacı olmayan bir ürünü ihtiyacı oldu-
ğuna nasıl inandırırız ya da ekstradan ihtiyacı olduğunu ikisini, üçüncüsünü 
almasına onu nasıl ikna ederiz gibi, hani böyle aslında manipülatif konular 
üzerine biz aslında işimizi yapıyoruz. Yani en azından bu motivasyonu yarat-
maya çalışıyoruz diyeyim. Hani bu böyle, çok da böyle dediğim gibi illa aklı-
nıza kötü şeyler de gelmesin. … hani etiği aşan konular sadece olumsuz ma-
nipülasyon oluyor. O da işte dediğim gibi, bence düzenlemeler anca bunun 
önüne geçebiliyor.” (K9) 

“Reklam manipülatif bir iştir. …Biz de manipüle ediyoruz ama öğretmenler 
de manipüle ediyor.. …bir gazeteci yazdığı köşe yazısıyla yazdığı ya da gaze-
tede yayınlanan bir haberle manipüle etmiyor mu, ediliyor. … Öbür tarafta 
biz, bas bas bağırıyoruz. Bizim en temel, reklamcı olarak, benim de vicdanı-
mın en rahat olduğu noktalardan bir tanesi o…Manipülasyon yapıyoruz, ama 
manipülasyon yapmayan kimse yok. Yani bir, bir erkek de güzel bir kadını 
tavlamak için manipülasyon yapıyor. Çiçek alması da manipülasyon, ona şiir 
okuması da manipülasyon.” (K2) 

“…manipüle etmek reklamcının varlığıyla, zaten mesleki varlığını da bu ma-
nipüle etme meselesi var. Bunu etik kodlarla yaptığınız sürece o manipülas-
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yon kabul görüyor ve eğlenceli de olabilir kimi zaman alkış alıyor, ödül alı-
yor.” (K4) 

Reklamlarda kullanılan manipülasyon yöntemlerinin neler olduğu soruldu-
ğunda ise “en; en çok, en iyi” gibi ifadelerin reklamda kullanımının yasak olduğu-
nu belirten K11 ve K4, bu kelimeleri reklamlarda kullanabilmek için elinizde so-
mut kanıtlarınızın olması gerektiğini, bu nedenle bu tip ifadelerin artık reklamcılık-
ta manipülasyon amacıyla kullanılamadığına değinmişlerdir. K6, sosyal sorumlu-
luk (sponsorluk) çalışmalarının da aslında özünde bir manipülasyon olduğunu be-
lirtmiştir. K7 ise gündemdeki konuların ve toplumdaki hassasiyetlerin (Millî duy-
gular, cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet gibi) konuların da manipülatif bir 
şekilde kullanılabildiğini söylemiştir. Bununla birlikte diğer katılımcılarca belirti-
len, reklamlarda sıklıkla kullanılan manipülasyon yöntemleri ise şunlardır: abart-
ma; ürünün kötü özelliklerini söylememe, eksik doğru söyleme, dikkati başka yöne 
çekme; yalan söyleme; duygusal manipülasyonlara (bizim ürünümüzü kullanırsan 
daha mutlu olursun gibi) ve marka imajına yönelik stratejilere başvurma; ünlü kul-
lanımı, uzman (doktor vb.) kullanımı, sosyal medyada influencer kullanımı. Özel-
likle duygusal manipülasyon yöntemlerine reklamlarda artık daha sık başvurulduğu 
paylaşılan görüşler arasında yer almıştır: 

“…senin hayatında seni şöyle daha iyi hissettirir, böyle daha iyi deneyim su-
nar, böyle işte sana bir kimlik verir falan gibi mesajlar oluyor buradaki şey-
ler.” (K9) 

“Acun’un Oppo kullandığı, yani inanıyor muyuz gerçekten, Oppo kullandığı-
na? Ama öyleymiş gibi gösterip insanları buna inandırmaya çalışıyoruz. İn-
sanların duygularını aldatmaya çalışıyoruz. …İnsanlar Mavi Jeans giydiği 
zaman kendini Kıvanç Tatlıtuğ olacağını zannediyor yani. Öyle bir dünya 
yok, öyle bir dünyada yaşamıyoruz ama öyleymiş gibi insanlara bunu çok ra-
hat lanse edip anlatabiliyoruz ve insanlar da buna inanıyor.” (K1) 

“…ona bir şekilde bir duygusallık katmamız lazım. …E onun için de bizim 
yaptığımız nedir zaten, bir markaya kişilik ekleyip o kişiliğin etrafında bir 
dünya çizip o ürünü alırsan çok mutlu olursun, çok eğlenirsin hani ya da işte 
ne diyeyim işte, dünyanın en mutlu insanı yapar. …Ama kapitalizmin de baş-
ka yolu yok yani işte. En büyük çarkı reklam.” (K3) 

Diğer yandan manipülasyonda hedef kitlenin de belirleyici bir unsur olduğu 
anlaşılmıştır. K3, hedef kitleye göre uygulanan manipülasyon tekniklerinin değişti-
ğini ifade ederken K4, tüketici araştırmaları ile tüketiciyi yakından tanımanın ve iç 
görü sahibi olmanın manipülasyondaki önemi konusunu şu şekilde değerlendirmiş-
tir: 



Çarpıtılmış Gerçekliğin İnşası Cilt 2: Manipülatif İletişimin Görünümleri 

234 

“Yeni bir ürün olduğunda da onu da araştırıyoruz, onu da öğreniyoruz. Böyle-
likle tüketici ne ister kısmında, duymak istediklerini ona söyleyerek karşısına 
çıkıyoruz. Manipülasyon da burada devreye giriyor aslında. Yani bu duymak 
istediklerini abartarak mı söyleyeceğiz, duymak istediklerini işte doğru dü-
rüstlük ilkesi içinde mi söyleyeceğiz? Bu kuralı yine bozmadan siz doğru dü-
rüst bir şekilde aktarırsanız, tatlı minik manipülasyonla kabul edilebilir olu-
yor.” (K4) 

3.7. Reklamda Manipülasyonun Sınırı 

Katılımcılara, reklamda manipülasyonun sınırının ne olması gerektiği sorul-
duğunda, bu sınırların markadan markaya değişebileceği ve bu konuda reklamve-
renin ana belirleyici olduğu yanıtı verilmiştir. Bununla birlikte yapılan manipülatif 
iletişimin toplumsal boyuta varan bir etkisi olduğunda reklam profesyonellerinin 
daha duyarlı oldukları anlaşılmıştır. Tüketicinin herhangi bir markaya yönelik tu-
tum ve davranışını değiştirmek söz konusu olduğunda ise manipülasyonunun sınır-
larının zorlanabileceği genel kabul görmektedir:  

“…bu markaya göre, verdiğiniz hizmete göre değişebilecek bir şey. … eğer 
bir siyasi partiyse çok uçlara kadar gidebilirsiniz. Ama burada toplumsal ça-
tışmalara meydan vermemeniz gerekiyor. Ama bir yandan annenin kullanaca-
ğı bebek bezi ile ilgili ürününüz/markanız varsa orada sonuna kadar manipüle 
edebilirsiniz.” (K6) 

“Yani bu şeye bağlı. Hangi marka, hangi, nasıl bir niyetle yapıldığına bağlı. 
Yani kamu spotları da çok kötü manipülasyon olabilirler ya, ya da parti rek-
lamları yani hani manipülasyon dediğimiz şey Hitler'in zamanında yaptığı ile-
tişim de bir manipülasyondu. … Ya aslında reklam mecralarını, siyasi partiler 
inanılmaz manipülasyon alanı olarak kullanıyorlar. Hani bu tabi ki de bir ban-
kanın da değil de yani ne bileyim bir bisküvi markasının kullanma-
sı manipülasyonu sorgulamak, onun manipülasyonunu sorgulamak birbirinden 
farklı. ….siyaset de aynı mecraları kullanıyor. Ve gün sonunda bir ülkenin 
kaderini değiştirecek bir alan olduğu için siyasette bu mecraları kullanan, o 
yüzden manipülatif etkisi tehlikeli olabiliyor.”  (K7) 

Diğer katılımcı görüşleri incelendiğinde reklamda manipülasyonunun sınırının 
yasal düzenlemelerle şekillenmesi; eril dil kullanımından ve nefret söylemlerinden 
kaçınılması; cinsiyet eşitliğine özen gösterilmesi; ürün hakkında doğru ve eksiksiz bilgi 
verilmesi, dürüstlük ilkesi etrafında iletişimlerin gerçekleştirilmesi; ürünün ve hizmetin 
vaat ettiğinin ötesinde bir şeyin taahhüt edilmemesi gerektiği paylaşılan görüşler ara-
sındadır. Reklamda yapılan manipülasyonun gerçeklik sınırları içinde olmasının inan-
dırıcılık üzerinde etkili olduğu da katılımcılar tarafından vurgulanmıştır.  
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3.8. Geçmiş ve Günümüz 

Görüşülen kişilerden kendi iş tecrübelerine dayanarak reklam ve etik konusu-
nu geçmiş ve günümüzü kıyaslayarak değerlendirmeleri istenmiştir. Geçmiş ve 
günümüz reklamcılığı kıyaslandığında etik konusundaki belirleyici unsurların yeni 
teknolojilerin gelişimi, toplumda belli konulardaki duyarlılığın artması ve reklam-
lara yönelik yasal düzenlemelerin gelişmesi etrafında şekillendiği anlaşılmıştır. 
Günümüzde, reklamcılığın geçmişe kıyasla çok daha etik olduğu görüşünün katı-
lımcılar arasında hâkim olduğu tespit edilmiştir. 

Geçen zamanla birlikte toplumda gelişen hassasiyetler doğrultusunda reklam-
ların da değiştiğini K7 şu şekilde dile getirmiştir: 

“Yani dünyada, yani insanların iletişiminde, konuşmasında, kendi birebir ar-
kadaşınla konuşurken ki sohbetlerindeki hassasiyet ne ise o da ya artık insan-
lar da bu konuda evrimleşiyor. Tabi dolayısıyla iletişimin ana mecralarından 
biri olan reklam da değişti. Kimse şey yapamazken, hani açık açık birinin di-
line, ırkına, işte tercihine, cinsiyetine bir şey söylemezse, o da söyleyemiyor. 
Ama eskiden birazcık daha söylenebiliyordu sanki…. Yani kadının daha bir 
seks objesi olarak gösterildiği, daha dediğim gibi ataerkil bir dilden konuşan 
bir dünya vardı. Mesela çok rahat Türk, Türk, Türk deniyordu, şimdi o kadar 
da rahat Türk diyemiyorlar yani markalar.” (K7) 

Günümüzde yasal denetimlerin, düzenlemelerin ve cezaların reklamlardaki 
etik ihlalleri önleme konusunda önemli bir etken olduğu görüşü de katılımcılarca 
paylaşılmıştır: 

“…manipülasyon hikâyesi belki bundan 20-25 sene önce çok daha geçerliy-
ken, şu anda o kadar. …geçerli değil. Çünkü Rekabet Kurulu orada müdahale 
ediyor. Çok büyük şeyler yiyebiliyorsunuz, cezalar yiyebiliyorsunuz veya ra-
kip firma size dava açmaya gidiyor, böyle.” (K11) 

“… bundan 20-22 sene öncesinde, evet, çok fazlasıyla bence vardı, olmaması 
gereken şekilde. ….çok fazla denetim ve kontrol altına alındığı için ve cezai 
yaptırımları da olduğu için ben açıkçası çok daha fazla güveniyorum.”  (K6) 

“… düzenlemeler açısından fark görüyorum. ...Süt ürünlerinde hatırlıyorsunuz 
siz de doğal, organik, ya yıkılıyordu ortalık böyle. …Bunlar da hepsi düzen-
leme ile mesela şekillendiler. Benim sektöre ilk başladığımda, bizim yazdığı-
mız brieflerde (iş özeti) de bu laflar yasaklı değilken, … şimdi yolların kapalı, 
…jargonları yasaklı olması benim de… beni koruyor bu arada.” (K9) 

Günümüzde yeni gelişen teknolojilerin reklam etiğine önemli bir etkisi olduğu 
da katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Bu teknolojiler, sayede tüketici sesini du-
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yabilmekte, etik dışı uygulamalara hızlı bir şekilde tepki vermekte ve markalar 
bundan büyük zarar görebilmektedir. Geçmişte böyle bir durum söz konusu olma-
dığı için etik dışı uygulamaların da daha sık olduğuna değinilmiştir:  

“Dijital devrimden önce, televizyon reklamı yapılan dünyada, ki ben onun da 
son yıllarına yetiştim, bir şey söylerdiniz ve toplumun bununla ilgili bir tepki 
verip vermediğini bir araştırma ile altı ay sonra öğrenirdiniz. …Onun için as-
lında fark burada, birazcık, çok çıplak aslında artık markalar ve reklamcılar…. 
O yüzden ben geçmişteki, geçmiştekinden çok daha manipülatif bir dünyada 
gibi görebiliriz kendimizi, ama her şey çok daha transparan, bunu da unut-
mamak lazım.” (K8) 

“…en basitiyle tüketici tepkisi. Tüketici bunu yerle bir edebiliyor, artık çok 
kolay. … Marka görebileceği zararın en büyüğünü görüyor. … Geçmişle gü-
nümüz arasındaki fark da dediğim gibi çevrim içi mecranın bu gücü, kontrolü 
markaların elinden, kontrolü tüketicinin eline gerçekten aktardı diye düşünü-
yorum.” (K4) 

Teknolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak geçen zamanla birlikte tüketi-
cinin de daha duyarlı hâle geldiği vurgulanmıştır:  

“Yani bu dünyaya ne yapıyorsun, benim için ne yapıyorsun kısmını sorgula-
yan bilinçli bir tüketici geliyor. Daha da fazla gelecek diyelim. Genç nesil, 
şimdi yetişenler, çok sorguluyorlar açıkçası. Affetmiyorlar da, yani yanlışı 
çok kolay da affetmiyorlar.” (K4) 

“… insanların artık reklama bakışı da değişti. Yani reklam hepimizin hayatı-
nın içinde ve bunu kanıksadık yani… Ama şu anda her dakikanızı bir reklam, 
binlerce reklama maruz kalıyoruz. Dolayısıyla tüketici de artık gözünü açtı 
diyebilirim. Sizin yanlış bir hareketinizi, sosyal medya da eskiden olmadığı 
için, şimdi anında cezalandırabiliyor ve bunun da gücünün de farkında olan, 
kimi zaman bunu negatif olarak da söylüyorum troller aracılığıyla, farkında 
olan bir hedef kitle var.” (K5) 

Günümüzde reklamcılığın geçmişe kıyasla çok daha etik olduğu, katılımcıla-
rın çoğunluğu tarafından vurgulansa da K3 “reklamın yalan söylemesi” konusunda 
geçen zamanla birlikte herhangi bir değişim olmadığını ifade etmiştir. K2 ise gü-
nümüzdeki en büyük etik sıkıntının sosyal medyanın gelişmesiyle reklamın sınırla-
rının nerede başladığı ve nerede bittiği konusundaki belirsizlik olduğuna değinmiş-
tir:  

“…şu anda da en büyük sıkıntı bu işte, o zamanlar televizyon-basın-
outdoor çemberinde ‘bu bir reklamdır’ ibaresi varken, şu anda gazeteleri açtı-
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ğınızda ya da işte herhangi bir mecrayı açtığınızda, sosyal medyada girdiği-
nizde bazı içerikler ne yazık ki reklam mı, yoksa şey mi, haber mi, biraz karı-
şıyor.” (K2) 

3.9. Gelişen Teknolojilerin Etkisi 

Görüşmeler sırasında katılımcılara yöneltilen bir diğer soru ise gelişen tekno-
lojilerin reklam etiğine olan etkisi ile ilgiliydi. Gelişen teknolojiler sayesinde orta-
ya çıkan çevrim içi platformlarda reklam etiği konusundaki ihlallerin denetlenme-
sinin ve kontrol edilmesinin zorluğu ana sorun olarak katılımcılar tarafından tanım-
lanmıştır. Özellikle sosyal medyada reklamın sınırlarının net çizilememesi ve bu 
mecralardaki etik ihlalleri düzenleyen yasaların henüz belirsiz olması yeni teknolo-
jilerin reklam etiği üzerindeki olumsuz etkileri arasında sıralanmıştır: 

“… daha online yani çevrim içinin henüz kuralı kanunu yazılmadı, bir serbest-
lik içinde gidiyor. Onu da zapturapt altına almak gerekiyor.” (K4) 

K5, etik ihlallerle ilgili farklı mecralar (örneğin YouTube gibi) için farklı dü-
zenlemelerin olması gerektiğini söylemiştir. Benzer şekilde K4 ve K2 de özellikle 
sosyal medya platformlarının etik ihlallere zemin hazırladığı görüşünde birleşmiş-
lerdir.  K8 sosyal medyada etik ihlallere özellikle native reklamcılık ve inlfuencer 
reklamcılık alanında rastlandığını vurgularken K2, sosyal medyanın reklamcılık 
alanında kullanımına dair uyum sürecinin hâlen devam ettiğini belirterek “bu bir 
reklamdır” ibaresinin bu platformlardaki hangi içeriklerde yer alacağına yönelik 
düzenlemelerin bir süre daha belirsizliğini koruyabileceğine değinmiştir. 

K10, hayatta olmayan kişilerin yeniden canlandırılmasına imkân sağlayan Deep 
Fake uygulamalarının reklamlarda kullanılmasının telifle ilgili sıkıntılar doğurabile-
ceğini ifade etmiştir. K1, Ekşisözlük gibi platformlarda yazarların ücret karşılığında 
içerik üretmelerini sağlamanın da yeni teknolojilerin getirdiği etik dışı uygulamalar 
arasında yer aldığını belirtmiştir. K8 ise data erişimine dikkat çekmiştir. K8 günü-
müzde data erişimin çok kolay olduğunu ve bu dataların kişileri manipüle etmede 
kullanılabildiğini söylemesine karşın K11 kişisel verilerinin kullanımı ile ilgili yasal 
düzenlemelerden sonra bu konuda etik ihlallerin olmadığını vurgulamıştır.  

Çerezler ile web gezinti geçmişine ait verilerin toplanarak kişiye özel reklam-
ların gösterilmesi konusunda katılımcıların bazıları buna kullanıcıların izin verdiği 
ve bunda etik dışı bir durumun söz konusu olmadığı görüşünde birleşirlerken, bazı-
ları ise bu tip reklamların rahatsız edici olduğu görüşünde hemfikirdirler:  

“…bu bizim için esasında hedef kitleye ulaşmak anlamında iyi bir şey. Ama 
bu etik anlamda etik bir şey mi diye baktığın zaman da değil tabi ki. Çünkü o 
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adamın bilgisini almış bir yerden. Hani bir kurumdan satın almışsın. Hani Fa-
cebook işte senin iznin olmadan o marka ile onu paylaşıyor. Öyle olunca da 
ne yapıyor işte, hani etiksel bir durum ortaya çıkıyor.” (K3) 

“Reklam şu konuda gelişti. Etik konusunda mı gelişti bilmiyorum ama artık 
eskiye kıyasla şeyi çok daha iyi yapabiliyoruz, mesela kişiselleştirilmiş rek-
lam. Sen televizyon izlerken smart TV üzerinden sana, senin ilgi alanına göre 
reklam çıkartabiliyorlar. Dolayısıyla aslında, belki bu yönde bir etik sıkıntı 
olabilir. Kullanıcıların kişisel ilgi alanlarını bilmeye dair. Ama bunlar birazcık 
reklamcılık değil de mecra tarafının, yani değişen mecra tarafının ve bize sağ-
ladığı dataların yarattığı bir şey. Bunlara da kullanıcılar izin veriyor aslında.” 
(K11) 

“ …nasıl kullanıyor o önemli. Yani hani sonuçta biz reklamcı olarak, biraz 
önce bahsettiğim gibi ihtiyacınız olmayan bir şeyi ihtiyacınız varmış gibi gös-
teriyor. Siz orada bir şey konuşuyorsanız demek ki o konuştuğunuz şeyle ilgili 
bir şey arayabilirsiniz düşüncesi ile ben size bir şey gösteriyorum. Ama ben 
bunun açıkçası yani bir reklamcı olarak etik değerlere karşı olduğunu düşün-
müyorum. Şundan dolayı düşünmüyorum. Ben izin verdim. … O, izinsiz bir 
şekilde o veriyi kullanıp, bambaşka bir şekilde bana telefon etmesi, o bi, o 
karşı bir durum. O bambaşka bir konu.” (K1) 

Diğer yandan gelişen teknolojiler sayesinde tüketicilerin sosyal medya plat-
formlarında sesini duyurma imkânına kavuşmasıyla markaların aslında eskiye göre 
oldukça savunmasız oldukları, daha şeffaf ve dürüst olmak zorunda kaldıkları anla-
şılmıştır:  

“…çok çıplak aslında artık markalar ve reklamcılar… O yüzden ben geçmiş-
teki, geçmiştekinden çok daha manipülatif bir dünyada gibi görebiliriz kendi-
mizi ama, her şey çok daha transparan bunu da unutmamak lazım.” (K8) 

“…Eskiden siz bu reklamı yaptığınız zaman insanlar kendi kendine konuşur 
ve susardı. Şimdi kendi kendine sosyal medya da konuşuyor. … Konuşulduğu 
için bu, siz bu gelişen teknoloji sayesinde daha fazla görebiliyorsunuz.” (K1) 

“ Bilgiye erişim bugün geçmişe göre çok çok çok hızlı. Bir şey yanlış yapıl-
dıysa, çok çabuk ortaya çıkıyor.”  (K4) 

3.10. Dünya ve Türkiye Karşılaştırması 

Katılımcılardan dünya genelinde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve 
Avrupa ülkelerindeki reklam etiğine yönelik yaklaşımlar ile Türkiye’deki reklam 
etiğini kıyaslamaları istenmiştir. Katılımcıların hepsi reklam etiği açısından Türki-
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ye’nin toplumsal ve kültürel yapısından kaynaklı küçük farklar olduğuna değinse-
ler de genellikle Türkiye ile Batı ülkeleri arasında reklam etiği açısından önemli bir 
farkın olmadığı konusunda hemfikirdirler: 

“Yani bir fark, açıkçası etik olarak görmüyorum. Yine dediğim gibi doğrulara 
dayanan, tabi ki orada medeniyet seviyesine göre, artık bizim konuşmadığı-
mız bazı şeyleri, konuştuğumuz bazı şeyleri konuşmuyorlar. Ama onun dışın-
da, ya etik olarak onlar çok doğru ve biz çok daha az etiğiniz gibi bir yorum 
yapamam. …Çünkü biz de burada yani belli bir, belli evrensel etik kurallara 
bağlı olarak yapıyoruz bu reklamları diyebilirim çoğu ajans için.” (K5) 

“Yani Kuzey Avrupa, Avustralya, işte Kuzey Amerika gibi yerlere baktığımız 
zaman hiçbir fark yok. Hatta yani toplumsal düzeyde de hiçbir fark yok. Çok 
ilginç bu.” (K8) 

Reklam etiği açısından Türkiye ile yurt dışı karşılaştırmasında dinî simgeler, 
cinsellik, eşcinselliğin temsili ve rekabet konusundaki farklı düzenlemelere dikkat 
çekilmiştir. K4, K10 ve K9 Türkiye’de rakip markayı alenen gösterilmesini engel-
leyen yasal düzenlemelerin varlığına karşın ABD’de reklamlarda rakiplerin açık bir 
şekilde gösterilmesinin serbest olmasına değinmişlerdir. K1 ve K3 ise cinsel çeki-
ciliklerin Batı ülkelerinde daha serbest bir şekilde kullanılabildiğini belirtmişlerdir. 
K1 aynı zamanda Amerika’da reklamlarda transseksüellere daha fazla yer verildi-
ğine de vurgu yapmıştır. K2 ise Türkiye’nin toplumsal yapısından kaynaklanan 
hassasiyetlerin reklam etiği konusunda da belirleyici olduğunu vurgulamıştır:   

“…Yani hassasiyetler noktasında tabi ki yani, Türkiye'deki hassasiyetler ile 
şey, oradakiler ayrı. Yani orada dinsel birtakım figürleri vesaire çok rahat kul-
lanabilirken, burada hedef kitlenin bu anlamda daha, bizim daha muhafazakâr 
olmamızdan kaynaklı, bu tür figürleri çok kolay kolay kullanmıyorsunuz ama 
o da tamamen tüketicinin dünyası ile ilgili yani. … Türkiye'de mesela hani, 
hani kadın-erkek eşitliğinden bahsediyoruz. Ya eşcinseller için de aynı şey 
söz konusu.”  (K2) 

“Ama mesela şey tarafında Amerika'da, cinsiyet şeyi konusunda çok daha faz-
la var. Mesela transeksüellere de yer veriliyor reklamlarda. … bizimki kadar 
değil ama hani biraz daha yani cinsellikle ilgili orda birazcık daha cesurlar.” 
(K1) 

Sonuç  

Bu çalışma kapsamında Türkiye’de reklam sektörü çalışanlarının reklam, etik 
ve manipülasyon konusundaki görüşleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaç 
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doğrultusunda yapılan görüşmeler sonucunda reklam çalışanlarının reklamı etik 
aynı zamanda da manipülatif bir iletişim türü olarak tanımladıkları anlaşılmıştır. 

Hunt ve Chonko’nun (1987) araştırma sonuçlarına göre etik reklam, reklamcı-
lar tarafından dürüst, yanıltıcı olmayan, toplumsal açıdan uygun reklam olarak 
tanımlanmaktadır. Bu araştırma kapsamında görüşülen reklamcıların, reklam ve 
etik konusunu tanımlama şekilleri Hunt ve Chonko’nun (1987) araştırma sonuçları 
ile benzerlik göstermektedir. Reklam çalışanları, etik reklamı yanıltıcı bilgi içer-
meyen, dürüst ve toplumsal değerlere uygun reklam olarak tanımlamışlar ve rek-
lamın “etik olmak zorunda” olduğunu belirtmişlerdir. Reklamcılığın diğer birçok 
sektörden; reklamın ise dizi vb. gibi diğer medya içeriklerinden çok daha etik ol-
duğu fikri reklamcılar arasında hâkimdir. 

1980’li yıllarda reklamcılıkta etik sorunlarla sıklıkla karşılaşılırken (Hunt & 
Chonko, 1987; Rotzoll & Christians, 1980) 2000’li yıllarla birlikte reklam etiği 
konusunda olumlu gelişmeler olmaya başlamıştır (Moon & Franke, 2000). Görüşü-
len reklam çalışanlarına göre tüketicinin bilinçlenmesi, belirli konularda toplumsal 
duyarlılığın artması (cinsiyet eşitliği, azınlık hakları, eril dil kullanımı gibi) ve 
sosyal medyanın gelişmesi, yasal düzenlemelerin artması, şikâyet edilme ve ceza 
alma korkusu gibi unsurlar geçmişle kıyaslandığında günümüzde reklamcılıkta etik 
dışı uygulamaların azalmasını sağlamıştır. Ancak diğer yandan reklamın doğası 
gereği manipülatif bir iletişim türü olduğu da kabul edilmektedir. Bu açıdan yapı-
lan manipülasyonda iyi ve kötü ayrımı belirleyicidir. Eğer manipülasyon yanlış 
bilgi, kandırma, yanıltma üzerine kurulu değilse, siyasi iletişimdeki gibi ülkenin ve 
toplumun kaderini belirleyecek bir değişime sebep olmuyorsa, reklamın manipüla-
tif gücü reklamcılar tarafından kötü olarak tanımlanmamıştır.  

Her ne kadar etik konusunda Türkiye’de reklamveren ana belirleyici olsa da 
reklam ajansının kurumsal yapısı da önemli bir unsurdur. Özellikle büyük ölçekli, 
global ajanslarda etikle ilgili herhangi bir sorun söz konusu olduğunda çözüm rek-
lamvereni uyarma, hatta gerekirse işi reddetme boyutuna varabilmektedir. Etik dışı 
uygulamaların uzun vadede markaya, ajansa ve reklamcının kendi itibarına da zarar 
vereceği görüşünden hareketle, özellikle global ajanslarda etik dışı uygulamalardan 
kaçınılmaktadır. Reklam çalışanlarının etik konulardaki itiraz etme hakları ise 
ajanstaki görev tanımları ve toplam iş tecrübeleriyle ilişkilidir. Küçük ölçekli 
ajanslar rekabet edebilmek adına etik ihlallere daha açıkken; iş deneyimi az olan 
genç çalışanların ise etik ikileme sebep olan durumlara itiraz etme şansları bulun-
mamaktadır. Reklam çalışanları kendi kişisel etik değerleri ile çelişen bir işle karşı 
karşıya kaldıklarında, çoğunlukla kendi değerlerini bir tarafa bırakmaktadırlar. 
Reklamcıların bu durumu kabul edilebilir gösterme çabası “reklamın doğası” gere-
ği bunun normal olduğu, “profesyonelliğin bunu gerektirdiği” şeklindedir. Bunun 
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yanında katılımcıların dile getirdiği reklamın satış amacının açık olması, reklam 
kuşağının başında “bu bir reklamdır” uyarısının bulunması, reklamcılığın doğası 
gereği manipülatif olması ve yasal düzenlemelerin etik ihlallerin önüne geçmesi 
gibi unsurlar reklam çalışanlarının etik konusundaki sorumluluklarını dış bir kay-
nağa devretmesi, başka bir ifade ile sorumluluğun yönünü değiştirme eğilimi ola-
rak tanımlanan “etik miyopi” (Drumwright & Murphy, 2004) olarak adlandırılabi-
lir.  

Ajans yönetimi ve reklamverenin talebi ne olursa olsun reklamcıların etik dışı 
uygulamalardan sakınmaya özen gösterdikleri, bundan rahatsızlık duydukları açık-
tır. Her ne kadar Türkiye’de reklamcılık alanında benimsenen ve kabul gören bir 
etik beyanname bulunmasa da yasal düzenlemeler etik reklamcılık konusunda 
olumlu bir katkı sağlamakta ve reklam çalışanlarını etik dışı uygulamalar içinde yer 
almaktan korumaktadır. Bu bağlamda yasal düzenlemelerin reklam çalışanlarına 
etikten daha çok rehberlik ettiği (Davis, 1994) görüşünün bu araştırma ile destek-
lendiği söylenebilir.  Diğer yandan görüşmeler sırasında katılımcıların reklam etiği 
konusundaki yasal düzenlemelere sıklıkla değinmeleri, yasal olanın aynı zamanda 
etik olduğu (Drumwright & Murphy, 2004) yanılsamasını da beraberinde getirebi-
leceği göz önünde bulundurulmalıdır.  

Sosyal medya platformlarındaki reklamlar söz konusu olduğunda ise yasal 
düzenlemeler yetersiz kalmaktadır. Bu tür online platformlarda reklamın sınırları-
nın net olmaması, sosyal medyada reklamcılığını düzenleyen yasaların belirsizliği 
ve denetleme güçlüğü gibi unsular beraberinde etik ihlallerin ortaya çıkmasını ko-
laylaştırmaktadır. Bu bağlamda sosyal medya ve diğer dijital platformlardaki rek-
lamlara yönelik yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu açıktır. Yasal düzenlemelerin 
ardından bu mecralardaki etik ihlallerin de azalacağı öngörülebilir. 

Araştırma sonuçları değerlendirilirken, nitel araştırma yöntemlerinin ve insanı 
konu alan çalışmaların taşıdığı tüm sınırlılıkların bu araştırma için de geçerli oldu-
ğu ve elde edilen sonuçların evrene genellenemeyeceği göz önünde bulundurulma-
lıdır. Gelecek çalışmalarda evreni temsil yeterliği olan nicel bir çalışma ile bu araş-
tırma bulgularının desteklenmesinde yarar görülmektedir. 
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Fotoğraf-Sonrası Gerçekliğinde 
Soyut-Somut Yöndeşliği ve 
Kavramsal Manipülasyon 

İmran Uzun - İsmail Birlik  

Özet 

Tarihinde hep gerçekliğiyle kendini var eden fotoğraf, bugün gerçeğini arar 
durumdadır. Kitabın farklı başlıklar altında irdelemeye çalıştığı manipülasyonu, 
Fotoğraf ve Manipülasyon başlığı altında fotoğraf gerçekliğine ve yeniden üretim 
biçimlerine değinerek ele alacağız. Çağın değişim ve dönüşümlerine bütün disiplin-
lerde olduğu gibi fotoğrafın da kendine yer edinme edimi, belki de onun kendi 
gerçekliğinin kıyameti olmuştur. Görsel estetiğin ekseninde yaşanan değişim ve 
“efekt” kültüründeki “Kadife Devrim” etkileri bağlamında okunduğunda, fotoğra-
fın mimetik naturasında müdahaleci bir antropomorfik deneyimle göz göze gelinir. 
Çünkü özellikle yazılım kültürü, Instagramizm ve CGI (Computer Generated Ima-
gery) teknolojilerin angajmanına aldığı görsel üretim süreçleri, özel efekt adı veri-
len sofistike bir yaratıcılık tavrını yaygınlaştırmıştır. Mobilize manipülasyon ça-
lışmaları çerçevesinde, fotoğrafın gündelik rutini, sosyal medyatik hâlleri, belgesel 
nitelikleri ve sanatsal içeriği hakkında yeni meseleleri tartışmanın zamanı gelmiştir. 
Fotoğrafın “olanı, olduğu gibi gösterme” aygıtsallığı, “olanı, olmadığı gibi göster-
me” gibi simülatif bir yaklaşımla yer değiştirdiği an itibariyle semiyotiğin sorunsal-
laşması kaçınılmazdır. Bu bölümde, manipülatif çağdaş fotoğraflar örnekleminden 
hareketle, dijital özel efekt kültürünün fotoğraf pratiğindeki görünürlüğünün bir 
eleştirisi yapılacak, estetik felsefesi çerçevesinde bazı türel üretimlerin göstergebi-
limsel yapı sökümüne çabalanacaktır. Çünkü gösterge olarak fotoğraf, göstergenin 
üretim ilişkilerindeki modülerleşmeyle birlikte her defasında başkalaşır ve göster-
gesizleşir.  
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Giriş 

Karanlık Kutu (Camera Obscura), dört tarafı da ışık sızdırmayacak biçimde 
kapatılmış bir kutu içerisinde, bir iğne deliğinden giren ışık yardımıyla görüntü 
oluşumunu sağlayan basit bir aygıttır. Karanlık kutu içerisindeki hayali görüntü, 
alt-üst ve sağ-sol ters olarak oluşur. Görüntünün büyüklüğü, kullanılan karanlık 
kutunun büyüklüğüne, delik çapına, deliğin açıldığı yüzeyin kalınlığına ve nesne-
nin aydınlanma şiddetine bağlıdır. Karanlık kutu içerisinde görüntünün oluşumuna 
yönelik ilk bilgiler, M.Ö. V. yüzyılda yaşamış Mo Ti tarafından ortaya konulmuş-
tur. Daha sonraki yüzyıllarda Aristotales, İbnü’l Heysem, Leonardo Da Vinci ve 
birçok bilim insanı, bu aygıtın çalışma prensibi üzerinde araştırmalar yapmış ve 
bunlardan bazıları, bu aygıtın bir resmetme aracı olarak kullanılabileceğini belirt-
miştir. Karanlık kutu üzerinde açılan deliğin önünde mercek kullanılması, elde 
edilen görüntünün kalitesini artırmış ve bu aşamadan sonra özellikle nesnenin gö-
rüntüsünü tam bir doğrulukla yüzey üzerine aktarmak isteyen ressamlar tarafından 
da kullanılmaya başlanmıştır. Bu doğruluk, gerçekliğe en yakın görüntüyü başka 
bir deyişle gerçekliği resmetme çabasıdır. Bugün teknolojinin kendi olanakları 
içerisinde daha sığlaşan manipülasyon, gerçekliğe benzemek yerine gerçeğine ben-
zeşmeyen bir görsel dünya sunmaktadır.   

Fotoğraf söz konusu olduğunda Vilem Flusser, bir fotoğraf felsefesine doğru 
kitabında şöyle söylemektedir: 

“Fotoğraf söz konusu olduğunda, sonsuz sayıdaki indirgenme uçurumundan 
kaçınılabilir. Fotoğraftaki, ‘’fotoğraf makinesi/fotoğrafçı’’ bütünün içinde olu-
şan kodlama niyetlerinin deşifre edilmesi aslında yeterli olabilir. Bu niyetler 
açımlandığında, fotoğrafın kendisinin de deşifre edildiği düşünülebilir. Ancak 
fotoğrafçının niyeti, özüne indirgendiğinde, söz konusu niyetin fotoğrafçının 
dünya hakkındaki kavramlarının görüntüler olarak kodlanması olduğu ortaya 
çıkar. Fotoğrafçının niyeti de, bu amaçlar doğrultusunda makinasını kullan-
maktır. Oluşturduğu görüntüleri diğer kimselere göstererek bunların kendinden 
başkaları için de deneyim, bilgi, değer ve eylem modelleri hâline gelmelerini 
sağlamaktır. Fotoğrafçının niyetinin, fotoğraf ortamının diğer kimseler üzerin-
de yaratacağı biçim değişikliğiyle (inform), anılarda ölümsüzleşmek olduğu 
söylenebilir. Fotoğrafçı açısından bakıldığında fotoğrafiye etki eden kendi kav-
ramları ve bu kavramlara etki eden düş gücüdür.” (Flusser, 2009:48). 

Buradan baktığımızda fotoğraf, aslında fotoğrafçının düş dünyasını “an”da 
arayarak kendi düşünden soyutlayıp somut olarak iki yüzeyli bir duyarkatlı kâğıt 
üzerinde izleyicisine sunmaktır. İnsan düşlerine dokundurtmak istemez kimseyi, bu 
fotoğraf dahi olsa. Ancak bugün sorguladığımızda veya fotoğrafik olarak izlediği-
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mizde birçok fotoğraf meraklısının birbirinin düşünü gördükten sonra o düşü daha 
değişik dokunuşlarla bazen bozulma derecesinde de olsa mekân ve zaman fark 
etmeksizin dokunarak yeniden sunumlar oluşturduğunu görüyoruz. Burada aslında 
fotoğraf işlemesi değil de bu durumu çoğu kez abartıldığı için manipüle edilmiş 
düşünebiliriz. Geleneksel yöntemler dâhilinde çalışılan fotoğraflarda bu çok müm-
kün olmasa da bugün artık profesyonel makineler ve android cihazlarda efekt ve 
filtreler yardımıyla çok pratik bir şekilde görüntüler gerçekliklerinden uzak bir 
görsele dönüştürmektedirler. 

“Susan Sontag, Fotoğraf Üzerine adlı eserinde; gerçeklik her zaman görüntü-
lerin getirdiği bilgiler aracılığıyla yorumlanmıştır. Platon’dan Feuerbach’a 
dek gerçeğin savunucularının görüntüyü salt görünüşle eşdeğer tutmaları- 
yani görüntünün resmedilen nesneden mutlak olarak ayrı bir şey olduğunu 
var saymaları- bizi, bir görüntünün resmedilen nesnenin gerçeğine katıldığı 
düşünülen kutsal zamanların ve yerlerin dünyasından geri dönülmez biçimde 
ayıran o kutsallıktan uzaklaştırma sürecinin bir parçasıdır. Fotoğrafın oriji-
nalliğini tanımlayan şey, onun giderek laikleşen resim tarihinde laikliğin bü-
tünüyle zafer kazandığı bir anda-tümüyle laik anlamda- görüntülerin o, ilkel 
statülerine benzer bir şey canlandırmasıdır. Fotoğrafik işlemin büyülü bir şey 
olduğu yolundaki bastırılamaz duygumuzda gerçek payı vardır. Hiç kimse, bir 
ressamın sehpası üzerindeki resmi herhangi bir anlamda konusuyla aynı de-
ğerde saymaz; o yalnız temsil eder, ya da gönderme yapar. Fotoğrafsa konu-
suna benzemekle kalmaz, aynı zamanda ona gösterilen saygıdır. O konunun 
bir parçası, bir uzantısıdır ve onu elde etmenin ve üzerinde egemenlik kurma-
nın etkili bir yoludur.” (Sontag 1977:161-63). 

Gerçeklik bugün mekanik, optik ve dijital birçok aracı ile değiştirildiğinde ger-
çeklik üzerindeki düşünce eğilimleri de değişime uğramaktadır. Ancak bu değişimin 
gerçeklik payı bilinmediği ve gerçeklik estetik kaygılar ve algıda seçicilikle algının 
görsel yönlendirmesiyle birlikte izleyicisinde güçlü yanılsamalara neden olmaktadır. 
Dijital çağ olarak nitelendirdiğimiz çağımızda gerçekliğin sorgulanmadan kabullenil-
mesi yaşam alanlarımız da ve özellikle Z kuşağı dediğimiz kuşağın bu gerçekliğin ne 
kadar önemli olduğunu sorgulamadan kabullenişleri insanların gerçekle yüzleşmeleri 
durumunda yaşanılan kayıp ve hayal kırıklıkları işte tam da fotoğraf üzerinde gerçek-
leştirilen manipülasyonun sorgulanması gerekliliğini gündeme getirmektedir. 

Bir gerçekliğin sorgulanabilmesi için insanın elinin değdiği ve araç olarak 
kullanılan bütün enstrümanların yine insan aracılığıyla elde edilerek sorgulanması 
söz konusudur. Gerçeklik bir aygıt aracılığıyla elde edilirken (fotoğraf makinesi ve 
objektifler), insanoğlunun kendi görmek istemediği veya estetik bulmadığı güzel ve 
çirkin sıfatları içerisinde kendince değiştirme ve dönüştürme ihtiyacı hissedebil-
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mektedir. Bu dönüştürme ve değiştirme işlemleri fotoğrafın özellikle analog dö-
nemlerinde çok zor ve kısıtlı olsa da bugün dijital (sayısal) fotoğrafın gelişmesi ve 
fotoğraf işleme programlarının üretilmesi yoluyla artık gerçeklik kendi içerisinde 
kendini sorgular duruma gelmiştir.  

Kendi içerisinde varlığı, var olanı andan kopararak yüzeye kayıt altına alarak 
soyut bir anlam kazandıran gerçeklik bugün müdahaleler yoluyla artık gerçekliğini 
sorgular hâle gelmiştir. Bazen kendi gerçekliğine de inanmakta zorlanır durumda-
dır. Bireysel olarak aslında her insanın ilk karşılaştığı, ilk yaşadığı, ilk gördüğü her 
şeyde gerçek payı vardır. Gördüğü yaşadığı gerçekliğin sosyal hayat içerisinde 
kendini sorgular hâle gelmesi işte günümüz yüzyılında ki bu teknolojiyle birlikte 
herkes kendi yaşam alanındaki veya imgeler dünyamızdan oluşturduğumuz görsel 
hafızamızı sorgular duruma gelmektedir. Ve her insan artık yaşadığını dahi sorgu-
lar durumdadır. Yaşamak veya beklenmedik tepkiler ve olaylarla yüz yüze geldi-
ğimizde bir kurgu dünyasının içerisinden sıyrılıp sorgulama ihtiyacı duyuyor. 

Şöyle düşünelim, insanlar olarak, bir gün batımı fotoğrafı gördüğümüzde di-
rek görsel hafızamız devreye girer, herkesin belleğinde bir günbatımı imgesi vardır 
bunun için gün batımı veya bir deniz kenarı, bir sahil fotoğrafı veya bir orman bir 
papatya demeti vs. gibi insanın kendi gözüyle gördüğü ve gerçekliğinden emin 
olduğu fotoğraflar her zaman daha çok beğeni alır. Çünkü o vardır, gerçektir, daha 
önce birey bir şekilde onunla karşılaşmış ve bu gerçekliği görsel hafızasına kay-
detmiştir. Böylece kişi karşılaştığı görüntüyü hafızasındaki algı devreye geçerek 
yeniden izler. İzlediği aslında daha önce gördüğü nesnenin veya objenin bir yeni-
den sunumudur. 

• Bu yeniden sunum, bugün bütün gerçekliğini başlangıçta görüntüyü işleme, 
düzeltme, sonrasında bireyin kendisi ve toplumsal beğenilirlik üzerinden 
yeniden üretme, resimsel bir anlatıma boğarak gerçekliğinden uzaklaştırır-
ken gerçeği manipüle etme ediminin içerisine girdiğinin kendisi de farkına 
vardığında artık görüntü fotoğraf gerçekliğinden çıkıp bir takım izleyicinin 
kafasında var olan imgeyi yok etme derecesinde iddialı bir yeniden sunuma 
dönüştürülmüş olur. 

•  Fotoğraf görüntüsü ve konu aldığı gerçeklik arasındaki benzerlik hakkında 
sinema kuramcısı Andre Bazin düşüncelerini şöyle açıklamıştır: 

“Fotoğraf görüntüsü, konu aldığı gerçek nesnenin kendisidir. Ancak nesne fo-
toğraf görüntüsünde içinde bulunduğu gerçek zamandan ve mekândan soyut-
lanmış olarak yer alır. Görüntü ne kadar bulanık ne kadar renksiz ne kadar 
çarpıtılmış olursa olsun, isterse hiçbir belgesel nitelik taşımasın, onu meyda-
na getiren sürecin özelliklerinden dolayı, aslında yeniden sunumu olduğu mo-
delin kendisidir.” (akt. Derman, 2010:64). 
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Bazin burada, yeniden sunumların aslına oranla indirgenmiş özelliklerinin var 
olduğunu vurgulamakta ancak bunlara rağmen yine de onun yerine algılanabilece-
ğini söylemektedir. 

 Fotoğrafları gerçekliğin birer minyatürü olarak niteleyen Susan Sontag da, 
Fotoğraf Üzerine adlı kitabında şunları dile getirmiştir: 

“Her şeyden önce fotoğraf resim gibi yalnızca bir görüntü değildir. Fotoğraf 
gerçekliğin bir yorumu, izi’dir. Bu kardaki ayak izleri gibi, doğrudan doğruya 
fiziksel bir sürecin sonucudur. Resim, benzerlik açısından fotoğrafik standart-
lara ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın, öznel bir yorumun görünümü olmaktan 
öteye geçemez. Fakat fotoğraf görüntüsü direkt olarak, nesnelerden yansıyan 
ışığın bıraktığı izlerdir. Ne kadar çarpıtılmış olursa olsun, görüntüde bulu-
nanların bir zaman gerçekten var olduklarına doğrudan bir atıftır.” (akt. 
Derman, 2010:64). 
•  Fotoğrafın bu gerçekliği yadsınamaz bir gerçekliktir. Fotoğrafı çekenin bu 

gerçekliği çekim esnasında değiştirme olasılığı ancak bir takım kurgular 
aracılığıyla oluşturulabilirken, çekildikten sonraki aşamada özellikle analog 
(negatif filimler ) ile yapılan çekimlerde çekim sonrası negatif üzerine rötuş 
denilen teknikle bir takım düzeltmeler yapılır yani fotoğraf rötuşlanırdı.  

Bu konuyla ilgili Gisele Freund’un “Fotoğraf ve Toplum” kitabında şöyle bir 
anekdot vardır: 

“Adamın biri, çektirdiği  fotoğrafı alıp fotoğrafçısına geri götürür ve gerçekte 
otuz değil altmış yaşında olduğunu, alnında kırışıklıkların, çenesinde oyukla-
rın bulunduğunu, yanaklarının gerçekte içe çökük olduğunu ve burnunun da 
fotoğrafta görünen Yunan burnuyla hiçbir bağlantı kurulamayacak kadar 
yassı olduğunu söyler ve şu cevabı alır: Ay, siz kendinize benzeyen bir fotoğ-
raf mı istiyordunuz? Ama bunu önceden söylemeniz gerekirdi! Yoksa nereden 
bilebiliriz ki.” 

İcadından sonraki yıllarda üzerinde çalışmalar yapılarak üretilen fotoğrafları 
kabullenmeyen bir toplum kitlesi varken, bugün bu değişik teknikler ve photoshop 
programlarıyla artık düzeltmeden öte manipüle edilmektedir. Bireyin kendinden 
başka birini yaratmak, Instagram, Facebook, Twitter vs. gibi sosyal medya sayfala-
rında paylaşımlar gerçekleştirmektedirler. Farklı başlıklar altında incelediğimiz 
manipülasyon gerçeğinin temelinde yatan bütün görsel hafızamıza hükmeden as-
lında fotoğraf gerçekliğidir. Haber, magazin, sosyal medya platformlarında aslında 
algıyı yönlendiren, yöneten gerçeklik, gerçeklikten uzaklaşan veya yeni gerçeklik-
ler yaratma ihtiyacı duyulan fotoğraflardır.  
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Fotoğraf, yaşam alanları itibariyle sürekli var olacak bir özne olarak hayatı-
mızda göstergeler dünyamızı yönlendirecektir. İyi bir fotoğraf nasıl olmalıdır, ya 
da gerçek fotoğraf nedir diye bu soruyu kendimize fotoğraf uğraşanları olarak so-
racak olursak: geleneksel yöntemlerde çekilen fotoğraflarda öncelik fotoğrafı çeke-
cek olan kişinin, öznel dünyası ve bu öznellik içerisinde nesnel olanı ışık, renk, 
uyumu ile aramaktır. Kadrajı, yani mekanik ve optik aygıta hükmederek en güzel 
görüntüyü elde etmek fotoğrafçı için önemli bir değerdir. Çünkü iyi fotoğraf bütün 
bu bileşenlerin uyumu ve fotoğrafçının vizör arkasından oluşturacağı kadraja bağ-
lıydı. İşte fotoğraf gerçekliği fotoğraf dilinde sıkıştırılmış dokunulamaz JEPEG 
formatında çekilir ve belli bir aralıkta müdahale edilebilirdi. Bugün bu gerçeklik 
artık manipüle edilmiş hiçbir zorluk çekmeden RAW veya TİFF formatında çalı-
şılmaya elverişli bölünüp parçalanabilecek her aşamasına müdahale edilebilecek 
formatlarda çekimler yapılıp sonrasında işleme aşamasında resimsel renk ve etkiler 
oluşturularak fotoğraf üretilmektedir. 

Yüzyılımızda, elektronik ve dijital iletişim ağları, toplumları değişik coğrafya-
larda olmalarına rağmen kısa zaman dilimleri içerisinde bir araya getirir. Bu bir araya 
gelişler topluluklar arasında yeni dünyalar kurarken bu dünyaların söz ve görsel im-
geler aracılığıyla sürdürülebilirliğini devamlı kılar. Bu ağlar aracılığıyla topluluklar 
birbirleriyle müzik dosyaları, fotoğraf kareleri ve video görüntülerini kendi gerçek-
liklerini bilmedikleri tanımadıkları yeni topluluklarla paylaşmaktadırlar. Tam da 
burada özellikle fotoğraf ve video görüntü dosyalarını paylaşırken birtakım manipü-
lasyonlara başvurma gereksinimi duyarlar. Masum gerçekliklerinin ve mahremiyetle-
rinin beğenilip beğenilmeyeceği kaygısıyla ağ tabanlı programlar aracılığıyla işleye-
rek yeniden sunarlar.  Sosyal medya ve magazin sayfalarından örneklendirecek olur-
sak “Bu sen misin?” “Bu o mu?” gibi sorular topluluklardaki izleyiciler tarafından 
kendi kendine sorgulanır hâle gelir. Yeniden sunumlarda bireyler gerçekte var olma-
yan hayal ve fantezi dünyalarını düşünerek melez kimlikler oluştururlar. 

Batori,  fotoğrafik manipülasyon ve fotoğrafik aldatma başlıklı makalesinde, 
Walden’den (2008) aktarma ile fotoğrafik aldatmayı açıklarken, fotoğraf ortamının 
doğruluğu ile ilgili temel soruları şu şekilde özetlemektedir. Bazı fotoğraflar tasvir 
ettikleri sahne hakkında gerçek inançlar oluşturmamızı sağlarken, diğerleri onlara 
baktığımızda tasvir edilen sahne hakkında yanlış inançlara sahip olacağımız anla-
mında aldatıcı olabilir. Oluşturduğumuz inançlar, dil temelli sembolik inançların 
aksine algısaldır. Walden, nesnelere ve sahnelere bakmak ile görüntülerine bakmak 
arasındaki bağlantıyı açıklamak için Fodor'un 1983 ve 1990 yıllarında yazdığı iki 
makale üzerinden iki aşamalı algı teorisine atıfta bulunur (akt. Batori, 2018) İlk 
aşamada, modüler görsel sisteme girdi, görüntünün fotoğrafik veya fotoğrafik ol-
mayan doğası hakkındaki bilgilere erişim olmaksızın işlenir. Doğrudan bakılması 
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veya fotoğrafik ya da fotoğrafik olmayan görüntülerine bakılması durumlarında 
aynı görsel sistem tarafından görsel özellikler işlenir, nesneler tanınır, vb. Ancak 
bu aşamada, gördüğümüz şeyin durumu (gerçek sahne, fotoğrafik veya fotoğrafik 
olmayan görüntü) hakkında tam anlamıyla gelişmiş inançlar oluşturmadan yalnızca 
görsel girdiyi işleriz. Walden, görsel sistemin bu ilk aşamasının çıktılarına "ön 
inançlar" olarak atıfta bulunur. Batori, bu durumlardan, inanç veya arzu gibi her-
hangi bir psikolojik tutuma henüz sahip olmadığımız zihinsel temsiller olarak bah-
setmeyi tercih eder. Bununla birlikte, tam teşekküllü algısal inançlarımızın oluşu-
mu için, görsel deneyimimizin doğası hakkındaki diğer inançlarımız çok önemli 
hâle gelir. Bu ikinci aşamada, olayları doğrudan mı gördüğümüzü yoksa resimsel 
temsillerine mi baktığımızı düşünüyoruz. İkinci durumda, fotoğrafik ve fotoğrafik 
olmayan görüntüler arasındaki farklar, daha ileri çıkarımlar için de dikkate alına-
caktır (diğerlerinin yanı sıra, görüntünün güvenilirliği hakkında). Yalnızca görüntü 
türü (fotoğraf, resim vb.) temelinde tasvir edilen sahne hakkında yanlış (tam teşek-
küllü) inançlar oluşturursak kandırılırız (Batori, 2018). Teorik çerçevelemeden 
başlangıçla, bu metnin hikâyesinin yaratıcı bir anlam dizgelemi olan görsel sanatlar 
ve göstergesel anlamın değişkenliği arasındaki ilişkiyi anlattığı ifade edilebilir. 
Fotoğraf pratiği, araçsal bir eşlem oluşturmak yerine görüngelerin taşıdıkları objek-
tif anlamı kırmak ve sanatçı ile muhatabı arasında çok kez özneleştirilen bir ilişkide 
parçalamaktır. Fotoğrafın semptomlarına kavramsal teşhisler koyan sanatçı uğraşı-
sı, nesne ve onun yüklendiği anlam arasında bir ilişkiyi algısal olarak düzenler. 
Anlamın manipülasyonuna değen bu ilişki, sanatın doğasıdır. Çünkü sanat, belgesel 
olarak fotoğraf yerine kavramsal olarak fotoğraftır. Sanatçı, obje ve anlam ilişki-
sinde yaşayan sembollerin üretildiği bir göstergebilimsel alt-dizgede özgün anla-
mını ifade eder.  

Bu metnin amacı, manipülasyonun stratejik ve teleolojik işlevleriyle çalışan 
araçsal bir akıl yönetimi olarak fotoğraf yerine, manipülasyonun şeyler evrenindeki 
objektiflikte öznelerarası bir kırılması olarak fotoğrafı anlamak ve savunmaktır. Bu 
amaçla, fotoğrafın gösterenler ve gösterilenler kurgusunda kavramsal gösterilenler 
üreten bir göstergebilimsel serimleme yapılacaktır. Nitekim metinde manipülasyon 
kavramı sanat odağında özelleştirildiği için sosyal medyanın ve konvansiyonel 
iknacıların gündelik üretimleri bilhassa kapsam dışında tutulmuştur. Yazarların 
birbirleriyle tutarlı eserleri üzerinden bütünlüklü bir göstergebilimsel inşa ve alt 
metin deşifresi amaçlanmıştır. Hedeflenen, durumu bolca örneklemek yerine alt 
metinli eserler hakkında bir sanat belleğini irdelemektir. 

Bu metnin sorunsal sorgulaması, manipülasyon kavramının sorunlu çağrışımı 
ile ilintilidir. Manipülasyon, kitle belleğini yönetmekte kullanılan amaçsal bir güç 
olduğunda çağrışımlarının hakkını elbette verir. Ancak sanatsal anlamın sentetik 
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olarak deneysizliğini gözlemlemek eleştirel bir yenilikçi çağrışım gerektirir. An-
lam, şeyler evreninde bulunmadığı ve insansı olduğu için özneldir. Oysa fotoğraf, 
insan da dâhil olmak üzere konu edindiği her şeyi nesneleştirir. Fotoğraf bu yönüy-
le büsbütün nesnel değil, nesne ile ilişki kuran sanatçı ve hedef kitlesinin kolektif 
özneliği, biraradalığı ve netameli birlikteliğidir. Nesnelerin bilinen anlamlarını 
normatif olarak ve sıra dışı bir biçimde bozan sanat, manipülatif oluşunda şüpheli-
dir ancak kandırmaz. Bu metin, manipülasyonu göze soktuğu hâlde göze çarptır-
mayan bir açık seçiklik taşıyan göstergebilimsel tavrı sorun edinir ve diğer manipü-
lasyon biçemlerinden farklı olarak yeniden sorgular. Sanatsal manipülasyonun 
henüz diğer türlerden ayırt edilemediğini varsayarak ayrımı keskinleştiren eleştirel 
göstergebilim okumaları yapar.  

Bu metin, İmran Uzun ve İsmail Birlik'in sanat envanterindeki manipülatif fo-
toğrafların bir seçkisiyle sınırlıdır. Dijital manipülasyon ve kavramsal soyutlama 
teknikleri çerçevesine alınan metnin bulguları, yalnızca örnekleyen eserler ve ben-
zerleri kapsamında anlamlıdır. Göstergebilimsel çözümleme, manipülasyonu göste-
renler ile gösterilenler ilişkisine bir müdahale olarak gören anlam inşacı yapısal 
paradigmanın fotoğrafı kavramaktaki metodolojik gücü olduğu için, bu metnin de 
paradigmatik çözümleme yaklaşımıdır. 

1. Manipülatif Temsil Aracı Olarak Fotoğraf 
Mo Ti’nin, yansımanın gerçekliğine dair ortaya koyduğu doğmamış fotoğrafa 

bakış açısı, günümüz dünyasının sahip olduğu görsel zenginliğin temel kilometre 
taşıdır diyebiliriz. Fotoğraf, Fransız Bilimler Akademisinde Louis François Arago 
tarafından 1839’da bir toplantıda dile getirildi. Böylelikle Platon’dan beri süregelen 
mimetik kavramı yani taklit edebilme imkânını kolaylaştırmış oldu. Böylece bir 
yüzeye kaydedilebilen her değer müdahaleyi doğal olarak sağlamış oldu. Teknolo-
jinin bu denli hızlı ilerlemesinin sebebi nesneyi kayıt etmedeki teknolojik imkânla-
rın artmasıdır. Böylelikle kolay ulaşım ve müdahale edilebilirlik fotoğraf makina-
sının yarattığı gerçekliği bozuma uğratmada kolaylık sağlamaktadır.  

Fotoğrafı bilimsel bir gerçeklik olarak görmek onu küçümsemek olacaktır. 
Paul Delaroche fotoğrafı ilk gördüğünde “resim ölmüştür” demiştir. Bu ifadeye 
bakarsak sanat olan resmin bir paydaşı hatta onun yerini alabilecek bir değer olarak 
görüldüğü ortadadır. Bir anlatı biçimi olarak da değerlendirebileceğimiz fotoğrafa 
dil olarak baktığımızda gerçekliği olduğu gibi verebilen bir değerdir. Fakat insanın 
bozma ve yeniden inşa etme gibi müdahale arzuları fotoğrafın salt gerçekliğine 
müdahale ederek onu olduğu durumundan farklı bir boyuta ulaştırmaktadır. Bu 
bazen değeri artırma bazen ise değersizleştirme ile sonuçlanabilmektedir fotoğrafın 
çerçevesi bağlamında.   
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Fotoğrafın neyi temsil ettiği, ya da edeceği yaratılacak anlam ile belirlenir. 
Anlam dili aracı olarak kullanır. Stuart Hall Temsil adlı kitabında şöyle yazar: 

“Dil yoluyla şeylere bilinç ile anlam verirsiniz. İnsanların nesneler ve olaylar 
dünyasını böyle ‘anlamlandırırsınız’ ve bu şeyler hakkındaki karmaşık bir dü-
şünceyi diğer insanlara böyle ifade edebilir ya da diğer insanlarla dil aracılı-
ğı ile onların anlayabileceği şekillerde iletişim kurarsınız.” (Hall, 2017:25). 

Hall, bu söyleminde dili bir bilinç bağlamında ortaya koyabileceğimizi ifade 
ediyor o zaman fotoğraf makinesi kendi başına bir anlam üretecek kabiliyette değil-
dir.  Burada insan bilinci devreye girmektedir. Konuşma dilimizde kelimeleri harfleri 
kullanıyorken görsel dilde şekillerin, renklerin ve biçimlerin uyumlu birlikteliklerinin 
kurduğu kendi histerik dil biçimini oluşturur. Rastgele, müdahalesiz çekilmiş bir 
fotoğraf çekilmiş olan olgunun salt gerçekliği olarak görülebilir. Buradan bir bilinç 
üretmek doğru olmayacaktır. Ama bu eylemi bir insan gerçekleştirdiği zaman ortaya 
koyacağı gerçeklikler bir anlamlı bütün oluşturabilecek değerde okunabilir.  

Sanatçı -insan- kendi gerçeğini kendisi kurgulayarak ortaya koyar. Buradan 
yola çıkarsak günümüz medya dünyasındaki iletilerini, en gözde öğesi olarak gör-
sellik karşımıza çıkıyor. Fotoğraf ve kamera sistemleri 200 yıla yakın kısa tarihle-
rine göre bir çağı kapatıp yeni bir çağın başlamasında temel unsur olmuşlardır. 
Kelimelerin resimlerin yerini alan fotoğraf gerçekçi duruşu ile ikna kabiliyeti yük-
sek bir öğe olarak medyayı derinden etkilemiştir. Bu etkinin gerek karanlık gerekse 
aydınlık oda manipülasyonlarına maruz kalarak kısa sürede gerçekliğin tahtının 
sarsılmasına neden olduğu yadsınamaz bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Fotoğrafı, konunun gerçek bir belgesi olarak tanımlayan Berger, fotoğrafın yalnız-
ca bir imge olduğu, gerçeğin bir taklidi olmadığını, gerçeğin kendisinden doğrudan 
doğruya çıkarılmış bir an olduğunu ifade etmektedir (Berger, 2003:71). Camera 
Work grubu ise fotoğrafın, bir düşünceyi bir bakış açısını veya onu çeken kimsenin 
kendisini ruhsal yapısıyla, objektifin önündeki gerçekliğin bir etkileşimi olarak 
ortaya çıktığını vurgulayarak, bu görüntünün yaratıcısının fotoğraf makinesi değil, 
fotoğrafı çeken kimse olduğunu savunmuşlardır. Ve yine Camera Work’a göre 
fotoğraf, var olan gerçeklik değil, fotoğrafçının gerçekliğidir. Eğer gerçeklik dünya 
gerçekliği değil, fotoğrafçının var olan görüntülerden ayıkladığı gerçeklik ise ideo-
loji sorunsalı önemli bir yer teşkil etmektedir (Derman 1989:8). Nasıl işlediği açık-
lanarak ortaya konulan bütün nesnelerin özü müdahale edilebilir hâle gelmektedir. 
Fotoğraf da zamanla kavrandıkça tekniğe hâkim olundukça makinanın gerçekliğin-
den sıyrılıp fotoğrafı çeken kişinin fantezi dünyasına hizmet eder hâle geldi. Saf 
gerçeklik, çabuk unutularak yerini hızla düşüncenin değiştirici gücüne bıraktı ve 
gerçekliği kameraya değil de fotoğrafı çekene atfeden Berger’in arzu ettiği anlayış 
çok geçmeden yerini gerçekleşmesini istemediği realiteye yani yalan söylemeye 
bırakmış oldu. 
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Nesneler anlamlarına göre şekillenir ve biçimlenirler burada yapılan yalan söy-
lemek midir anlatı kurmak mıdır bunu ortaya koymak sanatçının sırtındaki yükün 
büyük bölümünü atmasını sağlayacaktır. Makine yalan söylemez yalanı insan söyler, 
esasında yapılmak istenen yalan değil bir dil oluşumunda dilin öğelerini şekillendire-
rek yeni bir yorum ortaya koymaktır. Manipülatif fotoğraf ile propaganda oluşturarak 
insanların zihninde düşünce akışı oluşturulmak istendiğinde ancak gerçeği anormal 
seviyede manipüle ederek yanlış kanılara varılmasına sebep olunmak istenmektedir. 
Bizim amacımız sanatsal anlatıda bir dil olarak fotoğrafı kullanmaktır.  

Özellikle fotoğrafın icadı ile birlikte yeni arayışlara giren fotoğrafçılar sanatçının 
kendini ifade etmek için fotoğraf filmlerini kesip birleştirerek yeniden baskı yaparak 
elde ettikleri deneysel ürünler fotomontaj olarak değerlendirilir. Fotomontajın kullanım 
alanı gerçeği manipüle ederek elde edilmek istenen etkiyi artırma çabasıdır. Gustave 
Rejlander’ın “The Way of Life” ve Henry Peach Robison’ın “Fading Away” fotomon-
tajı gerçekte var olmayan bir görüntüyü farklı öğeleri bir araya getirerek bir anlatım 
gücü oluşturmuştur. Bir fotoğraf olarak vardırlar ama gerçek değildirler. Anlatımın 
gücünü artırmak ve etkiyi güçlendirmek amacıyla bir araya getirilmişlerdir.  Amaç için 
araç olan fotoğrafik öğeler salt fotoğrafın anlatı kurmada yetersiz kaldığı bazı durumla-
rı güçlendirerek bir güçlü ifade aracına dönüştürmektedir.  

 

Resim. Oscar Gustave Rejlander ve “The Two Ways of Life” karbon baskı 1857. 
Metropolitan Sanat Müzesi. 

Fotoğrafı ilk gördüğünde Delaroche’nin aklına “resim öldü” ifadesi gelmiştir. 
manipülasyon ile de acaba fotoğraf da “öldü mü” sorusu ile karşı karşıya kalıyoruz. 
Bu konuda Nazif Topçuoğlu’nun ilk olarak 2000’lerde kaleme aldığı Fotoğraf Öl-
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medi Ama Tuhaf Kokuyor adlı kitabında ifade ettiği sözleri hatırlamak yerinde 
olur;  

“Sayısal imge üretim yöntemleri tümüyle fotoğrafçılığın yerini almasa da il-
lüstrasyon ile fotoğraf arası melez bir imgeler silsilesinin ortaya dökülmesini 
sağlamıştır. Daha da önemlisi, bu görüntülerin tüketimiyle ilgili konularda 
karşılaştığımız değişimdir. Yeni üretim teknolojileri yeni iletişim ortamlarının 
ve tüketim biçimlerinin belirlenmesine yol açmıştır. Fotoğraf kökenli görüntü-
leri gelecekte hangi iletişim araçlarında ve nasıl izleyeceğimiz ise özellikle 
merak edilen bir konu hâline gelmiştir. Örneğin, kâğıt üzerindeki görüntülerin 
giderek azalması artık kimseyi şaşırtmayacaktır. Şimdi, bilgisayar ekranında 
üretenle tüketen serbest alış veriş içeren interaktif yöntemlerin ne kadar ge-
çerli olacağı tartışılmaktadır. Medyanın değişimi ve kontrolü, sayısalların 
sağladığı yeni olanaklar ve özgürlükler, işin maliyet tarafı ve buna bağımlı 
olarak üretime ve kullanıma erişilebilirlik konuları sürekli gündemdedir.” 

Görüldüğü üzere fotoğraf önemini kaybetmiş de değildir. Fakat yetersiz kal-
dığı durumlarda dijitalizasyon ile bir gösteren oluşturma sürecinde nesnenin taşıdı-
ğı öz anlamdan farklı anlamalara taşındığı görülmektedir. Bir fenomen olarak bak-
tığımızda ellenmiş fotoğraf artık bir fotoğraf olmaktan çıkar. O artık bir dijital dü-
zenlemedir. Nesne anlam değişimine uğramıştır. Bilgisayar destekli düzenleme 
sayısallaştırılmış olanın tasarımcısının, iç dünyasını ortaya koymada sonsuz zen-
ginlikte tasarımlar üretilebilmesine sebep olabilmektedir. Peki Fotoğraf yapı bo-
zuma uğramış diyebilir miyiz?  

Öncelikli olarak fotoğrafa müdahale etmeye neden ihtiyaç duyarız? Niçin bunu 
yaparız? Saflığını yok ederek kendi benliğimizi ortaya koymaya mı çalışırız! Bizi bu 
yapı bozuma iten dürtüyü tanımamız gerektiği kanısındayım. Kendi duygularımızın 
dürtüsü ile fotoğrafın gerçekliğini manipüle edebiliyor olmamız bizi etkileyen belki 
en temel histerik yanımızdır. Makyajın geçiciliği fotoğrafın ise sonsuza kalıcılığı 
müdahalenin ilk temel prensibi olarak görülebilir. Analog fotoğrafçılıkta filmin yı-
kanması esnasında sürelerin kararlaştırılması bile fotoğrafın manipüle edilmesi bağ-
lamında teknik bir yöntemdir. Bunu yapı bozum olarak değerlendirmek doğru olmaz. 
Ama elde edilen fotoğrafa dışarıdan müdahale ederek doku ya da nesneyi çıkarıp 
yerine başka bir nesne ekleyerek teknik yapıda değişikliğe gidilerek fotoğrafın ger-
çekliğinde büyük bir bozum yaratılarak yeniden sunuma geçilmektedir.  

Suzan Sontag’ın anlattığına göre, 1855 yılında Paris'te düzenlenen Exposition 
Universelle’de bir Alman fotoğrafçının aynı portenin biri rötuşlanmış diğeri rötuş-
lanmamış iki hâlini sergilemesi ile büyük kalabalıkları şaşkınlığa uğratmıştı. Bunun 
sonucunda fotoğraf makinesinin yalan söyleyebileceğin anlaşılması fotoğraf çek-
tirmeyi daha çok yaygınlaştırmıştır. İnsanlar portrelerinde, kendilerine göre var 
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olan bir takım çirkinliklerini ve eksikliklerini telafi edebileceğine güvenmeye baş-
lamışlardı (Topçuoğlu, 2010:25). 

Yine Camera Work dergisinde 1903 yılında yayımlanan bir bölümünde fotoğ-
rafın başından sona sahteliği oynanmışlığı vurgulanmaktadır. Bu derginin -Camera 
Work- içinde bulunduğu dikotomik durum zamanlar boyu sürüp gideceğe benziyor. 

Postmodernizmin “bunu da şunu da” kabul eden ilkesiz tutumu anlam arayı-
şında sınırsızlıkları ortaya koyabilmektedir. Bu bağlamda dilbilimsel dönüşümler 
yapısalcılığın etkisi altında kalmıştır. Yapısalcılık dil ile bilgi arasındaki bağı orta-
ya koymaktadır. Yapısalcılık gerçekliği şeyler ve toplumsal olgular temelinde de-
ğil, öğeler arasındaki ilişkilere dayanarak açıklama eğilimindedir. Okuma yöntemi 
olan yapısalcılık yazıtların ne olduğu değil nasıl çalıştıkları ile ilgilenir. Bu nedenle 
yapısalcılar, sanat yapıtını çevresel etkenler ve tarihsel bağlamından soyutlayarak 
incelerler (akt. Uzunoğlu, 2019:23). Yapısalcılara göre toplumsal faktörler üzerin-
de etkili olan kodlar aynı zamanda dilsel göstergeleri de oluşturmaktadır. Saussure 
bu göstergelerin genellikle karşıtlarıyla birlikte var olduklarını ifade etmektedir 
(akt. Uzunoğlu, 2019:23). Bir metnin okunup anlaşılabilmesi yöntemi yapıbozum-
cu yaklaşımdır. Saussure’da anlam, kutsal anlamlandırıcılar olan iyi, doğal, doğru, 
anlamlı gibi kavramların içinde gizli olan kötü, yapay, yanlış, anlamsız vs. gibi 
“öteki” kavramlar üzerinden ortaya çıkmaktadır (Uzunoğlu, 2019:23). 

Saussurecu yaklaşımda metni anlamlandırabilmek için dili öğelerine ayıra-
bilmek gerekmektedir. Dil bütün sanatların merkezinde yer alan şekillere yüklen-
miş anlamsal bir yapıdır.  Yapısalcı yaklaşım için önemli olan kodları çözümle-
mektir. 1960’larda Derrida’nın ortaya koyduğu yapıbozumcu felsefi yaklaşım 
postmodernistlerin ilerlemesinde ivme kazanmalarını sağlamıştır. Harvey’e göre 
(Harvey, 1999:67), yapıbozumculuk felsefi bir konum olmaktan ziyade dil bilim-
den yazım kuramına, toplumbilimden insanbilime, ruhbilimden göstergebilime pek 
çok disiplinin bir araya geldiği ortak bir düşünce düzleminin yeni bir söylemini 
oluşturmaktadır. 

Derrida başlattığı bu düşüncede ikili karşıtlıkların yıkılması için harekete ge-
çer. Alt-üst, üstün-aşağı gibi ideolojik kavramların yıkıma uğratarak kendi bakışını 
ortaya koyar. Konuşmanın düşünceden tamamen kopmadığını, dolayısıyla onun 
yansıması olduğunu; yazının ise düşünceyi dolaylı aktardığını, dolayısıyla eksik 
olduğunu savunan ses-merkezci görüşün aksine metnin dışında hiçbir şey olmadı-
ğını iddia eder (akt. Uzunoğlu, 2019:24). 

Her fotoğrafın ilk bakışta kendine özgü bir düz anlamı vardır. Fotoğrafı çeken 
fotoğrafçı, sanatçı onunla izleyicisine iletmek istediği mesajı doğrudan aktarma 
çabasındadır. İzleyici her ne kadar bir görsele baksa da ona dair bir bilgi edinir, bu 
bilgi izleyicisini belli bir zaman ve ya dönem sonra gördüğü fotoğrafın çekildiği 



Fotoğraf-Sonrası Gerçekliğinde Soyut-Somut Yöndeşliği ve Kavramsal Manipülasyon 

257 

mekâna veya, yere gitme görme bilgi edinme eylemine yönlendirebilir. Bu da fo-
toğrafın çoğu zaman bir belge niteliği taşımasından kaynaklanabilir bir gerçekliktir. 

1.1. Fotoğrafta Kavramsal Tavır ve Soyutun Semiyolojisi 

Bu başlık altında, soyut-somut yöndeşliğinde kurgulanan kavramsal manipü-
lasyonu örneklemesi için belirlenmiş 4 fotoğraf, Roland Barthes’in göstergebilim-
sel perspektifinden hareketle çözümlenecektir. Barthes’e göre (1993:41) anlam, 
gösterenler ve gösterilenler düzleminde kurulan bir ilişkidir. Buna göre anlatımlar 
bağlamı gösteren olarak, anlam bağlamı ise gösterilenler olarak düşünülür. Kav-
ramsal tavırdaki manipülatif amaç ise gösterenler ile gösterilenler arasındaki birin-
cil ya da nesnel ilişkiyi kırarak, soyut gösterilene, yani imgelere ulaşmaktır. Anla-
mın zihindeki tasarımı ile doğanın nesnel tasarımı arasında imgelemler kurmaya 
yarayan semiyolojik düşün, bu metnin amaçlarıyla tutarlıdır. Metinde, soyutun, 
soyutlar düzlemindeki ontolojisinden farklı olarak soyutun, somutlar düzlemindeki 
fotoğrafik üretimleri hakkında bilimsel bir deneme ortaya koymak amaçlanmakta-
dır. Bu, somut hakkındaki bir kavramsal manipülasyon olmasının yanı sıra fotoğ-
raf-sonrası sanatsallığının ise en hakiki kanonudur.  Bu kanonu, “fotoğraftaki gös-
terenlerin, somut gösterilenleri ile ilişkisi soyut gösterilenler düzleminde nasıl tem-
sil edilebilir?” problematiği ile metnin temel sorgusu hâline getirmek mümkündür.  

Fotoğraf 1’de ölüm ve yaşam kavramları ile medeniyet ve gelenek kavramları 
arasındaki tezatlığı gösteren somutluklar düzlemi irdelenmiş ve görünüşteki somut-
luk, anlamsal olarak soyutlukla manipüle edilmiştir.  

 

Footğraf 1. Kimileri Toprağa Gömülür, Kimileri Betona (İmran Uzun) 
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Tablo 1. Fotoğraftaki gösteren-gösterilen ilişkisi 

Somut Gösteren Somut Gösterilen Soyut Gösterilen
Mezar Taşları Ölü Ölüm ve Ölüm-sonrası 
Binalar Şehir, Medeniyet Ölüm, Yabancılaşma 
Ağaçlar Çevre Düzenlemesi Ölümdeki Yaşam

Fotoğrafın anlatısal hikâyesi, şehirleşme ve medeniyet arzusunun, insanı ken-
dine ve doğaya yabancılaştıran ve onu kavramsal olarak öldüren amansız bir istila 
olduğu mesajını vermek üzerine kuruludur. Fotoğraftaki gösterenler ve somut gös-
terilenler arasındaki ilişki ilk bakışta kavramsal bir çatışmadan izler taşımaz gibi 
görünür. Ancak soyut olarak, bir binanın betonu ile mezar taşının betonu arasında 
kavramsal bağ inşa edilebilir. Fotoğraftaki mezar taşları, somut olarak orada ölüle-
rin var olduğuna işaret eden bir kimliklendirmedir. Oysa soyut olarak ölümün her 
türden fraksiyonunu ve ölüm sonrası yaşama dair umudun/bekleyişin varlığını dü-
şündürür. Binalar, somut olarak şehir ve medeniyeti, soyut olaraksa yalnızlaşmayı, 
yabancılaşmayı ve sosyal ölümü ima ederler. Ağaçlardaki semiyotik etki ise somut 
olarak çevre düzenlemesidir ve kentin bir parçasıdır. Soyut olarak ölüm içindeki 
yaşam, yaşam içindeki ölüm tezine bir kavramsal atıftır. Çünkü her yaşam bir ölüm 
beklentisi, her ölüm ise diriliş yoluyla bir yaşam beklentisidir.  

Tablo 2’de ise fotoğraftaki kavramsal zıtlıklar ifade edilmektedir.  

Tablo 2. Fotoğraftaki temel kavramsal zıtlıklar 

Gelenek Modernlik 

Yaşam  Ölüm 

Toprak Beton 

Doğal Yapay 

Doğa Kent 

Fotoğraf, anlamdaki zıtlıkları kavramsal bir çatışma ekseninde medeniyet ile 
ölüm arasındaki ve gelenek ile yaşam arasındaki benzerliğe vurgu yapmakta bir 
imge olarak kullanır. Somutluklar arasında normalde var olmayan zıtlıklar, soyut 
olarak diyalektik ile ilişkilendirilir ve imgesel düzlemde düşünülür. Nitekim anlam-
lama, nesnelerin görüngülerine ilişkin bir özneleştirme pratiği, yani soyutlama 
olarak da düşünülür.  

Aşağıdaki Fotoğraf 2’de ise yukarıda tarif edilen kavramsal çatışma yerine 
kavramsal bir uzlaşma inşa edilir 
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Fotoğraf 2. Beden Topraktır, Ruh ise Gök (İmran Uzun) 

Tablo 3. Fotoğraftaki gösteren-gösterilen ilişkisi 

Somut Gösteren Somut Gösterilen Soyut Gösterilen
Mezar Taşları Ölü Ölüm ve Ölüm-sonrası 
Gökyüzü Doğa Yaşam ve Ölüm sonrası 
Ağaçlar Çevre Düzenlemesi Ölümdeki Yaşam

Fotoğraf 1’in karşıt soyut anlamlılığını tamamlamak üzere bütünleşik soyut 
anlamlılık önermesi taşıyan Fotoğraf 2’de, medeniyetin tek göstereni mezar taşları-
dır. Mezar taşlarının tarihsel evriminde yaşanan görsel dönüşüm dışarıda bırakıldı-
ğında, insan, bu fotoğrafta yalnızca mezar taşı olarak vardır. İnsanın olmadığı bir 
yerde insanı düşündüren imgeleme, yaşamın olmadığı bir yerde yaşamı düşündü-
rür. Nitekim fotoğraftaki ölüm de imgeseldir çünkü ölü bir beden olmaksızın bir 
mezar taşınının gösteren sıfatında ölüme ilişkin düşlemler yaratılır. Fotoğraf, ölüm 
ve ölüm sonrası yaşam arasında özdeşlik ve bütünleşik bir hafıza kurar. İnsan tari-
hi, başlangıcı ve sonu olmayan bir serüven olarak metaforlaşır. Nitekim ölüm, bir 
son olmadığında yaşam ebedileşir. Yaşamın ebediliği ise doğadaki yaradılış kav-
ramı ve insandaki ruh kavramı ile tutarlı bir birliktelik olarak sunulabilir. Bu ne-
denle yalnızca bir gösterendeki yer değişimi ile fotoğrafın soyut anlamında kırılma 
yaşanır. Binaların yerini doğaya bırakması, diğer gösterenlerin taşıdıkları anlamı da 
değiştirir. Anlam, gösterenlerin kendi başlarına değil, birbirleri karşısındaki ko-
numlanışlarına ve birbirleriyle ilişkilerine göre takındıkları bir tavırdır.  
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Tablo 4. Fotoğraftaki temel kavramsal zıtlıklar 

Yaşam  Ölüm
Toprak Gökyüzü
Doğal Yapay

Fotoğraftaki kavramsal zıtlıklar göstergesel değil, düşünümseldir. Çünkü esa-
sen fotoğrafta somut olarak zıtlık değil, tamamlayıcılık vardır. Totolojik bir görsel-
leme, kavramsal diyalektiği sentez olarak sunar. Buna göre, toprak ve gökyüzü 
arasındaki zıtlık, bir farktan değil geçişten kaynaklanır. Her iki varoluş da yaşamın 
tamamlayıcısıdır. İnsan, bu tamamlanış düşüncesini kıyam olarak ruhsallaştırır.  

Fotoğraf 3’te ise ışık ve gölge ilişkisi üzerinden kavramsal imgelemler üretil-
mektedir. Bu imgelemler, insan ve onun doğadaki izdüşümleri arasındaki kavram-
sal bağıntıyı çözümlemekte birer metafor olarak da kullanılabilir.  

 

Fotoğraf 3. Ruh Işıktır, Beden ise Işığın Gölgesi (İsmail Birlik) 

Tablo 5. Fotoğraftaki gösteren-gösterilen ilişkisi 

Somut Gösteren Somut Gösterilen Soyut Gösterilen
Güneş Gündoğumu  Yaşam ve Doğuş 
Bozkır Doğa Yaşam ve Kültür(Ekin) 
Turuncu Bez İnsan Aura ve Ruhsallık

Fotoğraf, insan ve doğa arasındaki anlamsal yöndeşmeye atıf yapmak için so-
yutlama denemesinden doğar. İnsan, doğa ile birlikte vardır ve onunla anlamlıdır. 
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Ancak doğa üstü varlığını da doğayla ilişkisine borçludur. Fotoğraftaki güneş, do-
ğumu simgeler. Her yaşam doğumla başlar. Doğanın ve zamanın bir ruhu olduğuna 
dair felsefe ile insan ruhu arasındaki bağdaşlık, görüngüler ardındaki yaşamı görüne-
bilir kılar. Fenomenolojik bir tasarım olan gölge metaforu, insan ruhunun bedensel 
görünümün ardındaki ve ötesindeki gerçek varlık olduğunu düşündürür. Bu anlamda 
beden, bir görüngü olarak ruhun yansımasıdır. Ruh ile ışık arasında bağ kuran fotoğ-
rafta, insanın aurasını hayal ettiren metaforik bir bez göstereni kullanılır. İnsan bede-
ni, ruhun ışığında görsellenen aura içindeki bir silüet ya da izdüşümden başka bir şey 
değildir. Nitekim yaşam, insan bedeni olmadığında da var olacaktır. İnsan ise beden 
olarak zamanın ve doğanın ruhundaki bir gölgedir. Üstelik bu gölge, kendi bedeni 
dışında toprağı biçimlendirerek ve ekin yaparak kendini genişletir.  

Tablo 6. Fotoğraftaki temel kavramsal zıtlıklar 

Doğum/Yaşam Ölüm
Ruh Beden
Işık Karanlık

Fotoğraftaki anlamsal zıtlıklar imgeseldir. Altın ışığın önemi, zıtlık barındır-
masıdır. Çünkü fotoğrafa göre güneşin batıyor oluşu ile doğuyor oluşu görsel an-
lamda aynı şeydir. Bu zıtlıktan doğan anlam ise insanın zamanın ruhuna ve doğaya 
antropomorfik bakış açısıdır. Doğum ve ölüm, görünüşte farklı olmalarına karşın 
kavramsal olarak özdeşleşebilirler. Çünkü yaşam, yalnızca bir imaj olmadığı gibi 
ölüm de bir imaj değildir. İnsan bir imaj olarak yaşadıklarının ötesindeki aşkınlık 
düşüncesi ile ruhsallaşabilir.  

Fotoğraf 4’te ise insan imgesi kullanılmadan ölüm ve diriliş arasındaki geçişin 
kavramsalı sorgulanır.  

 
Fotoğraf 4. Ruh Bedendir ve Beden Sonrası (İsmail Birlik) 



Çarpıtılmış Gerçekliğin İnşası Cilt 2: Manipülatif İletişimin Görünümleri 

262 

Tablo 7. Fotoğraftaki gösteren-gösterilen ilişkisi 

Somut Gösteren Somut Gösterilen Soyut Gösterilen
Güneş Gündoğumu  Yaşam ve Doğuş 
Bozkır Doğa Yaşam ve Kültür(Ekin) 
Turuncu Bez İnsan Aura ve Ruhsallık
Başak Ekin Dönüşüm

Bir önceki fotoğrafın anlamsal tamamlayıcısı olan bu fotoğraf, ruh ve beden 
arasındaki çelişikliği göstermeksizin bir bütünleme yapmayı denemektedir. Çünkü 
insanın görünmediği bir metaforik düzlemde, insana dair düşünce belki de yalnızca 
fotoğrafın kendisidir. Eğer Mars’ın bir fotoğrafı varsa, orada insan ya da insandan 
bir şeyler var demektir. Nitekim fotoğraf, insandır. ‘Ruh, bedendir’ önermesi, He-
gel’in ‘Tin, kemiktir’ önermesine bir atıftır. Ancak ruh aynı zamanda bedenden 
sonrasıdır. Buna en güzel gösteren, başaklardır. Çünkü başaklar, içlerinde taşıdıkla-
rı buğdayın yaşam yolculuğunun belirli bir evresinden sonra dökülürler. Başak bir 
bedense, buğday göstergesel olarak ruhtur. Ölüm ise bir metamorfoz durumu ola-
rak ruhun başkalaşımını simgeler. Tıpkı fotoğraftaki turuncu bezin başkalaşımı gibi 
bir oluşlar ve bozuluşlar silsilesi yaşanır.  

Tablo 8. Fotoğraftaki temel kavramsal zıtlıklar 

Diriliş  Ölüm
Ruh Beden
Işık Karanlık

Fotoğrafın kavramsal zıtlığı, ölüm ve yaşam bağlamından ölüm ve diriliş bağ-
lamına aktarılmıştır. Çünkü bedensel yaşam ile diriliş sonrası yaşamın teolojisi 
farklıdır. Nitekim aşkınlık felsefesi gereğince, ölüm bir son değil başkalaşımdır. 
Hatta bir özgürleşme ya da vuslat olarak da düşünüldüğü olmuştur. Düşüyor ol-
makla kalkıyor olmak, bir fotoğrafta ayırt edilemez. Ölüyor olmakla, doğuyor ol-
mak ve güneşin batıyor olması ile doğuyor olması gibi örneklerle genişletme yapı-
labilir.  

Sonuç Yerine  

Manipülasyon, enformatik bağlamda değerlendirildiğinde özün içeriğini boz-
mak ve eksiltmek ya da abartmak olarak tanımlansa da fotoğraf sanatında bir ayrı-
ma gitmek gerekir. Özellikle CGI teknolojilerin gerçek görüntünün bozunmasına 
yol açtığı müdahaleci tavır furyası, fotoğrafın sanatsallığının dışında bırakılmalıdır. 
Bu metinde, CGI teknolojilerin manipülatif etkilerine ek olarak sanatçının kavram-
sal tavrındaki soyutlayıcı yaratılarının da bir tür manipülasyon biçimi olarak anlam 
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kurgusundaki rolü tartışılmıştır. Sanatçı, bir objeye natüralist ve kavramsal olmak 
üzere iki tavırla yaklaşır. Natüralist tavrın mimesis olma özelliğini kavramsal tav-
rıyla değiştiren her sanatçı, anlamın manipülasyonu yoluyla soyutu keşfeder. Nite-
kim soyutlama, bir tür yapıbozum olarak manipülatiftir. Anlam da bir tür özneleş-
tirme ve yorumsama pratiği olarak manipülatiftir.  

Zıtlıkların kavramsal olarak yöndeşmesi, aynılaşması ve benzeşmesi, kavram-
sal manipülasyonun esasen kavramın doğası olduğu anlamını da beraberinde taşır. 
Post-küresel dünyadaki yöndeşme, kültürleri, politikayı, ekonomiyi ve enformas-
yon ekolojisini benzeştirdiği gibi sanatı da melezleştirir. Artık soyut ve somut, 
kesin olarak ayırt edilebilir kavramlar değildir. Birbirleri içinde üretilir ve tüketilir-
ler. Post-modern bir belirsizlik ile karakterize edilen bu durum, post-fotoğraf ya da 
fotoğraf sonrası olarak çağrılan yeni sanatsal pratiğin de dijital dönüşümüne vurgu 
yapar. Artık fotoğraf yalnızca olanı gösterecek kadar net ve katışıksız değildir. 
Fotoğraf, olmayanı gösterecek kadar dijital de olmamalıdır. Ancak olanın çağrıştır-
dığı olmayanı düşündüren bir kavramsal yöndeşme ve zenginlikle birlikte daha 
fazla sanatsallaşabilir. Sanatın mimetik özelliklerinin sonuna işaret eden modern-
leşme, kavramsal yaratıların giderek artan bir ağırlıkla natüralist yaratıların yerini 
almasıyla sonuçlanır. Bu metin, bir sonuç okuması olarak, sanata dair manipülas-
yonu yeniden yorumlamıştır. Semiyoloji, bir fotoğrafın okunmasında kullanılabil-
diği sürece, o fotoğrafın sanatsallığı ve gerçekliği vardır. Oysa gösterensiz gösteri-
lenler ve gösterilensiz gösterenler çağının dinamosu olan dijital manipülasyon, 
semiyolojinin de sonuna işaret eder. Bu bakımdan semiyolojisi olan bir kavramsal 
manipülasyon, sanat için elzem olan yaratıcı tavırdır. Aksi takdirde fotoğraf, bir 
fotoğraf olarak kalamaz ve yalnızca CGI nitelikli bir manipülatif modelleme olarak 
anılır.  
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Dijital Rashomon: 
Dağlık Karabağ Savaşı Üzerinden 

Haber Doğruluğuna İlişkin 
Bir Araştırma 

Mert Küçükvardar - Alaattin Aslan 

Özet 

Dijital iletişim araçları bilginin yayılmasını sağlarken öte yandan manipüle 
edilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu durum, ortaya çıkan olaylar hakkında hakikatin 
ne olduğunu bilememe sorunsalını ortaya çıkarmaktadır. Kült bir film olarak Ras-
homon ile günümüz bilgi akışı arasında bağlantı kurulması mümkündür. Rashomon 
etkisi olarak da bilinen bu olgu, olayın içerisinde yer alan kişiler tarafından gerçe-
ğin çelişkili olarak anlatıldığı, karmaşık ve sınırları belli olmayan durumlar için 
kullanılmaktadır. Günümüzde verilen haberlerin öznel yargılarla yorumlanması, 
haberi aktaran kişilerin durumları değiştirerek kurgulamasıyla birlikte bilgi bir 
manipülasyona uğrayarak habere dönüşmektedir. Dijital ortamda verilen haberlerin 
tıpkı filmde olduğu biçimiyle devamlı olarak farklı anlatılmasıyla bir Dijital Ras-
homon’dan bahsetmek mümkün hâle gelmiştir. Bugün birçok sosyal medya mecra-
sının geleneksel haber kaynaklarına kıyasla daha fazla okuyucuya ulaşması gerçek 
bilginin doğruluğu üzerine tartışmaları beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla diji-
tal platformlarda yer alan çoğu bilginin Rashomon etkisinde olduğu ve habercilik 
açısından gerçek bilginin aktarılmasının zorlaştığı söylenebilir. 

Çalışmada doğru bilginin ve gerçeğin habercilik açısından nasıl ele alındığı 
tartışılmaktadır. Haberlerin doğrulanması üzerine bir girişim olan Teyit.org üzerin-
den Dağlık Karabağ Savaşı’na ilişkin yapılan haber değerlendirmeleri ve doğruluk 
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kontrolleri incelenmiştir. Çalışmada betimsel analiz kullanılmıştır. Ayrıca konuya 
ilişkin verilerin elde edilmesi amacıyla doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır.  
İddialar ile ilgili varılabilecek 4 farklı sonuç ve paylaşılan iddialara yönelik değer-
lendirilebilecek çeşitli bilgi türleri bulunmaktadır. Teyit.org üzerinde yer alan ara-
ma motorundan “Azerbaycan”, “Ermenistan”, “Karabağ” anahtar sözcükleri kulla-
nılarak 28 içerik tespit edilmiştir. Dağlık Karabağ Savaşı’na yönelik ortaya atılan 
haberler incelendiğinde söz konusu haberlerin %93’ünün yalan/yanlış kategorisin-
de yer aldığı gözükmektedir. Dağlık Karabağ Savaşı’na yönelik bilgilerin en fazla 
yayıldığı platformun %64 ile sosyal medya olduğu görülmektedir. Teyit.org tara-
fından yapılan değerlendirmeler sonucunda Dağlık Karabağ Savaşı’na yönelik 
ortaya atılan haberlerin %75’inin hatalı ilişkilendirme olarak değerlendirildiği gö-
rülmektedir. Sonuç olarak dijital ortamdaki bilgi kirliliğinin yüksek olduğu ve doğ-
rulama platformlarının gerçek bilginin ortaya çıkarılmasında önemli görevler üst-
lendiği söylenebilir. 

Giriş 

Dijital platformların yaygınlık kazanmasıyla güvenilmez kaynaklar artmaya 
bunun sonucu olarak da gerçek bilgi tartışmalı hâle gelmeye başlamıştır. Özellikle 
habercilik açısından bakıldığında dijital platformlar sahte haberlerle dolmaktadır. 
Bu noktada gerçeğin ortaya çıkarılması, kontrol edilmesi, nesnel olarak değerlendi-
rilmesi açısından geleneksel gazetecilikten ayrılan biçimiyle gerçek zamanlı olarak 
bilginin kontrol edildiği doğrulama çalışmalarına olan ihtiyaç ortaya çıkmaya baş-
lamıştır. İnsanlar bilgi bolluğu içerisinde ve dijital ortamın körüklediği partizan 
anlayışla birlikte gerçeğe ulaşmaya çalışmaktadır. Kurgu olayların kolayca ger-
çekmiş gibi gösterildiği bir düzlemde gazetecilere önemli görevler düşmektedir. 
Rashomon etkisi, olayların tartışmalı yorumları ile anlaşmazlıklar ve bunlara ilişkin 
kanıtlarla veya öznellik/nesnellik, bellek ve algıyla ilgilenen birçok entelektüel 
girişimde ortaya çıkmaktadır. Ancak Rashomon etkisi en verimli zeminini önce 
antropolojide daha sonra iletişim çalışmaları, sosyoloji ve sosyal psikolojide gös-
termiştir (Anderson, 2016). Dolayısıyla dijital platformlarda çoğu bilginin bir Ras-
homon etkisinde olduğu söylenebilir. Bu durum habercilik açısından bakıldığında 
gerçeğin tam olarak ne olduğunu söylemeyi zorlu kılmaktadır. Habercilik açısından 
gerçeklik eski bir tartışma konusudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin üçüncü baş-
kanı Thomas Jefferson 1807 yılında John Norvell’e yazdığı bir mektupta bu konuy-
la ilgili dikkat çekici cümleler kullanmıştır: “Bir gazeteye hiç bakmayan bir insa-
nın, onları okuyandan daha bilgili olduğunu eklemeliyim. Zira hiçbir şey bilmeyen 
kişi, aklı batıl ve yanılgılarla dolu olandan gerçeğe daha yakındır. Hiçbir şey oku-
mayan kişi yine de büyük gerçekleri öğrenecektir.” (Jefferson, 1807). 
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Son 10 yılda milyonlara ulaşan dijital platformlar ile birlikte eskiden beri sü-
ren gerçekliğin ve bilginin doğruluğu tartışması iyiden iyiye kendini hissettirmek-
tedir. Nitekim Dünya Ekonomik Forumu 2013 yılında sahte, yanıltıcı bilgilerin 
yayılması konusunu bir “dijital orman yangını” olarak nitelendirmiş ve bunun kü-
resel bir risk olduğunu vurgulamıştır (WEF, 2013). Sahte haberler son dönemde 
genellikle siyaset, din, ticaret, bilim gibi çeşitli alanlarda ele alınmaktadır. Sahte 
haberler çeşitli yetkilileri seçmek, ön plana çıkarmak veya karalamak gibi siyasi 
bağlamlarla olabileceği gibi aşı karşıtlığı gibi bilimsel düzeyde de ortaya çıkabil-
mektedir. Nitekim yapılan araştırmalarda Covid-19 hakkında atılan Tweetler ince-
lendiğinde pandemi konusunda yanlış bilgilerin bilime dayalı kanıtlardan daha 
fazla tweet edildiği görülmüştür (Farmer, 2020:10). Bu ve benzeri birçok örnekte 
görülebileceği üzere geniş tabanlı platformlar sayesinde gerçekliğin saptırılması 
küresel bir güç kazanmıştır. 

Bu çalışmada Teyit.org’da yer alan Dağlık Karabağ Savaşı’na ilişkin haberler 
ele alınmıştır. Anahtar kelimelerle yapılan aramalar sonucunda tespit edilen içerik-
ler incelenmiştir. Haber, iddia, ortam, ulaşılan sonuç ve elde edilen bilgi türüne ait 
veriler inceleme bölümünde yer alan tablo ve grafiklerde ayrıntılı olarak gösteril-
miştir. Çalışmanın amacı Rashomon etkisi olarak bilinen durumların habercilikle 
olan bağlantısını dijital platformlar üzerinden değerlendirmek, habercilik açısından 
ise doğruluk kontrolü platformlarının işleyişi ve önemini çeşitli örnekler üzerinden 
incelemektir. Betimsel analizin kullanıldığı çalışmada Dağlık Karabağ Savaşı’na 
ilişkin 28 içerik tespit edilmiştir. Gerçeğin nasıl saptırıldığına yönelik örnekler 
üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. 

1. Dijital Rashomon  

“İnsanoğlu zayıftır, o yüzden yalan söyler. Hatta kendine bile!”1 

Bilgi üretimi ve bunun yansımalarının insanlığın gelişim sürecinin en önemli 
belirleyicisi olduğu herkes tarafından kabul edilebilecek bir olgudur. Bilginin değe-
ri, elde edilmesindeki yollar ve elde edilen bilginin yayılmasındaki süreç insanlığın 
ilerlemesini sağlayacak önemli dönemeçlere işaret etmektedir. Öyle ki epistemolo-
jinin konusu olarak bilginin ne olduğuna dair sorulan soruya her çağda filozofların 
görüşleri dâhilinde bir cevap aranmış ve çeşitli yöntemler ortaya konmuştur. Bu 
bağlamda öne çıkan en önemli özellik insan faktörünün ve yaşadığı çevrenin üreti-
len bilgi üzerine yaptığı etkidir. Bilgi üretiminde insan, etkin bir unsurdur ve bilgi-
nin bir parçasıdır; öyleyse hiçbir zaman, insandan bağımsız bir bilgiden bahsede-

                                                            
1  Filmde Budist rahibin söylediği söz. 
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meyiz. Bunun sonucu olarak tümel, mutlak anlamda kozmik özsel nedenliliğe iliş-
kin kesin bilgi yoktur (Fazlıoğlu, 2018:69). Bilginin insan varlığına bağlı hâli onun 
değişiminde zihni mülahaza, argümantasyon, analiz ve sonuca varma süreçlerinde 
insan etkisinin çok fazla olduğu ve insan zihni olmaksızın bilginin var olmayacağı 
ikilemini bir arada düşünmemize yol açmaktadır. 

Bilgi üretim sürecinin başlangıcı zihinsel süreçler ile tasvir edilebilir bunlar; 
zihne bilgiye dair verilerin alınması ve işlenen verinin bir bağlam ile enformasyona 
dönüşmesi, enformasyonun gündelik yaşama dair bir davranış biçimi hâlini alarak 
bilgi hâlini almasıdır. Günümüz dünyasının üretilen bilgi ve bilginin yayılması 
konusunda yaşadığı süreç ve hız inanılmaz boyutlara ulaşmaktadır. Dijitalleşme bir 
yandan hızlı iletişim olanakları sunarken diğer taraftan iletilen haber, bilgi, görsel 
vb. enformasyon parçalarının manipüle edilmesine neden olabilecek araçlara ula-
şımı kolaylaştırmaktadır.  

Bu bağlamda kült bir film olarak Rashomon ile günümüz bilgi akışı arasında 
bir benzerlik kurmanın son derece mümkün olduğu ve belki de yaşadığımız bu 
kaotik durumu bir nebze olsun açıklamayı mümkün kılacağı ön görülmektedir. 
Film ismini “Rashomon” yağmurdan kaçan birkaç kişinin hayretle sığındıkları kale 
kapısından almaktadır. Oduncu ve rahibin hayretler içinde bir şeylere şaşırıp kal-
dıkları ve bir yabancının gelmesi ile olayı ona anlatmaları ile başlamaktadır. Film 
en basit hâliyle bir çapulcunun, ormanda bir yere gitmekte olan samuray ve karısını 
tuzağına düşürmesi ve kadına tecavüz edip samurayı öldürmesi olarak özetlenebi-
lir. Aslında gerçek bu kadar basittir fakat filmin ünlü yönetmeni Akira Kurosava, 
olay zamanına geri dönerek olayı yaşayan samuray, çapulcu, samurayın karısı ve 
olay anında sesleri duyup kuytu bir köşede olanları izleyen oduncunun gözünden 
anlatmaktadır. Özellikle filmin mahkeme sahnesinde yargıcın görüntüsü ve sesinin 
duyulmaması seyirciye olay hakkında gerçeğe varmak için yargıçlık görevini ver-
mektedir. 

Her bir kahraman olayı tekrar anlattığında ise öznel yargıların durumu nasıl 
değiştirerek betimlediği oldukça ilgi çekicidir. Çapulcunun kendisini acımasız, 
güçlü ve karşısında kendisiyle dövüşen samurayın bugüne kadar karşılaştığı en iyi 
kılıç kullanan kişi olduğunu ve onu öldürmenin aslında kendisine şan ve şeref kat-
tığını anlatmaktadır. Kadın ise çapulcu tarafından tecavüze uğradığından ve buna 
neden olan kocasının güçsüzlüğünden utandığından, bu duruma tanıklık eden koca-
sını elleriyle öldürdüğünden bahsetmektedir. Bir medyum aracılığıyla ruhu davet 
edilen samuray ise karısının çapulcu ile birlikte olduğunu ve kendisine ihanet ettiği 
için intihar ettiğini söylemektedir. Bu durum yargıçlık görevini üzerine alan seyirci 
için son derece zorlayıcıdır.  Tam bu sırada olayları dışarıdan bir gözle izleyen 
oduncunun ne söyleyeceği son derece önemlidir. Olayı yaşayan karakterlerin anlat-
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tıkları ile olayın açıklığa kavuşacağı, hakikate ancak böyle ulaşacağı sanılsa da 
oduncunun anlatımı ile olay örgüsü iyice karmaşık bir hâl almaktadır. Bunun nede-
ni ise eksik olan kayıp hançer hakkındaki samurayın söyledikleri, hançerin çapul-
cuda bulunmaması ve oduncunun samurayın bedenine saplı hâlde olan hançerden 
hiç bahsetmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Peki yargıç olarak seyircinin bir 
karar vermesi gerekirse nasıl bir karar vermelidir? Gerçek nedir? 

Önümüze çıkan her olay ve haber tıpkı filmdeki karakterlerin olayı kendi açı-
larından, öznel bir yargı ile anlatması gibi farklı gerçekleri barındırmakta ve farklı 
yönleri elbette bulunmaktadır. Fakat özellikle dijital iletişim araçları sayesinde 
bilginin manipüle edilmesinin kolaylaşması her olay için hakikat nedir? sorusunu 
sormamıza neden olmaktadır. Öyle ki Danimarkalı bir grup araştırmacının Ameri-
ka’da yapılan 2016 yılındaki başkanlık seçimleri ve İngiltere’nin Avrupa Birli-
ği’nden ayrılması üzerine yaptıkları bir çalışmada insanların dijital ortamlardan 
ulaştıkları haberlerin paylaşımında büyük oranda partizan bir tavır takındıkları ve 
doğruluğunu araştırmadan birçok haberi paylaştıkları sonucuna varmışlardır 
(Osmundsen, 2021:14).  Günümüz dünyası filmin başında betimlenen Japonya 
kadar yıkık, perişan hâlde olmasa da dijital ortamların kaostan beslendiği ve gelen 
haberlerin tıpkı filmde olduğu gibi sürekli olarak bir manipülasyona uğradığı gö-
rülmektedir. Günümüzde bu durum öylesine kanıksanan bir hâl almıştır ki Post-
Truth olarak adlandırılan bu durum 2016’da Oxford Dictionary tarafından yılın 
kelimesi olarak seçilmiştir. Kavramın içerdiği anlamı ifade etmek gerekirse “Post-
truth” bir sıfat olarak, “nesnel hakikatlerin belirli bir konu üzerinde kamuoyunu 
belirlemede duygulardan ve kişisel kanaatlerden daha az etkili olması durumu” 
şeklinde tanımlanmaktadır. Kavramı dilimize “gerçek-ötesi”, “gerçek-sonrası” ya 
da “post-olgusal” şeklinde çevirmek mümkündür (Teyit.org, 2020).  Bu anlamda 
bir doğrulama girişimi olarak Teyit.org üzerinden Dağlık-Karabağ Savaşı’nın mer-
keze alındığı bir araştırma ile günümüz haber akışının insanlar tarafından nasıl 
kontrol edildiği üzerinde durulacaktır. 

2. Araştırma Metodolojisi 

Çalışmada nitel araştırma türlerinden olan betimsel analiz kullanılmıştır. Buna 
ek olarak konuya ilişkin verilerin elde edilmesi amacıyla doküman inceleme yön-
temi kullanılmış ve ayrıca bilginin doğruluğu, gazetecilikte doğruluk kontrolü, 
haber doğrulama platformları konularına ilişkin bilgiler verilmiştir. Doküman ince-
lemesi yöntemi çoğunluklu araştırılması amaçlanan olgu ya da olgular konusunda 
bilgi barındıran yazılı, görsel ve benzeri araçlardan elde edilen verilerin toplanması 
ile yorumlara ulaşılması gibi süreçleri kapsamaktadır (Yıldırım & Şimşek, 
2000:140). 
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Çalışmada Teyit.org üzerinden Dağlık Karabağ Savaşı’na ilişkin yapılan haber 
değerlendirmeleri, doğruluk kontrolleri ve ulaşılan sonuçlar incelenmiştir. Çalışma-
nın amacı, haber açısından doğruluk kontrolünün öneminin irdelenmesi ve haber 
doğrulama platformlarının nasıl işlediğinin örnekler üzerinden analiz edilmesidir. 
Bunlara ek olarak Rashomon etkisinin habercilik açısından nasıl ortaya çıkabileceği 
Dağlık Karabağ Savaşı’na yönelik çıkan haberler üzerinden değerlendirilmiştir. 

3. Gazetecilikte Doğruluk Kontrolü 

Bilgi akışı ve bilgi bolluğunun giderek artmasıyla birlikte bilginin doğruluğu 
önem kazanmıştır. Burada doğruluk kontrolü devreye girmektedir. Gazetecilikte 
doğruluk kontrolü, bilginin yayımlanmadan önce gerçeklerin süzgecinden geçiril-
mesini ifade etmektedir. Bilim insanları, politikacılar, gazeteciler gibi kamuya mal 
olmuş kişilerden gelen bilgilerin belirli prosedürlerden geçirilerek hikâye hâline 
getirilmesi ve bunların yayılması süreçlerini içermektedir. Gazetecilikte doğruluk 
kontrolünün temel amacı “en çok kimin yalan söylediğini” belirlemekten ziyade 
kamuya bilgi sağlamak ve ortaya çıkan iddialar hakkında en doğru gerçeği ortaya 
çıkarmaktır (Amazeen, 2015). Gazetecilikte doğruluk kontrolü her ne kadar dijital 
platformların ortaya çıkışından sonra halk gözünde önem kazanmış olsa da gele-
neksel gazeteciliğin yaygın olduğu yıllarda da etkinliğini sürdürmüştür. 

Gazetecilikte doğruluk kontrolü temelde ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki 
olan içsel doğruluk kontrolü ilk olarak ABD’de 1920-1930 yıllarında gazeteciler 
arasındaki nesnellik normlarının yerleşmeye başladığı ilk dönemde çeşitli haber der-
gilerinde ayrı bir rol olarak ortaya çıkmıştır. İlk başta daha basit hâliyle ortaya çıkan 
doğruluk kontrolü ilerleyen yıllarda daha geniş doğrulama rutinlerini barındırmaya 
başlamıştır. Doğruluk kontrolünün bir diğer kısmını ise dış doğruluk kontrolü oluş-
turmaktadır. Dış doğruluk kontrolü, bir siyası iddia, haber veya kamuoyunda ortaya 
çıkan metinlerin doğruluğunu kanıtlar üzerinden sorgulama ve bunların analizini 
yapma süreçlerinden oluşmuştur. Özellikle internetin yaygınlık kazanmaya başladığı 
2000’li yılların başında ABD’de ortaya çıkan bu girişim gerçekleri kamuoyuna daha 
geniş biçimiyle açıklamaya çalışmıştır (Graves & Amazeen, 2019). 

Doğruluk kontrolü tüm dünyada her geçen gün etki alanını genişletmektedir. 
ABD'de doğruluk kontrolü önemli ölçüde gazeteciler tarafından yürütülmektedir. 
Doğu Avrupa'da ise ağırlıklı olarak kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları 
tarafından yürütülmektedir (Graves & Cherubini, 2016). Doğruluk denetimi özel-
likle ABD’de siyasi gazeteciliğin temel bir parçası hâline gelmiştir. Bunun temel 
nedeni politikacıların konuşmalarında ortaya çıkan siyasi iddiaların doğruluğunu 
değerlendiren bir uygulama biçimiyle uygulanmasıdır (Graves, 2016). Politikacıla-
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rın konuşmaları dışında özellikle internet platformlarında yaşanan artışla birlikte 
sahte haberler çoğalmıştır. İnternetin sahte haberlerin birincil kaynağı hâline gel-
mesi bilginin doğrulama sürecini zorlaştırmıştır. Bugün birçok sosyal medya mec-
rası geleneksel haber kaynaklarına göre daha fazla okuyucuya ulaşmaktadır. Bu 
bağlamda ABD’de yapılan bir araştırmada insanların yaklaşık %47’inin sosyal 
medyadan haberleri takip ettiği ve özellikle ağırlıklı olarak Facebook üzerinden 
gündemi takip ettikleri ortaya konulmuştur. Bu nedenle sosyal medya sahte haber 
içerikleri için anahtar kanalların başında gelmektedir (Lazer, Baum, Benkler, vd., 
2018:1094-1096). Facebook, 2016 başkanlık kampanyasından bu yana, platfor-
munda yanlış haber içeriklerinin yayılmasını önlemek için bir dizi tedbir almıştır. 
Özellikle de doğruluk denetçileri tarafından yanlış veya yanıltıcı olarak değerlendi-
rilen paylaşımları "tartışmalı" olarak etiketlemektedir (Nyhan, 2017). Nitekim 2020 
senesi içerisinde yapılan ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarına yönelik yapılan 
tartışmalarda Twitter da benzer yöntemi uygulamıştır. 

Doğruluk kontrolü ile ilgili yapılan bir başka çalışmada ise alternatif gerçeklerin 
kamuoyunu yönlendirdiği ortaya çıkmıştır. 2017 yılındaki Fransa cumhurbaşkanlığı 
seçim kampanyası üzerine çevrim içi olarak yürütülen bir çalışmada 2480 seçmen 
kullanılmıştır. Avrupa mülteci kriziyle ilgili resmî kaynaklardan gelen bilgiler ve 
alternatif olarak sunulan diğer bilgilerin kullanıcılara sunulmasıyla dikkat çekici 
sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre, alternatif gerçekler oldukça ikna edicidir. Doğru-
luk kontrolü seçmenlerin gerçeklere dayalı bilgisini geliştirmektedir ancak politika 
sonuçlarını veya adayın desteğini etkilememektedir (Barrera, Guriev, Henry, vd., 
2020). Bir başka çalışmada ise siyasi söylentilerin çürütüldükten sonra bile yayılma-
ya ve önem kazanmaya devam ettiği ortaya konulmuştur (Shin, Jian, Driscoll vd., 
2016). Bu gibi durumlar her geçen gün bilgiyi doğrulamayı zorlaştırmaktadır ve aynı 
zamanda doğrulama platformlarının önemini artırmaktadır. 

4. Haber Doğrulama Platformları ve Teyit.org Örneği 
Sosyal medyanın meşru ve yaygın olarak kullanılan bir platform olması bu 

alanda ortaya çıkan haber içerikleriyle ilgili kapsamlı sorunların ortaya çıkmasına 
yol açmıştır. Başlıca olarak Facebook, Twitter, Instagram gibi popüler mecralardan 
yayılan sahte haberler toplum üzerinde son derece olumsuz etkiler yaratmıştır. Bu 
gelişmelerin ışığında sahte haberlerin tespiti üzerine araştırmalar yürütülmektedir 
ve inceleme platformlarının sayısı her geçen gün artmaktadır. İnternet üzerinden 
yayılan sahte haberlerin tespitinde veri madenciliği teknikleri kullanılmaktadır. 
Ancak bunun yeni bir teknik olması yetersizlikleri de beraberinde getirmektedir. 
Bu nedenle alan araştırmacıları (Shu, Sliva, Wang, Tang vd., 2017) sahte haberlerle 
ilgili daha fazla çalışma yapılması ve mevcut veri madenciliği algoritmalarının 
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sosyal medya ağlarına uygulanacak şekilde uyarlanması çağrısında bulunmaktadır-
lar. Çevrim içi doğruluk kontrol endüstrisi, yakın bir döneminde Amerikan siyase-
tinin etkili bir yönü olarak ortaya çıkmıştır. 2003’te “FactCheck.com”, 2007'de 
“PolitiFact” platformları ortaya çıkmıştır. Yine 2007’de “The Fact Checker” plat-
formu Washington Post tarafından kullanılmıştır (Marietta, Barker, & Bowser, 
2015:577). The Washington Post gazetesi “The Fact Checker” doğruluma web 
sitesinin amacını şu şekilde açıklamıştır: “Zor konuları açıklamaya, eksik bağlamı 
sağlamaya çalışacağız. Aynı zamanda politikacılar, diplomatlar ve diğerleri tara-
fından gerçeği gizlemek veya gölgelemek için kullanılan çeşitli durumların analizi-
ni yapıp ortaya çıkaracağız.” (Kessler, 2017). 

Haber doğrulama platformları 2014 yılında ciddi bir atılım göstermiştir. Dün-
yanın dört bir yanından gelen kontrol grupları; Poynter Enstitüsü’nün bir birimi 
olarak Uluslararası Fact-Checking Network (IFCN) isimli şemsiye organizasyonu 
altında toplanmıştır. Bu dönemlerde aynı zamanda muhabirler laboratuvarı olarak 
değerlendirilen Duke Üniversitesi Sanford Kamu Politikası Okulunda bir gazeteci-
lik araştırma merkezi kurulmuştur. Bu merkez temel olarak doğruluk kontrolüne 
odaklanmaktadır. Aynı zamanda haber medyasına ve diğer konulara güven konu-
sunda da araştırmalarını sürdürmektedir. Duke Reporters Lab'ın yayınladığı rapora 
göre (Grafik 1), dünyadaki aktif haber doğrulama platformlarının sayısı 300'ü aş-
mıştır. Bu daha önceki yıllara göre ciddi bir atılımdır (Stencel & Luther, 2020). 

 

Grafik 1: 2016-2020 yılları arası doğrulama platformları  
(Duke Reporters Lab 2020) 
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Grafik incelendiğinde Güney Amerika'daki doğrulama platformlarının sayısı-
nın iki katına çıktığı görülmektedir. Afrika ve Asya'nın sayısı ise üç katından fazla 
artmıştır. Kuzey Amerika’da yer alan platformların da üçte bir oranında fazlalaştığı 
görülmektedir. Bu durum dünyada doğrulama platformlarının sayı ve öneminin 
giderek fazlalaştığını göstermektedir. Türkiye’de yer alan doğrulama platformları-
na yönelik inceleme çalışmaları da bulunmaktadır. Yapılan bir araştırmada haber 
doğrulama platformlarının sınırlılıklarının bulunduğu, bu platformların mevcut 
sorunlarla mücadelede tek başına yeterli olamayacağı vurgulanmıştır. Aynı zaman-
da haber doğruluğu açısından haber doğrulama platformlarının dışında halkın bi-
linç kazanması gerektiği, dijital okuryazarlık seviyelerinin fazlalaştırılması gerekli-
liği vurgulanmaktadır (Çömlekçi, 2019:1549). 

Medya ve sosyal medya ortamında yayımlanan, doğruluğu konusunda şüphe 
uyandıran haberlerin içeriğini araştıran Teyit.org 2016 yılında bir sosyal girişim 
olarak ortaya çıkmıştır. İnternet üzerinden ortaya çıkan haberlerdeki iddiaların 
sonuçlandırılması amacıyla çeşitli yöntemler belirlemiştir. İddialar ile ilgili varıla-
bilecek 4 farklı sonuç bulunmaktadır (2020): 

1-  Doğru: Elde edilen kanıtlar ortaya konulan iddianın doğru olduğunu gös-
termektedir. 

2-  Yanlış: Elde edilen kanıtlar ortaya konulan iddianın yanlış olduğunu gös-
termektedir. 

3-  Karma: Elde edilen kanıtlar ortaya konulan iddiadaki önermelerin hem 
doğru hem de yanlış yönleri olabileceğini göstermektedir. 

4-  Sonuçlandırılamadı: Elde edilen kanıtlar ortaya konulan iddianın doğru, 
yanlış ya da karma olarak değerlendirilmesi açısından yeterli olmamaktadır. 

Manipüle edilmiş içerikleri ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanan “Doğrulama 
El Kitabı” adlı eserde ise belirli teknikler ortaya konulmuştur. Bu teknikler haber-
lerde yer alan iddiaları analiz etmektedir. Paylaşılan iddialara yönelik çeşitli bilgi 
türü değerlendirmeleri bulunmaktadır (Wardle, 2020:10-12): 

1-  Hatalı ilişkilendirme: Bir olay ile ilgili ilişkilendirilen fakat farklı bir olayı 
yansıtan fotoğraf, video, alıntı, haber başlıkları gibi içerikleri ifade etmek-
tedir. 

2-  Uydurma: Kurgu olan, herhangi bir gerçeklik değeri taşımayan içerikleri 
ifade etmektedir. 

3-  Parodi: Eğlence amaçlı ortaya çıkan ancak kullanıcıları yanıltabilecek dü-
zeydeki içerikleri ifade etmektedir. 

4-  Taklit: Kişi, kurum ya da diğer unsurlara yönelik oluşturulan sahte içerik-
leri ifade etmektedir. 
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5-  Çarpıtma: Gerçeklerin saptırılması ve farklı bir yöne doğru çekilmesini 
ifade etmektedir. 

6-  Manipülasyon: Bilgilerin değiştirilmesi, metinden çıkarılması gibi durum-
ları ifade etmektedir. 

Son zamanlarda, makine öğrenimi ve yapay zekâ yoluyla sahte haberleri tespit 
etmek amacıyla birçok çalışma yapılmıştır. 2018 yılında, MIT CSAIL'deki (Bilgisa-
yar Bilimi ve Yapay Zekâ Laboratuvarı) araştırmacıları, genellikle sahte haberlerde 
görünen yaygın kalıpları, kelimeleri ve sembolleri derlemiştir. Bu sayede yanlış bil-
gileri tanımlamak için bir makine öğrenimi algoritması oluşturmuştur (Hao, 2018). 
Bugün birçok doğrulama platformu bu algoritmalardan yararlanmaktadır.  

5. Dağlık Karabağ Savaşı Haberlerine İlişkin İnceleme 

Nisan 2021 tarihi itibariyle Dağlık Karabağ Savaşı’na ilişkin ilgili kategoriler-
le birlikte Teyit.org üzerinde yer alan arama motorundan “Azerbaycan”, “Ermenis-
tan”, “Karabağ” sözcükleriyle yapılan tarama sonucu 28 içerik tespit edilmiştir. Bu 
içeriklere yönelik paylaşılan bilgi, paylaşımın yapıldığı platform, paylaşımla ilgili 
ortaya atılan iddia, iddiaya yönelik analiz sonucu, ilgili içerikte yer alan bilgi türü-
ne yönelik veriler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Dağlık Karabağ Savaşı’na yönelik yapılan paylaşımlar 

Paylaşılan Bilgi 
Paylaşımın 
Yapıldığı 
Platform 

Ortaya Atılan İddia Sonuç Bilgi Türü 

Ermeniler tarafın-
dan esir alınan 
kadının fotoğrafı 
değil Azeri sanatçı 
tarafından çizilen 
bir tablo iddiası 

Sosyal  
medya 

1992’de Azerbaycan’ın 
Dağlık Karabağ bölgesi-
nin Hocalı kasabasında 
yaşanan katliam sırasında 
Ermeniler tarafından 
kaçırılıp tecavüz edilen 
bir kadının gösterilmesi. 

Yanlış 
Hatalı  
ilişkilendirme 

Azerbaycan'da 
seferberlik ilan 
edildiği iddiası 

Sosyal  
medya ve 
haber  
siteleri 

Azerbaycan’da seferber-
lik ilan edildiğine dair 
bazı paylaşımlar yapılma-
sı. 

Yanlış 
Hatalı  
ilişkilendirme 

27 Eylül çatışma-
sında Pakistan'ın 
Azerbaycan'a des-
teğini gösterdiği 
iddiası 

Sosyal  
medya 

Azerbaycan ve Ermenis-
tan arasında başlayan 
çatışmalara Pakistan’ın 
verdiği desteği gösteren 
bir videonun paylaşılması. 

Yanlış Hatalı  
ilişkilendirme 

Fotoğrafın Azerbay-
can Ermenistan 

Sosyal  
medya 

Düşen helikopterin 
Azerbaycan’a veya Er- Yanlış 

Hatalı  
ilişkilendirme 
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çatışmasında düşen 
helikoptere ait 
olduğu iddiası 

menistan’a ait olduğuna 
yönelik paylaşımlar 
yapılması. 

Dağlık Karabağ'da 
Ermenistan’a karşı 
savaşan Sultan 
Murat tümeninin 
militanları olduğu 
iddiası 

Sosyal  
medya ve 
haber  
siteleri 

Paylaşılan bir fotoğrafın 
Ermenistan’la çatışmak 
için Azerbaycan’a gön-
derilen “Sultan Murat” 
tümeni militanlarını 
gösterdiğine yönelik 
paylaşımlar yapılması. 

Yanlış Hatalı  
ilişkilendirme 

İran üzerinden 
Ermenistan’a giden 
yardım tırının Azer-
baycanlılar tarafın-
dan yakıldığını 
gösterdiği iddiası 

Sosyal  
medya 

Ermenistan’a İran üze-
rinden gönderilen yar-
dım tırlarının Azerbay-
canlılar tarafından yakıl-
dığına yönelik paylaşım-
lar yapılması. 

Yanlış 
Hatalı 
ilişkilendirme 

Tebriz’deki Azer-
baycanlıların Erme-
nistan’a giden tırları 
yaktığını gösterdiği 
iddiası 

Sosyal  
medya ve 
haber 
 siteleri 

Tebriz'de güneyli yurttaş-
larımız Ermenistan'a 
giden birkaç kamyonu 
yakıp imha etti ifadele-
riyle ilgili paylaşımlar 
yapılması. 

Yanlış 
Hatalı  
ilişkilendirme 

Ece Üner tarafından 
atılan tweet iddiası 

Sosyal  
medya 

Haber spikeri Ece Üner 
tarafından yazılmış gibi 
gösterilen paylaşımlar 
yapılması. 

Yanlış Taklit 

Videonun savaştan 
kaçan Azerbaycanlı-
ları gösterdiği iddia-
sı 

Sosyal  
medya, 
Telegram 
grupları 

Askerler ve sivil kıyafetli 
bazı kişilerin yer aldığı 
videoda bulunan kişilerin 
savaştan kaçan Azerbay-
canlı olduklarına yönelik 
paylaşımlar yapılması. 

Yanlış 
Hatalı  
ilişkilendirme 

Atatürk’ün Türki-
ye’nin Azerbaycan 
ile kara sınırı olması 
için İran’dan toprak 
satın aldığı iddiası 

Sosyal  
medya 

Sosyal medyada Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
İran’dan toprak satın 
aldığına yönelik payla-
şımlar yapılması. 

Belirsiz Sonuçlandırılamadı 

Fotoğrafın Erdo-
ğan’ın üzerine imza 
attığı SİHA’dan ve 
Ermenistan'dan 
olduğu iddiası 

Sosyal  
medya ve 
haber  
siteleri 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın imza-
ladığı SİHA'nın Dağlık 
Karabağ bölgesinde 
devam eden çatışmalar 
sırasında Azerbaycan 
tarafından kullanıldığına 
yönelik paylaşımlar 
yapılması. 

Yanlış 
Hatalı 
 ilişkilendirme 
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Pakistan Savunma 
Bakanlığının 'Üç 
devlet tek millet' 
paylaşımı yaptığı 
iddiası 

Sosyal  
medya ve 
haber  
siteleri 

Pakistan Savunma Ba-
kanlığının sosyal medya 
hesabından “Üç devlet, 
tek millet” notuyla bir 
tweet paylaşımı yapıldı-
ğına yönelik içeriklerin 
yayılması. 

Yanlış Hatalı  
ilişkilendirme 

Videonun Türk F-
16'sının düşürdüğü 
Ermeni uçağını 
gösterdiği iddiası 

Sosyal  
medya 

Türk F-16’sı tarafından 
vurulan Ermenistan’a ait 
SU-25 uçağını gösteren 
video paylaşımı yapılma-
sı. 

Yanlış 
Hatalı 
ilişkilendirme 

Ermenistan Başba-
kanı Paşinyan’ın 
istifa ettiği iddiası 

Sosyal  
medya 

Ermenistan Başbakanı 
Nikol Paşinyan’ın istifa 
ettiğine yönelik payla-
şımlar yapılması. 

Yanlış Uydurma 

Azerbaycan ile 
Ermenistan arasın-
daki çatışmalara 
paralı askerler gittiği 
iddiası 

Sosyal  
medya ve 
haber  
siteleri 

Türkiye desteğiyle Azer-
baycan’a gittiği iddia 
edilen ve Suriye Millî 
Ordusu mensuplarını 
gösterdiği söylenen pay-
laşımlar yapılması. 

Belirsiz Karma 

Videonun Ermenis-
tan'da zorla askere 
alınan gençleri 
gösterdiği iddiası 

Sosyal  
medya 

Ermenistan’da polisler 
tarafından zorla askere 
gönderilen gençlere 
yönelik paylaşımlar 
yapılması. 

Yanlış 
Hatalı  
ilişkilendirme 

Fotoğrafın Kara-
bağ'daki güncel 
Ermenistan PKK iş 
birliğini gösterdiği 
iddiası 

Sosyal  
medya ve 
haber  
siteleri 

Dağlık Karabağ’da Erme-
nistan ile YPG ve 
PKK’nın iş birliği yaptığını 
gösteren paylaşımlar 
yapılması. 

Yanlış Hatalı  
ilişkilendirme 

Videonun roket 
kullanan Ermenistan 
askerini gösterdiği 
iddiası 

Sosyal  
medya, 
internet 
siteleri 

Omzundaki silah alev 
alan bir askeri gösteren 
videonun Ermenistan 
Azerbaycan çatışmasın-
dan olduğuna yönelik 
paylaşımlar yapılması. 

Yanlış 
Hatalı  
ilişkilendirme 

Çatışma görüntüle-
rinin Karabağ’dan 
olduğu iddiası 

Sosyal  
medya 

Karabağ’da çekildiği 
iddia edilen bir görüntü-
ye yönelik paylaşımlar 
yapılması. 

Yanlış 
Hatalı  
ilişkilendirme 
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Fotoğrafın Gen-
ce'den değil Suri-
ye'den olduğu 
iddiası 

Sosyal  
medya, 
Telegram 
grupları 

Gence saldırısının ardın-
dan Azerbaycan medya-
sında paylaşılan bir fo-
toğrafın gerçek olmadığı-
na yönelik paylaşımlar 
yapılması. 

Yanlış Çarpıtma 

Fotoğrafın Rus-
ya’nın Ermenistan'a 
askerî sevkiyatını 
gösterdiği iddiası 

Sosyal  
medya 

Rusya’ya ait askerî uçak-
ların Ermenistan’ın baş-
kenti Erivan’a askerî 
yardım gönderdiğine 
yönelik paylaşımlar 
yapılması. 

Yanlış 
Hatalı  
ilişkilendirme 

Fotoğrafın Gence 
ve Mingeçevir’e 
yapılan saldırıdan 
olduğu iddiası 

Sosyal  
medya 

Gence ve Mingeçevir’e 
yapılan saldırıyla ilişki-
lendirilen bir fotoğrafa 
yönelik paylaşımlar 
yapılması. 

Yanlış 
Hatalı  
ilişkilendirme 

Fotoğrafın İran’ın 
Ermenistan’a silah 
taşıdığını gösterdiği 
iddiası 

Sosyal  
medya 

Karabağ çatışmaları 
sırasında İran'ın Ermenis-
tan’a silah yardımı yaptı-
ğına yönelik paylaşımlar 
yapılması. 

Yanlış Uydurma 

Videonun düşürü-
len Ermenistan 
uçağına ait olduğu 
iddiası 

Sosyal  
medya 

Bir hava aracının yerden 
açılan ateşle düşürüldü-
ğüne yönelik paylaşımlar 
yapılması. 

Yanlış 
Hatalı  
ilişkilendirme 

Ronaldo'nun Azer-
baycan'a destek için 
saçlarını kazıtıp ay 
yıldızlı tişört giydiği 
iddiası 

Sosyal  
medya 

Ronaldo’nun Azerbay-
can’a destek için saçları-
nı kazıttığı ve ay yıldızlı 
forma giydiğine yönelik 
paylaşımlar yapılması. 

Yanlış Manipülasyon 

Videonun Kara-
bağ'daki çatışmaları 
izleyen İranlıları 
gösterdiği iddiası 

Sosyal  
medya 

Azerbaycan ile Ermenis-
tan arasında 27 Eylül 
2020'de başlayan çatış-
maları izleyen İranlıları 
gösteren paylaşımların 
yapılması. 

Yanlış Hatalı  
ilişkilendirme 

Videonun Kara-
bağ’dan kaçan 
Ermenileri gösterdi-
ği iddiası 

Sosyal  
medya 

Araba konvoyunun Ka-
rabağ’dan kaçan Ermeni-
leri gösterdiğine yönelik 
paylaşımlar yapılması. 

Yanlış 
Hatalı  
ilişkilendirme 

Paşinyan’ın dövül-
düğünü gösteren 
videonun güncel 
olduğu iddiası 

Sosyal  
medya 

Paşinyan’ın dövüldüğü 
ve yaralı hâlinin gösteril-
diğine yönelik paylaşım-
lar yapılması. 

Yanlış 
Hatalı  
ilişkilendirme 

Teyit.org ekibi, “Dezenformasyon ve Medya Manipülasyonu üzerine Doğru-
lama El Kitabı” çalışmasından yola çıkarak bilgi türü değerlendirmesi yapmıştır. 



Çarpıtılmış Gerçekliğin İnşası Cilt 2: Manipülatif İletişimin Görünümleri 

278 

Grafik 2 incelendiğinde Dağlık Karabağ Savaşı boyunca çıkan iddialar arasından 
Teyit.org’un analiz ettiği haberlere yönelik yapılan incelemeler sonucunda ilgili 
haberlerin %93’ünün yalan/yanlış kategorisinde yer aldığı gözükmektedir. Diğer 
%7’lik haber dilimine yönelik yapılan değerlendirme sonucu ise belirsiz olarak 
değerlendirilmiştir. 

 
Grafik 2: Haberlere ilişkin sonuçların dağılımı 

Grafik 3’e bakıldığında Dağlık Karabağ Savaşı’na yönelik bilgilerin yayıldığı 
platformların başında 18 içerik (%64) ile sosyal medya gelmektedir. İkinci sırada 7 
içerik (%25) ile hem sosyal medya hem de haber sitelerinde yayılan içerikler yer 
almaktadır. Bunu 2 paylaşım (%7) ile sosyal medya ve Telegram grubunda paylaşı-
lan içerikler izlemektedir. 1 (%4) haber içeriğiyle sosyal medya ve internet siteleri 
ise son sırada gelmektedir. Sosyal medyanın paylaşımlar açısından ilk sırada gel-
mesi kaynağı belirsiz, çoğunlukla yanlış bilgilerin burada paylaşılma ihtimalini 
artırmaktadır. Bu da benzer olarak yapılan ve sosyal medyanın yalan haber yayma 
açısından öncü olduğunu öne süren bazı araştırmaları güçlendirir niteliktedir. 

Belirsiz
7%

Yalan/Yanlış
93%

Haberlere ilişkin yapılan değerlendirme sonucu
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Grafik 3: Dağlık Karabağ Savaşı’na yönelik bilgilerin paylaşıldığı platformlar 

Grafik 4’te Dağlık Karabağ Savaşı’na yönelik ortaya çıkan haberlere ilişkin 
doğrulamaların sonucu gösterilmiştir. Teyit.org tarafından yapılan değerlendirme 
sonucunda bu haberlerin %75’inin hatalı ilişkilendirme ile oluşturulduğu görül-
mektedir. Bu haberleri %7 ile uydurma haberler izlemektedir. Paylaşılan haberlere 
yönelik doğrulama faaliyetleri sonucu %4’ünün sonuçlandırılamadığı gözükmekte-
dir. Haberlerin %4’ü ise manipülasyon içermektedir. Paylaşılan haberlerin %4’ü 
taklit, %3’ü çarpıtma, %3’ü ise karma niteliktedir. Hatalı ilişkilendirmeler özellikle 
sosyal medyada yapılan paylaşımların içeriğinin olayı yansıtmaması veya olayla 
hiç ilgisi olmamasından kaynaklanmaktadır. 

64%

25%

4% 7%

Paylaşımların yapıldığı platform

Sosyal Medya

Sosyal medya ve haber
siteleri
Sosyal medya ve internet
siteleri
Sosyal medya ve
Telegram Grupları
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Grafik 4: Haberlere ilişkin sonuçların dağılımı 

Dağlık Karabağ Savaşı’na yönelik ortaya çıkan paylaşımlar haber doğruluğu 
üzerinden örneklendirilebilir. Sosyal medyada sahte (fake) hesaplarla kişileri taklit 
eden birçok kullanıcı bulunmaktadır ve buna yönelik çeşitli araştırmalar yapılmıştır 
(Goswami, 2018:535-544). Örneğin, Grafik 5’te Show TV haber spikeri Ece Üner’i 
taklit eden bir hesaptan Dağlık Karabağ Savaşı ile ilgili çeşitli paylaşımlar yapılmış-
tır. Paylaşım sonrası ilgili içerik internette hızlıca yayılmıştır. Fakat kısa bir süre 
sonra hesabın sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Buna benzer birçok sahte hesap ve içerik 
sosyal medyada yer almaktadır. Gündem olan olaylarla ilgili harekete geçen sahte 
hesaplar çoğunlukla bu gibi durumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

 
Grafik 5: Taklit haber paylaşımına yönelik bir örnek 

Çarpıtma
3%
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75%
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3%
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Dağlık Karabağ Savaşı’nda en sık görülen bir başka haber paylaşım türü ise 
hatalı ilişkilendirmedir. Hatalı ilişkilendirmeyle ilişkili araştırmalar bulunmaktadır 
(Allcott, Gentzkow & Yu, 2019). Grafik 6’da yapılan bir hatalı ilişkilendirme ör-
neği görülmektedir. Teyit.org ekibinin incelemesinde sosyal medyada ortaya çıkan 
bir videoda Pakistan’ın Azerbaycan’a destek verdiğine yönelik bir iddiaya rastlan-
mıştır. Onaylı hesabı bulunan sosyal medya kullanıcıları, eski siyasiler de dâhil 
olmak üzere çoğu kişi bu paylaşımı retweet etmiştir. Ancak ilgili iddia incelendi-
ğinde paylaşılan videonun aslında Pakistan’ın kendi tarihine ait bir kutlama günü 
olduğu görülmektedir. Buna benzer birçok hatalı ilişkilendirilen bilgi sosyal medya 
platformlarında yer almaktadır. Bu nedenle büyük veri yığınları içerisinden doğru 
bilginin elde edilmesi güçleşmektedir. 

 

Grafik 6: Hatalı ilişkilendirme haber örneği 

Haber içerikleriyle ilgili karşılaşılan bir başka durum ise manipülasyondur ve 
bununla ilgili de araştırmalar bulunmaktadır (Fitzpatrick, 2018). Grafik 7’de Dağ-
lık Karabağ Savaşı’nda futbolcu Cristiano Ronaldo’nun Azerbaycan’a destek ver-
mek amacıyla ay yıldızlı tişört giydiğine yönelik yapılan bir paylaşım yer almakta-
dır. Sosyal medyada yayılan bu içerik tipik bir manipülasyon örneğidir. Fotoğrafta 
yer alan ay yıldız ilgili tişörte sonradan eklenmiştir ve futbolcunun yaptığı payla-
şımın Azerbaycan ile ilgili hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Ancak buna rağmen 
ilgili paylaşımın altına futbolcuyu öven çok sayıda yorumun yazıldığı görülmekte-
dir.  
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Grafik 7: Manipülasyon haber örneği 

Sonuç olarak özellikle sosyal medya çok sayıda hatalı ilişkilendirme, taklit, 
manipülasyon gibi bir çok farklı biçimiyle sorunlu haber içeriklerini bünyesinde 
barındırmaktadır. Bu içerikler her yeni bir olayda farklı ve güncel biçimlerle kulla-
nıcıların karşısına çıkmaktadır. Böylesi bir bilgi kirliliği içerisinde doğrulama plat-
formlarına önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda kullanıcılar okuryazarlık 
düzeylerini yükselterek sahte haberler ile başa çıkma şansına sahiptir. 

Sonuç 

Karmaşık haber akışı ve üretilen bilginin bolluğu nedeniyle insanların doğru 
habere ulaşma noktasında uzman olarak gördükleri kişilerden güvenilir haber al-
masına yönelik anlayış dijital platformlarla birlikte kırılmaya başlamıştır. Bu du-
rum gerçekliğin ve haberde doğru bilginin ne olduğu sorunsalını ortaya çıkarmak-
tadır. Rashomon etkisi ile görülen olaylar hakkındaki öznellik durumları ve anlatı-
lanların güvenilmez olabileceği algısı dijital ortamda her geçen gün kuvvetlenmek-
tedir. Sosyal ve kültürel farklılıkla bütünleşen Rashomon etkisi, gerçeklik konu-
sunda insanlara geçerli olan bir epistemolojinin oluşmasını imkânsız kılmaktadır. 
Bu etki aynı zamanda insanların bildiklerini düşündükleri şeyi nasıl bildikleri hak-
kında bir sorgulamaya itmektedir (Anderson, What is the Rashomon effect?, 
2016:82). Heider (1988:74) bu durumla ilgili şunları söylemiştir: “Burada ortak bir 
gerçeklik var fakat bu konuda gerçekten farklı gerçeklerin bulunma ihtimalinden 
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söz edilebilir. Ancak Rashomon etkisi hakkında düşünmenin değeri, ortaya çıkara-
bileceğimiz nispeten az sayıda etnografik anlaşmazlık vakasının çok ötesine ge-
çer. Burada inceleyebileceğimiz türden etkiler, ön yargılar veya tercihler tartışıl-
maz olsa bile tüm etnografyada iş başındadır. Bu noktada habercilik açısından ger-
çeğin ortaya çıkarılması ve doğru bilginin yayılması açısından doğrulama platform-
ları önemli görevler üstlenmektedir. 

Sahte haberler, haberler metinlerindeki manipülasyonlar ve buna paralel ola-
rak doğrulama platformları ile ilgili çalışmalar her geçen gün sayı ve etki alanını 
artırmaktadır. Sahte haberler ve manipülasyonların yayılmasıyla uğraşan araştırma-
cılar mevcut sorunları düzeltebilecek bir ekosistem oluşturmak zorundadır. Sahte 
haberlerin azaltılması bu alanda yapılacak akademik araştırmalar ile ilintilidir. Baş-
ta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerin bile bu durumla başa çıkmakta zorlandığı 
bir düzlemde nispeten daha az gelişmiş ülkelerin durumu daha karmaşıktır. Bu 
nedenle küresel olarak sorunları giderebilecek kapsamlı araştırmalara ihtiyaç du-
yulmaktadır. Gazetecilikte haber doğrulama platformları manipülasyonla mücadele 
yönündeki ilk adımlardan birini temsil etmektedir. 

Haber doğruluk kontrolü ve doğrulama platformlarına yönelik literatür ince-
lendiğinde bu konuyla ilgili daha fazla çalışmaya, karşılaştırmalı ve ayrıntılı çalış-
malara ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Aynı zamanda gazetecilerin doğrulama 
açısından gösterdiği bireysel çabanın kimi zaman objektiflik ile çeliştiği durumlar 
(Nieminen & Rapeli, 2018:11) ortaya çıkarmasından dolayı ABD dışındaki ülke-
lerde yer alan gazeteciler arasında gerçek bir kontrol hareketinin ortak mekanizma-
da toplanması gerekmektedir. Teyit.org da incelediği içerikler üzerinden sahte ha-
berlere yönelik bir farkındalık oluşturma çabası içerisindedir. Özellikle dijital 
okuryazarlık düzeyinin artırılması, yalan, hatalı bilgilerle mücadeleye yönelik bi-
linç düzeyinin yükseltilmesi, dezenformasyonun sosyal medya üzerinden nasıl 
işlediğinin çözümlenmesi en kritik süreçleri oluşturmaktadır. Bu süreçlere yönelik 
daha kapsamlı çözümlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sonuç olarak, Roshomon etkisi olarak adlandırılan öznel yargıların nesnel 
gerçekliğin önüne geçerek haber akışında manipülasyona neden olduğu görülmek-
tedir. Özellikle araştırmacıların bilimsel bir araştırma konusu olarak doğruluk kont-
rolü ve doğrulama platformlarının önem ve potansiyelini yeni keşfettikleri anlaşıl-
maktadır. İlerleyen yıllarda bu konuyla ilgili atılacak adımlar sahte haberler ve 
manipülasyonun yoğun olduğu içerikler ile ilgili mücadelede belirleyici olacaktır. 
Dolayısıyla bu çalışmanın doğruluk kontrolü ve doğrulama platformlarına yönelik 
gelecek araştırmalar için bir farkındalık oluşturacağı umulmaktadır. 
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Manipülasyon ve Etik 

Semra Ağaç Sucu 

Özet  

İletişim özü itibarıyla kurgusal ve manipülatiftir. Sözlü iletişim dönemlerinde 
iletişimin doğal bir unsuru olan retorik, yazılı iletişim döneminde gerçekliğin bi-
linçli olarak çarpıtıldığı ve ideolojik bir işlev kazandığı manipülasyona dönüşmüş-
tür. Propaganda ve iktidarın rıza üretim aracı olarak manipülasyon, kitle iletişim 
döneminde psikolojik yönden arttırılmış tekniklerle daha da güçlenerek medya 
etiğini gündemin ana tartışma konusu yapmıştır. Ancak bu tartışma, medya karşı-
sında pasif birer izleyici olmadığımıza yönelik rıza üretimine maruz kalan ve aktif 
izleyici teziyle daha çok manipüle edilmiş bir kitle ortaya çıkarmıştır. Daha az ma-
nipüle olduğumuzu sandığımız bu dönemde manipülasyon, etiği bile araçsallaştır-
mıştır. Dijital iletişim döneminde ise bireylerin içerik üretimine dâhil oldukları,  
özgür ve eşit bir ifade ortamı sağlayan sosyal medya; mahremiyet, gözetim, kişisel 
verilerin gizliği gibi çok boyutlu etik tartışmanın merkezine oturmuştur. İnsan-
makine etkileşimi, yapay zekâ, nesnelerin interneti gibi teknolojik gelişmelerle etik 
problem giderek alevlenmektedir. Bu çalışmada öncelikle manipülasyon ve etik 
arasındaki ilişki değerlendirilecek ardından ağ toplumunda bireysel, toplumsal ve 
örgütsel düzeydeki etik sorunlar ele alınacaktır. Ayrıca gözetim ve veri manipülas-
yonu ile bağlantılı olarak etiği giderek imkânsızlaştıran nedenler analiz edilecektir.  

Giriş 

Tarihin her döneminde iletişim biçimleri kültürü, üretim ilişkilerini ve top-
lumsal yapıyı dönüştürmüştür.  Toplumsal yapıyı şekillendiren, üretim, dağıtım ve 
bölüşümü belirleyen artık ağın kendisidir. Her teknoloji, toplumu dönüştürürken 
yeni ve öngörülemeyen sonuçlar da doğurmaktadır. Ağ toplumunda bu sorunların 
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en önemlisi, gözetim teknolojilerine giderek artan bağımlılığın yol açtığı etik mese-
lesidir.  

Ağ toplumunun temel etkileşim aracı sosyal medyadır. Kullanıcıların içerik 
üretip, paylaşabildikleri aktör temelli bir eylem alanı olan sosyal medya; hiyerarşi-
siz, eşitlikçi ve özgürlükçü doğası nedeniyle toplumsal normlar ve hukuki gerekli-
liklerden görece bağımsızdır. Bu nedenle kuralsızlığı ve düzensizliği beraberinde 
getirerek etik dışı eylemlerin mekânı hâline gelmektedir.  

Diğer taraftan insan-makine etkileşimi, yapay zekâ, nesnelerin interneti, 
transhümanizm, tekillik gibi sonuçlarıyla Bilişim Devrimi, insanoğlunu bugüne 
kadar hiç olmadığı kadar yeni etik problemle de karşı karşıya bırakmıştır. Robotik, 
genetik ve nanoteknoloji gibi alanlarında yaşanan gelişmeler, bugüne kadar etiğin 
öznesi olan insanı belki de kendini imha edecek kararların eşiğine getirmiştir. Top-
lum 5.0 olarak ifade edilen “Akıllı Toplum”da etiğin nasıl bir yer edineceğine dair 
tartışmalar giderek alevlenmektedir.  

Tartışmanın bir tarafında teknolojinin kısıtlanmadan gelişimi ile insanın var 
olan potansiyelini en üst seviyeye çıkarılmasını savunanlar, diğer tarafında ise tek-
nolojik ilerlemenin yıkıcı etkileri olabileceği öngörüsüyle etik düzenlemelerin ya-
pılması gerektiğini düşünenler yer almaktadır. Sorokin’e göre toplumun yeniden 
organizsayonunda doğru ile yanlışı birbirinden ayıran etik sistemler, mülkiyet iliş-
kilerini, temel hak ve görevleri düzenleyen, yasal olanla suç teşkil eden eylemleri 
birbirinden ayıran ahlaki sistemler gereklidir (Erkilet, 2007:16). Ancak bu ahlaki 
sistemi bilişim toplumunda oluşturmak oldukça güçtür. Sanallık ve simülasyon 
düzeninin getirdiği paradigma değişimi, insanlığı bugüne kadar hiç olmadığı kadar 
ontolojik bir boyutta etik meseleleri çözmek zorunda bırakmaktadır.  

Etik ve manipülasyon arasındaki ilişkiyi sağlam bir zemine oturtmak için ön-
celikli olarak ahlak felsefesinden yola çıkmak gerekmektedir. Bu nedenle bu ça-
lışmada önce hangi “etki” biçimlerinin manipülasyon tanımına gireceği etik yakla-
şımlar bağlamında ele alınmaya çalışılacaktır. İlk bölümde, manipülasyonu niyet 
açısından yani “etkide bulunan” açısından mı yoksa, “eylemin sonucu” açısından 
yani etkilenende meydana getirdiği değişiklik açısından mı değerlendirilmesi ge-
rektiği tartışılacaktır.  İkna, etkileme, manipülasyon arasında temel ayrımlar ile 
manipülasyonunun bireysel, toplumsal ve iktidar seviyesindeki yansımaları incele-
necektir. 

Van Dijk (2006), ağ toplumunun; sosyal ve medya ağlarının bir kombinasyo-
nu ve “bireysel”, “toplumsal” ve “örgütsel” düzeyde örgütlenmenin şekillendirdiği 
bir toplum olduğunu söyler. Buradan hareketle Bilişim Çağı’nda etiğin bireysel, 
toplumsal ve kurumsal olmak üzere üç boyutu olduğunu söylemek mümkündür. 
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Bunlardan ilki, sanal ortamlarda kullanıcıların artık birer içerik üretici olmaların-
dan kaynaklanan etik meselelerdir. İkincisi din, aile, eğitim ve sağlık gibi kurumsal 
yapıların ağ düzeyindeki örgütlenmeleri nedeniyle oluşan etik sorunlardır. Üçüncü-
sü ise büyük veriye dayanan iktidar ve gözetim kaynaklı etik sorunlardır.   

Çalışmanın ikinci bölümünde etik meselelerin ağ toplumunda hangi düzeylere 
karşılık geldiği analiz edilmeye çalışılacaktır. Bu üç boyut, toplumsal meselelerin 
tespiti ve çözümü için Krech & Crutchfild’in önerdiği üç analiz metodu ile ele 
alınacaktır. Bunlardan ilki; ferdin sosyal davranışı seviyesinde analizi, yani “psiko-
lojik metot”tur. İkincisi; sosyal gruplar seviyesinde analizdir ki bu da “grup dina-
miği metodu”dur. Üçüncü olarak da; sosyal organizasyon ve müesseselerin faali-
yetleri seviyesindeki analizdir, yani “müesseseler metodu”dur  (Krech, 1980:34).  
Çalışmanın sonunda ayrıca manipülasyonun aldığı yeni biçimlerden yola çıkarak 
etiğin bilişim çağında imkânsızlığına dair bir tartışmaya da yer verilecektir.  

1. Manipülasyon ve Etiğe Dair Kuramsal Çerçeve 

Yunancada “karakter”, “gelenek” “töre” anlamına gelen “ethos” sözcüğünden 
türeyen etik, ahlaki davranışlara ilişkin ideal norm ve ilkeleri araştıran felsefe dalı-
dır. Etik, ahlaki davranış açısından seçim yapmamızı belirleyen ölçütlerin neler 
olduğunu inceler.  

Etiğin başlıca ilgilendiği şey, belli bir durumda bir şeyin doğru mu, yanlış mı 
olduğu sorusudur. Size doğru gelen şey sizin kendi etiğiniz tarafından belirlenir. En 
temel etik kurallar hakkında bile orta noktada buluşulamamasının sebeplerinden 
biri de budur (Leonhard, 2018:162). Aslında Sokrates "nasıl davranmamız" gerek-
tiğini sorarak, Ahlak Felsefesi’ni de açıklamış sayılır. Sokrates, davranışlarımızda 
alışılagelmiş kalıpları veya başkalarının kabul ettiği düsturları benimsemek yerine 
bunlar hakkında düşünmeliyiz der. Kısaca etik, ahlaki problemler ve ahlakî hüküm-
ler hakkındaki düşünceden ibarettir (Güngör E., 1998:13).  

Sokrates ve öncesinde pek çok düşünür bu sorular üzerine kafa yormuş olsa 
da, Aristoteles “Nikomakhos’a Etik” isimli kitabında “özgürlük”, “erdem”, “iyi” ve 
“kötü” gibi konuları sistemli bir biçimde tartışması nedeniyle Ahlak Felsefesi’nin 
kurucusu sayılır. İkna ve etkileme sanatı olan Retorik’in de temelini atan Aristo, 
her dönemde etik tartışmaların odağında yer almıştır. İronik olan ise çoğu zaman 
birbirine karşıt olan “etik” ve “retorik” gibi iki büyük meseleyi insanlığa aynı ismin 
miras bırakmış olmasıdır.  

Arsitotales ikna etme, etkileme, inandırma sanatı olarak adlandırdığı Reto-
rik’in asıl amacının “karar vermeyi etkilemek” olduğun söyler.  Karar verme süre-
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cini de etkileyecek şekilde özgür iradeye karşı her tür türlü yönlendirme zamanla 
“manipülasyon” olarak ifade edilmiştir.  Algı yönetiminden gerçekliğin çarpıtılma-
sına, zihin yönlendirmeden tutumların güdülenmesine kadar çeşitli etkileme teknik-
lerinin temel amacı ikna etmektir. İknanın da zorlama, baskı, yönlendirme veya 
belli bir argüman ile kararları etkileme gibi çeşitli yöntemleri vardır. Bu nedenle 
temel meselemiz, manipülasyonu, diğer davranışı etkileme yollarından nasıl ayıra-
cağımızdır. 

Bu noktadan hareket edildiğinde, hem etik hem de manipülasyon açısından 
cevaplanması gereken soruların temelde aynı olduğu görülmektedir. Etik-
te/manipülasyonda niyet mi önemlidir, yoksa eylemlerin sonucu mu? Ya da niyet 
veya sonuçtan ziyade davranışın kendisi mi belirleyicidir?  Bugüne kadar süregelen 
etik tartışmalar da, ahlaki fiili insanın özüne bağlayan deterministler ile insanın 
içinde bulunduğu koşulların özgür iradeyi ve karar vermeyi etkilediğini söyleyen 
indeterministler etrafında cereyan etmiştir. Epikurcü hazcılık, Benthamcı faydacılık 
ve Bergsoncu sezgicilik ahlakı, insanın kendisini gerçekleştirmesiyle ilgilidir. Sok-
rates, Platon, Fârâbî ve Spinoza’da ise ahlak, kendi dışındaki aşkın unsurlara bağlı-
dır. Varoluşçuluk felsefesinin temsilcisi Sartre’da ise değerler önemlidir ancak 
ödev ve sorumluluktan ziyade insanın özgür istekleri esastır.   

Bu etik yaklaşımlardan hangisinin benimsendiği, manipülasyona bakış açımızı 
da belirlemektedir. Niyete odaklandığımızda hangi düşüncenin iyi ve doğru oldu-
ğu,  sonuca odaklandığımızda ise hangi davranışın faydalı olduğu önemlidir.  

Kant için ahlaki davranışta niyet önemlidir. Onun ödev ahlakı insan aklına ve 
özgür seçime dayanır, ama bu özgürlük sorumsuz değil kendisine buyruk verebilen 
bir iradeyi içerir. Kişi kendisini bilinçli tercihle temellendirdiği noktadan itibaren 
etik başlar. Kant’ın ahlak anlayışı, kendinde iyi olan “içkin” ve bilinçli tercihle 
bağlantılı olan “aşkın” unsurların bir sentezidir (Gürsoy, 2008:32). Bu etik yakla-
şımı esas aldığımızda,  manipülasyonu insanın özgür iradesinin ve bilinçli tercihi-
nin sınırlandırılması olarak tanımlamak mümkündür. 

“Hiçbir istek başka bir nedenle belirlenmedikçe ne varolabilir ne de eyleme 
zorlanabilir. Bu neden üçüncü bir nedenle belirlenir. İrade, eylemde bulun-
masını gerektirecek bir nedene ihtiyaç duyar.” (Spinoza, 2013:63). 

Kant’ın insana sorumluluk yükleyen ödev ahlakını sonucu önemsemediği için 
eleştiren Scheler göre ise bir niyet eylemi değerini, içerisinde bu niyet eylemlerin-
den birisinin diğerleri için ölçü olarak alınması ve diğer niyetlerle ilişkilendirilmesi 
yoluyla elde eder (Scheler, 1973:171). Niyeti eyleme, eylemi de niyete bağlayan bu 
etik anlayış, bir eylemin veya söylemin manipülatif olup olmadığına karar vermek 
için sonuçların niyet üzerindeki etkilerine odaklanır. Bu yaklaşım açısından da 
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manipülasyon ile ikna arasındaki sınırı netleştirecek olan şey, etkilemeye dönük 
niyetin iyi niyet içermesidir.  

1.1. Etkileme, İkna, Manipülasyonda Temel Ayrımlar… 

Etkileme, ikna etme ve inandırma iletişimin temel amacıdır. Bu nedenle ileti-
şimin özünde manipülatif olduğu anlayışı oldukça yaygındır. İletişim “common” 
sözcüğünden türetilmiş, paylaşım, bir aradalık, etkileşim ve iletilerin alışverişi 
anlamına gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında iletişim, belli anlam ve değerlerin 
paylaşımı ile otak bir düşünce ve ilişki zemininin oluşturulması anlama gelir. Uz-
laşmaya ve anlaşmaya dayalı her iletişim türü, ikna üzerine kurulduğu için hedefi 
manipüle etme potansiyeli taşımaktadır.  

Van Dijk’e göre, manipülasyon; iletişimsel ve etkileşimsel bir süreçtir, mani-
pülatörler tarafından hâkim güçlerin istekleri doğrultusunda oluşturulan yönlen-
dirme metodudur. Osgood’a göre de, bir kaynak, bir ötekini, bir hedefi alternatif 
sembolleri kullanarak ve seçtiği bir kanaldan ileterek, manipüle ederek etkilediğin-
de iletişim meydana gelir (Osgood’tan akt. McQuail & Windahl, 2010:17). Bu 
görüşlerden hareketle iletişimi etkileşime dayanması nedeniyle manipülasyona 
indirgediğimizde, ikna ile manipülasyon arasındaki sınır bulanıklaşır ve neyin etik 
olduğuna karar vermek daha da zorlaşır.  

“İkna etmek, geniş anlamda birinin fikrini değiştirmek anlamına gelir. Dar 
anlamda ikna ise (yani rasyonel ikna), bir kişinin üzerine düşünebileceği ve 
değerlendirebileceği nedenler sunarak fikrini değiştirmek anlamına gelir. İl-
kinde ikna niyeti olsa da etki oluşmayabilir ama ikincisinde amaç tümüyle etki 
etmeye yöneliktir” .(Nissenbaum, Roessler & Susser, 2019:14)  

Niyet etkininin ön koşuludur, ama etkilenme sadece niyet tarafından belirlen-
mez aynı zamanda istencin bir sonucudur. Zorlama ve baskı olmaksızın kendi is-
teklerimize göre yaptığımız seçimler özgürlüğün ölçütü kabul edilir. Seçim yapmak 
özgürlüğün, irade de seçimin ön koşuludur. O hâlde bu istenci yok etmeye yönelik 
eylem manipülatiftir.  

“İnançları, arzuları ve duyguları yöneten belirli normlar veya idealler vardır. 
Manipülatif eylem, birinin inançlarını, arzularını veya duygularını bu norm-
ları ihlal etmeye, bu ideallerin gerisinde kalmaya ikna etme girişimidir.” 
(Noggle, 2020:9).  

Bilişsel Tepki yaklaşımına göre; “Başarılı ikna taktiği, hedef kitlenin düşünce-
lerini, iletiyi yollayanın görüşlerine uygun bir şekilde yönledirip kanalize eder, 
önerilen hareket biçimi hakkındaki her türlü olumsuz düşünceye set çeker ve ilete-
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nin mesajı hakkında olumlu düşünceleri teşvik eder(Pratkanis & Aronson, 
2018:47). İknanın başarılı olmuş olması tek başına manipülasyon için yeterli değil-
dir. Aynı zamanda düşünceyi yönlendirmiş olması ama bu yönlendirmenin de bi-
linçli tercihi sınırlayıcı mahiyette olması gerekir. 

“Birini ideallerden mahrum bırakmak, psikolojik ortamını idealden uzaklaş-
tırmaktır. Manipülasyon, bir kişinin ortamını ideal olandan, genellikle o kişi-
nin kendi çıkarına veya mevcut bağlamda muhtemelen kendi çıkarına uygun 
olmayan şekillerde uzaklaştırmaktır.” (Barnhill, 2014:51). 

Manipülasyon ve zorlama arasındaki temel ayrım ise seçimlere müdahale ko-
nusunda ortaya çıkar. Zorlamanın aksine manipülasyon, bir kişinin seçeneklerine 
müdahale etmez. Bunun yerine kişinin kararlara ulaşma, tercih oluşturma veya 
hedefleri benimseme şeklini saptırır (Raz, 1988:377). Bu saptırma Eric Cave’in, 
“güdü manipülasyonu” olarak ifade ettiği şeyle ilişkilendirilebilir. Ona göre güdü-
lerin manipüle edilmesi,  ilgisiz güdüleri devreye sokarak işleyen bir etki biçimidir. 
Failin bazı eylem veya durumlara yönelik bilinçli ön-tutumlarından oluşan güdüler 
olan “endişeler”ini bilinçsiz tutumlar olan “kaygı dışı güdüler”i kullanarak yönet-
me biçimidir. Bu, bilinçli olmayan güdülere hitap etmenin yanı sıra “yarı hipnotik 
teknikler” yoluyla işleyen manipülasyon biçimidir (Noggle, 2020:14). 

Birini manipülasyon niyeti taşımadan belli seçimlerin iyi olduğu konusunda 
yönlendirmek ile güdüleme birbirinden farklıdır. Güdüleme, yönlendirmenin nega-
tif boyutu olarak hedefin yararına olmayan durumlarda bile etkilemeyi nihai amaç 
olarak kabul eder ve buna yönelik baskı oluşturur. 

1.2. Manipülasyon ve Aldatıcı Etki 

Manipülasyonu ikna, zorlama ve aldatma gibi diğer etki biçimlerinden ayıran 
şey manipülasyonun ince ve sinsi olmasıdır. R. Goodin, manipülasyon teorisinin 
merkezine gizli etki fikrini (ya da “aldatıcı etki” dediği şeyi) yerleştirir. Manipüla-
tör, zorlayanın yaptığı gibi bir kişiyi seçeneklerden mahrum bırakmak yerine, karar 
verme sürecine sızar. Wood'a göre manipülasyon özyönetim kapasitelerini "yık-
mak", alternatif düşünce ve yolları seçme iradelerini "baltalamak veya bozmaktır" 
(Nissenbaum, Roessler & Susser, 2019:18). Noggle ise manipülasyonu üç temel 
kategoriye ayırmak suretiyle hangi etki biçimlerinin manipülatif olduğuna ışık 
tutar. 

“Hile olarak manipülasyon, rasyonel iknayı baypas eden manipülasyon, ba-
sınç nedeni olarak manipülasyondur. İlki, hedefin rasyonel müzakere tercihi-
nin yok edildiği manipülasyon biçimidir. Psikolojik teknikler kullanılarak ras-
yonel düşünme baypas edilir, baltalanır. İkinci manipülasyon türü hile ve al-
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datmaya dayanır. Hedefin kasten yanıltılması yoluyla, yanlış bilinç ve inancı 
benimsemesini sağlayan yöntemler üzerinden işler.  Üçüncüsü ise baskıya da-
yalı manipülasyondur. Zorlayıcı olmasa da baskı uygulan veya etkilenen kişi-
de bir baskı oluşturan her etki manipülatiftir.” (Noggle, 2020:6,9,11). 

Manipülasyon, söylem yoluyla bir tür gayri meşru etkinin uygulanmasıdır 
(Dijk, 2006:360). Buradaki gayri meşru etki, failin niyetini gerçekleştirmiş olması-
nın sonucudur. Söylemin manipülatif olması hangi niyet ve amaçla kullanıldığına 
bağlıdır, ahlakiliğe konu olan da niyetin icracısıdır. Gerek baskı yaparak, gerekse 
aldatma yoluyla insanın iradesine set çekecek şekilde düşünme biçimini etkileyen, 
duygusal ve psikolojik zayıflıkları kullanarak insanların seçimlerini yönlendiren 
etkileme biçimleri manipülatiftir ve ahlaki açıdan sorunludur.  

Söylem, kodlayıcının yaptığı seçime göre temel anlamlar ve yan anlamlar ka-
zanmaktadır. Mesajlar kodlamak üzere seçilir ve bu süreçte dil manipüle edebilir 
(McQuail & Windahl, 2010:183). Ancak hedef kitle, mesajı kodlandığı biçimde 
manipüle olacak şekilde alımlamayabilir. Hall’ün (2005:94) belirttiği gibi mesajlar; 
egemen, karşıt ve tartışmalı olmak üzere üç farklı biçimde okunabilmektedir. Kısa-
ca mesajlardan etkilenme,  hem bağlamlarına hem de onların nasıl alımlandığına 
göre değişiklik göstermektedir. Amacına ulaşmayan manipülasyon niyet açıkça bu 
olmuş olsa da genellikle etik sorgulamaya tabi tutulmamaktadır.  

Bu bir bakıma “etkiye açıklık” ile bağlantılıdır. Weber’in geleneksel, rasyo-
nel, değer ve amaca bağlı eylem kategorileri temel alındığında, etkiye açıklık; bire-
yin karakter özelliklerinin yanısıra, içinde bulunduğu ortama, değerlere ilişkin 
inançlarına ve iletişimdeki amacına göre değişiklik gösterir.  Ayrıca bireyin psiko-
lojik olarak etkiyi nasıl değerlendirdiği ile de yakından ilişkidir.  

“Manipülasyon ile manipülasyona teşebbüs ve manipüle edilmek arasında 
fark vardır. Kişi başarılı olmadan manipüle etmeye çalışabilir ve manipüle 
edilmeden manipüle edilmiş hissedebilir. Manipülasyon, başarılı bir manipü-
lasyon girişimidir. Manipüle edilmek, başarılı manipülasyon girişiminin nes-
nesi olduğunu hissetmek ve böyle olduğuna inanmaktır.” (Parker, 1972:338).  

Diğer taraftan manipüle ederek etkilemek, düşünceleri yönlendirmek olsa da 
her zaman etik dışı olmayabilir. Örneğin, hedefin bilgi sahibi olmadığı bir konuda 
etkiye açık olduğu ve rıza göstereceği ikna biçimleri de vardır. Sunstein (2014)in 
“dürtme” kavramı olarak ifade ettiği durumlarda olduğu gibi, insanların daha opti-
mal seçimler yapmalarını sağlamak için karar alma süreçlerine ince, zorlayıcı ol-
mayan etkilerin kasıtlı olarak dâhil edilmesi etik açıdan sorunlu görünmemektedir.  

Manipülasyon ve etik tartışmasında bugüne kadar üzerinde en fazla tartışılan 
konuların başında basın etiği gelmektedir. Gazeteciler toplumsal eylemleri yorum-
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larken bazı işlemlerden geçirirler.  Gazetelerde kullanılacak malzemelerin seçimi, 
yazının içeriği ve boyutu ile ilgili sınırları belirleme kararı, editoryal denetim ve 
kararların kapsamına girer. İfade araçlarını kimin kullanacağına karar veren güç 
esasında ifade özgürlüğü değil başkalarının konuşmalarını denetleyen güçlere atfe-
dilen bir özgürlüktür. Bu doğrudan bir manipülasyondur ancak niyet öyle olmasa 
bile bir haberi aktarmak söz konusu olduğunda en iyi “nesnellik” durumunu koru-
mak bile neredeyse imkânsızdır (Besley & Chadwick, 1998:32). 

Bazı durumlarda ise manipülasyon ve etik ilkeler her durumda birbirine kar-
şıtlık içinde olmayabilir. Medya etiği, genellikle nesnellik, tarafsızlık, objektiflik 
gibi basın meslek ilkelerini içerir ve belli bir durumlarda nasıl hareket edilmesi 
gerektiğine dair etik kodları vardır. Buna rağmen gazeteciler etik davranış kodları 
konusunda ikilem yaşayabilmektedir. Mesleki açıdan yapması gerekeni mi yapmalı 
yoksa etik açısından olması gerekeni mi? Örneğin bir gazeteci yalan haber yapma-
sa da dezenformasyon yapmış olabileceği gibi, gerçekliği çarpıtmadığı hâlde nes-
nellik ölçütünü zedelemiş olabilir.  

1.3. “İnandırma Ustaları” ve Özgürlük Miti.... 

İknanın manipülasyon biçimini alması ve kitlesel boyutlara ulaşması 19. yüz-
yıl Endüstri Devrimi’nden sonra ürünlerin artması ve çeşitlenmesi ile birlikte rek-
lam ve pazarlama teknik ve stratejilerin tüketicilere sunulmasıyla başlar (Pratkanis 
& Aronson, 2018:24). Manipülasyonun hedef kitlesi özellikle telkin yatkınlığı olan 
bireylerdir. Freud, kitle ve sürü psikolojisini telkin yatkınlığı olan bireylerin ikna 
edilmesi ile ilişkilendirir. Kitle toplumu da esasında telkine açık manipüle edilmiş 
bir yığındır.   

Medya;  konulaştırma yaparak, gündem belirleyerek, eşik bekçiliği ile istediği 
haberleri seçerek, kanaat önderlerini kullanarak kitlenin algılarını egemen söylem 
ve çıkar ilişkileri çerçevesinde yönlendirir ve kamuoyu oluşturur. Lasswell’in pro-
paganda kuramı ve  Lippman’ın kamuoyu (public opinion) kuramına dayanan güç-
lü etki dönemi 1950’lerden itibaren yerini aktif izleyici tezlerine bırakmıştır. Örne-
ğin Lazarfeld’in “Halkın Tercihi” araştırması ve “Kullanımlar Doyumlar” yaklaşı-
mı, kitlenin kendi tercihlerini ortaya koyabildiğini ve bireylerin aktif olduğunu 
savunmaktadır.   

Kitlelerin, medyanın manipülasyonuna sanıldığı kadar maruz kalmadığı ar-
gümanı,  medya endüstrisinin içerik üretimi ve dağıtımındaki rolünün giderek daha 
fazla görünür olmasından sonra geçerliliğini uzun süre koruyamamıştır. Medya; 
Gramsci için “hegomanya” ve “rıza üretim”,  Althusser için “devletin ideolojik 
aygıtı”, Frankfurt Okulu için “Kültür Endüstrisi”, Garbner için “Kültürel Ekme”, 



Manipülasyon ve Etik 

295 

Raymond Williams için “Egemenlerin Temsili”, McLuhan için propaganda, Dijk 
ve Chomsky için manipülasyon aracıdır. Bu yaklaşımlar, kitlelerin maruz kaldığı 
manipülasyonda hiçbir etik kaygı güdülmediğini iddia etmektedir.  

Alıcıya ulaşan mesajların kaynak tarafından kurgulanması, genel yayın politi-
kası, yayına girecek haberlerin elimine edilmesi gibi süreçler,  algı yönetimini eti-
ğin alanı içine taşımıştır. Diğer taraftan medya üzerine yapılan araştırmaların pek 
çoğu da algıları yönetmeye yönelik bir amaç taşımaktadır. Schiller’in de dediği 
gibi, kamuoyu anketleri bilinçli bir manipülasyon ve beyin yıkama yönetimidir. 
İnsanların özgür olduğu ve kişisel tercihte bulunabildiği de,  medyanın doğruları 
nesnel, tarafsız ve yansız bir biçimde aktardığı da “zihin yönlendiriciler” tarafından 
üretilmiş mitlerdir (Schiller, 1993:19). 

“Kişinin elindeki seçenekleri değiştiren veya içinde bulunduğu durumu değiş-
tiren ve dolayısıyla tutumlarını değiştiren” manipülasyon ile “bir kişinin 
elindeki seçenekleri değiştirmeden doğrudan tutumlarını değiştiren” manipü-
lasyon arasında ayrım yapmak gerekir.” (Barnhill, 2014:43) 

Sadece tutumları değil, seçeneklerimizi de değiştiren manipülasyon en yıkıcı 
olandır. Manipülasyon araçları politik iktidarın araçlarıdır; otorite ilişkileri;  kendi 
başına yalnızca dil kullanımını içeren retorik gibi dinleyiciyi koşullandırmanın 
tekniklerini içerir (Parker, 1972:69).  R. Williams, “kitleler yoktur, insanları kitle-
ler hâlinde görmenin yolları vardır” der. Medya diğer insanları ötekileştirerek, bi-
zim dışımızda bir kitle olduğuna ikna etmeye çalışır.  

Bunlar, egemen güçlerin çıkarları doğrultusunda toplumu “ikna” etmeye ve 
etkilemeye yönelik büyük anlatılardır. Büyük anlatılar en çok da “özgürlük” üze-
rinden kurgulanır. Aktif izleyici tezi, öyle olmadığı hâlde insanları özgür düşünme 
ve seçme hakkı olduğuna inandırmaya yönelik bir kurgunun parçasıdır. Spino-
za’nın dediği gibi, insanlar kendilerinin özgür olduğunu düşünürler çünkü kendi 
seçimlerinin ve arzularının farkındadırlar, ama kendilerini bunları seçmeye ve arzu-
lamaya sevk eden nedenlerden bihaberdirler (Spinoza, 2013:71). 

Retoriğin iktidar tarafından kullanılabilecek bir manipülasyon aracına dönü-
şebileceğini söyleyen ilk filozof Platondur.   Platon’a göre retoriği, “bu inandırma 
sanatını” uygulayanlar hakikat bilgisine ya da saygısına sahip olmaksızın inandır-
ma yollarını kullanırlar. Kendi üstünlüğünü kurmaya çalışırken kalabalığın hoşuna 
gitmeyi amaçlayanlar, ona göre iktidar arzusunun kölesidir (Aristoteles, 2016:9). 
Görüleceği üzere Aristoteles  hocasının  retoriğe karşı olan bu fikrini Retorik isimli 
eserinde belirtmekten  çekinmeyerek etik bir davranış sergiler. Aristoteles’in ikna 
sanatı özünde etik unsurları barındırmaktadır ancak o zamandan günümüze yaşa-
nan değişmeler, ikna yerine manipülasyonu niyet hâline geldiğini göstermektedir.  
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Bugün artık Ağ Toplumu, manipülasyonun en üst seviyelere ulaştığı bir toplum 
biçimidir ve sadece iktidarın değil, diğer toplumsal aktörlerin de manipülatif ile-
şimden beslendiği bir yapı olduğu görülmektedir. Bu nedenle etik meselesinin 
aşılması giderek zorlaşmaktadır.  

2. Ağ Toplumunda Manipülasyon ve Etiğin 
Yeni Görünümleri 

Ağın müessesseler düzeyinde örgütlenmesi piyasa, teknoloji şirketleri ve dev-
letler düzeyinde gerçekleşir. Ağın kurumsallaşması hem bu üç örgütlenme düze-
yinde ortak hedefler doğrultusunda hem de bunlar arasındaki güç mücadelesini 
içerecek şekilde yapılanır. Başka bir değişle, hem ağa bağımlı olduklarından bir 
ortaklık ilişkisi içindedirler, hem de kendi çıkarları doğrultusunda faaliyet gösterir-
ler.  

Castells, “ağ müessesini” araçlar, yöntemler ve belli hedefleri olan özerk sis-
temlerin kesişmesiyle oluşan müessese biçimi olarak tanımlar.  Ağın bileşenleri 
hem ağdan özerk, hem de ağa bağımlıdır (Castells, Ağ Toplumunun Yükselişi, 
2005:24). Ağ toplumu, birbiriyle bağlantılı ve çok katmanlı bir örgütlenmedir. 
Burada dikkati çeken nokta, söz konusu aktörlerin sadece kitleleri değil, birbirlerini 
de manipüle etmelerinden kaynaklanan etik sorunların toplumsal tabana yayılmış 
olmasıdır.   

Bu bölümde manipülasyon konusu ağın örgütlenme düzeylerinde ortaya çıkan 
etik sorunlar bağlamında değerlendirilecektir. Giriş kısmında bahsedilen Krech & 
Crutchfild’in önerdiği yöntem esas alınarak ferdin davranışları, grubun davranışları 
ve müesseselerin davranışları seviyesinde üç başlık altında incelenecektir. İlkinde, 
ağ toplumunun bireysel düzeyde örgütlenmesinden doğan sorunlar ve çevrim içi 
manipülasyonun nedenleri olarak sanal çoklu kimlikler ve anonimlik değerlendiri-
lecektir.  Daha sonra grup düzeyinde ortaya çıkan etik konular kamusal alan, nefret 
söylemi ve toplumsal hareketler bağlamında incelenecektir.  Üçüncü bölümde ise 
ağın müesseseler düzeyinde örgütlenmesi çerçevesinde verilerin izinsiz kullanımı, 
mahremiyet, veri mülkiyeti, gözetim gibi veri manipülasyonuna da sebep olan etik 
sorunlar ele alınacaktır.  

2.1. Ağın Bireysel Düzeyde Getirdiği Etik Sorunlar 

İletişim etiği, artık sadece medya çalışanları ve medya endüstrisi ile ilgili bir 
tartışma değil, sosyal medya kullanıcılarını dolayısı ile de dijital kültürün tüm bi-
reylerini ilgilendiren bir meseleye dönüşmüştür. Geleneksel medya döneminde 
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özgür basının tarafsızlığı ifadesi kullanılırken şimdi ağın tarafsızlığından bahsedil-
mektedir. Ağ içinde ve çevrim içi ortamlarda kullanıcıların birbirini manipüle ettiği 
ve etik dışı davranışların normalleştiği çok daha yıkıcı bir dönem yaşanmaktadır.  

Dijital çağ, retoriğin içinde görsel unsurların daha yoğun olarak kullanıldığı 
bir çağdır. Ağın bireysel düzeydeki manipülasyon biçimi, bir çeşit “epideiktik reto-
rik”tir. Arsitoteles (2016:9); politik, adli ve epideiktik (törensel gösteri söylevi) 
olmak üzere üç tür retorik olduğundan bahseder. Törensel gösteri söylevleri, birisi-
ni ya över ya da kötüler.  Bugün sosyal medyadaki paylaşımların aldığı beğeni 
sayıları esasında gösterinin bir parçasıdır.  Guy Debord’a göre “gösteri”, kamusal 
söylem ve kanaatleri üretip düzenleyen bileşik ve yaygın bir imge ve fikirler aygı-
tıdır. Sosyal medyanın yaptığı da budur; beğeniler üzerinden diğerlerinin kanaatle-
rini ve fikirlerini etkilemek. Buradan yola çıkarak “epideiktik retorik”in, bugünkü 
gösteri toplumunun söylem biçimi olduğunu ifade edebiliriz.  

Douglas Ehninger, retorik çalışmalarının dilsel sembollere öncelik tanımayan, 
dil-dışı öğeleri de kapsayacak geniş bir alana yayıldığını, reklamlar, televizyon 
programları, filmler, mimari yapılar, afişler, logolar, kıyafetler, tutum, davranış vb., 
dil dışı unsurların daha etkin hâle gelmeye başladığını söyler (Baba, 2017:58-59). 
Televizyonun egemen dönemlerinde, gösterinin üretimi medya endüstrisinin elinde 
iken, bugün görüntülerin yönetimi kullanıcıdadır, üstelik sansürsüz ve kontrolsüz 
bir biçimde üretilmektedir.  

Bireylerin ağın içinde yeniden kendini inşa ettiği ağ toplumu nötr, saf ve şef-
faf olan “çıplaklığın mimarisi”dir (Castells, Ağ Toplumunun Yükselişi, 2005:48). 
Çıplaklığın, dikizlemenin ve gözetlemenin  en üst boyutlarda olduğu ağ toplumu, 
buna uygun eylem ve imajları üreterek gösteriyi “törensel bir söyleve” dönüştür-
mektedir. Ağın bireysel davranış seviyesindeki başat karakteristiği, algı yönetimine 
ve manipülasyona dayalı dijital gösterinin kullanıcılara devredilmiş olmasıdır.  

Bilgisayar teknolojileri kullanılarak görüntülerin manipülasyonu artık kullanı-
cıların herhangi bir uzmanlık gerektirmeden kolaylıkla sergileyebildiği bir beceri-
dir. Gerçeklik olarak görünmek isteyen kopyaların kendini yeniden ürettiği simü-
lasyon düzeninde, gerçeklik sürekli olarak manipüle edilmektedir. Sosyal medyada 
beğeni ve paylaşımlar, diğer kullanıcıları psikolojik yönden içeriğin beğenilebilir 
olduğuna ikna etmeye yönelik manipülatif birer mesajdırlar. Etkileşim sayıları 
kullanıcıların birbirlerini manipüle etmesi için yeterlidir. Manipülasyon ağın içinde 
sürekli akış hâlindedir ve dolaşımda olduğu sürece de kendini sürekli olarak yeni-
den üretmektedir.  

Nefret söylemi, siber zorbalık, çevrim içi dikizleme, mahremiyet ve özel ala-
nın ihlali gibi konular sosyal medyanın kullanıcı düzeyindeki etik problemleridir. 
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Ağ toplumunda her şey gibi kimlikler de akışkanlaşmakta,  çoğul ve anonim nitelik 
taşıyan kimlikler dijital kültürün içinde mevcut normların dışında ideal bir yaşam 
alanı bulmaktadır. Dolayımlı iletişim, arayüz üzerinden etkileşim ve araya giren 
mesafeler diğerlerine saygıyı ve sorumluluk anlayışını zedeleyerek etik duyarsızlı-
ğa neden olmaktadır.   

Çevrim içi sosyal ağlarda, gizliliğin altında “anonimlik”, “bağlantısızlık” ve 
“gözlemlenemezlik” gibi unsurlar yatmaktadır. Anonimlik bir kullanıcının yeterin-
ce tanımlanamamasını sağlar. Bağlantısızlık, ilgili öğenin ilişkili olup olmadığını 
ayırt etmedeki yetersizliğini ifade eder. Gözlemlenemezlik ise bir kullanıcının sa-
nal dünyadaki etkinliğini gizler ve korur (Raad & Chbeir, 2013:3). 

“Kimliğin gizli kalması “ortalık yerde saklanma”ya neden olur. Gizlenme is-
teği ile fark edilme hazzı gibi birbiriyle çelişkili ve uzlaşmaz gibi görünen ge-
reksinimler, sosyal medyanın imkânları ile ortalık yerde saklanma becerisine 
dönüşür.” (Bauman & Lyon, 2013:35). 

Bir taraftan panoptik bakışa yakalanmayan pozitif anlamda görünmezlik, öte 
taraftan görünmez olduğu için fark edilmeden diğerlerini gözetleme gibi negatif 
anlamda bir görünmezlik söz konusudur. Bu da yeni bir etik sorunu daha tartışma-
ya açmaktadır. Çevrim içi bir paylaşımın herkese açık oluşu yahut da özel bir veri-
nin erişilebilir oluşu, onu kullanmayı etik kılar mı?  

Boyd ve Crawford’a göre “yalnızca erişilebilir oluşu, onu etik kılmaz.” Ka-
musalda olmak (being in public) ile kamusal olmak (being public) arasında fark 
vardır. Aracınızı herkesin görebileceği bir alana bırakmanız, herkesin o aracı kulla-
nabileceği anlamına gelmez. Öte yandan birçok çevrim içi kullanıcı, kişisel verile-
rinin gelecekte kullanılıp kullanılmayacağı konusunda da en ufak bir fikre sahip 
değildir (Işıklı, 2014:107). 

Bireyin her türlü ahlaki değerden ayrılarak “kayıtsızlaşma”sı ve uzaktan bir 
şeyler yapması Bauman’a göre bireyin kendi eyleminin sonuçlarına yabancılaşması 
şeklinde yeni bir etik sorun yaratır. 

“Teknolojinin etik üzerinde korkunç sonuçları var. Artık muazzam uzaklıklar-
dan eylemde bulunmamızı sağlayan bir teknolojiye sahibiz. “Mesafe, uzak-
laşma ve otomosyon” teknolojisindeki ilerlemenin en belirleyici özelliği, ey-
lemlerimizin ahlaki kısıtlamalardan gittikçe ve belki de durdurulamaz bir bi-
çimde bağımsızlaşmasıdır.” (Hans Joans’tan akt.  Bauman & Lyon, 
2013:100). 

Sosyal ağlarda uzaktan eylemde bulunan bireyler arasındaki mesafe arttıkça 
nefret söylemi, siber zorbalık, mahremiyet ihlalinin yanısıra kullanıcılar içerik 
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üreticileri olarak dezenformasyon ve manipülasyonun öznesi hâline gelmektedir.  
Kayıtsızlaşma ve sorumsuzluk, kişisel verilerin paylaşılması konusunda da kendini 
göstermektedir. Verilerin paylaşılmasındaki bu kayıtsızlık ilerde bahsedilecek olan 
ağ örgütlenmesinin üçüncü düzeyinde veri manipülasyonu gibi çok büyük etik 
sorunların kaynağını da oluşturmaktadır.  

2.2. Ağın Grup Düzeyindeki Etik Sorunları 

Gerçek hayattaki sosyal gruplar, ağ toplumunda sanal topluluklar/sanal cema-
atler olarak karşımıza çıkmaktadır.  Ağın gruplar düzeyinde örgütlemesi, yeni top-
lumsal hareketler ve dijital aktivizm için özgür tartışma platformuna imkân verse 
de bunun kolaylıkla manipüle edebilir olması etik tartışmaların başka bir boyutunu 
oluşturmaktadır.  

Rheingold, sanal toplulukları, yeterli sayıda insanın, insani duygularla, siber 
alanda kişilerarası ilişkiler kurmak üzere kamusal tartışmalara yeterince uzun bir 
süre (elektronik ortamda) katılmasıyla Ağ’da oluşan toplumsal kümelenmeler ola-
rak tanımlamaktadır (Robins, 1999:143). Sanal topluluklara fikirlerini özgürce 
ifade etme özgürlüğü sunan sosyal medya bu kontrolsüz özgürlüğe paralel olarak 
bilgi kirliliği, dezenformasyon ve manipülasyon için de elverişli bir ortam oluştur-
maktadır.  

Bunu, 17. yüzyılda Avrupa’da karşılıklı bilgi alışverişi ve etkileşim mekânları 
olarak ortaya çıkan kahvehanelerin sonradan dedikodu içeren haber piyasasına 
dönüşmesine benzetebiliriz. Pierce ve Dooley, kahvehanelerdeki haberlere dayana-
rak çok sayıda matbaanın birbiri ardına el ilanı basmaya başladığını ve bu düzensiz 
haber ilanlarını düzenli hâle getirmek için derli toplu bilgi iletimini organize eden 
haberciliğe geçildiğini söyler (Pierce ve Dooley’den akt. Özdemir, 2018:73). Sos-
yal medya da tıpkı geçmişin el ilanlarında olduğu gibi zamanla doğruluğundan ve 
güvenilirliğinden emin olmadığımız bilgilerin ve manipülatif  haberlerin dolaşımı-
na sahne olmaktadır.  

Ağın bireysel örgütlenmesinde aktör özne konumunda olan birey, grup dina-
miğinde sanal cemaatin parçası olarak edilginleştirilir. Bireyler bir yandan özerk-
likle donatılarak toplumsal aktörler yapılmakta, diğer yandan aktörleştirme ile bir-
likte bireysel kimliğe ve benliğin ahlaki unsurlarına daha çok etki eden bir baskıya 
ve manipülasyona maruz bırakılmaktadır (Melucci, 2013:180).  

“Bugünün bireyleri olarak, tekno-bilimsel akılcılık adına, iç dünyayı sömür-
geleştiren ve davranışlarımızı motivasyonel, duygusal ve biyolojik köklerini 
kontrol eden dışsal manipülasyon süreçlerine maruz kalıyoruz.  Bir yandan 
özerk eylem potansiyelimiz varken,  öte yandan kimliklerimizin oluşumu ve 
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dönüşümü üzerinde kontrol güçlerinin sınırlamalarını içeren bizi zorlayan 
yoğun bir ikna sürecine tanık oluyoruz.” (Melucci, 2013:78). 

Filtreleme, etiketleme, hastag vb uygulamalar bir tür görünmez propaganda 
aracı gibidir. Sosyal Ağ Teorisi’ne göre doğrudan mesaja etiketlenen mesajı almış 
kişilerin yorumlarından etkileniriz. Her beğeni aslında algıları yönetmekte ve diğer 
kullanıcıları bu yönde manipüle etmektedir.  

Ağ toplumunun yeni örgütlü eylem biçimi olarak dijital aktivizm; şiddet, terör 
ve nefret söylemi içermediği müddetçe olumlu değerlendirilmektedir. Ancak internet 
üzerinden gerçekleştirilen dijital aktivizm, her ne kadar “kendiliğindenlik” ve “lider-
sizlik” özellikleri ile ön plana çıkarılmaya çalışılsa da perde arkasından yönetilmekte 
ve yönlendirilmektedir. Twitter’da örgütlenen toplumsal hareketlerin, anonim hesap-
ların yaptığı manipülasyonlar ile sokağa taşınması buna örnek verilebilir.  

Mesajların ve haberlerin hızlı ve serbestçe dolaşımda olması manipülasyona 
çok uygun bir ortam yaratmaktadır. Siyasi aktörler, sosyal medyada trolleri araç 
olarak kullanarak propaganda yapabilmekte, kamusal tartışmaları manipüle edile-
bilmektedir. Troller belli bir yönde kullanıcıları manipüle etmekte kalmaz, çevi-
rimci imha dediğimiz etik dışı yollara başvurarak kişilik hakları ve en temel özgür-
lükler için de tehdit oluştururlar.  

2.3. Ağın Müesseseler Düzeyindeki Etik Sorunları  

Ağın müesseseler düzeyinde örgütlenmesi, bireysel ve grup düzeyindeki etik 
sorunları belirginleştirir, görünür kılar, kamusal alana taşıyarak etiğin kendisini 
manipüle eder. Simülasyon düzeni içinde etiğin görünmek istediği biçimler gerçek-
lik olarak sunulmaktadır. Etik ilkelerin görünümleri ağın örgütlenme düzeylerine 
göre farklı farklı kurgulanarak, “hiper uyumlanma” ile ahlaktan sıyrılmış bir etiğe 
rıza üretilmektedir. Çevrim içi manipülasyon ve verinin manipülasyonu, etiğe konu 
edilmeyecek biçimde onanmış rıza ile meşrulaştırılmaktadır.  

“Bilgi teknolojileri manipülatif uygulamalara dâhil olmayı önemli ölçüde ko-
laylaştırmaktadır.  Birincisi, yaygın dijital gözetim, veri toplayıcıların ve top-
layıcıların zayıf yönlerimizi belirlemesini kolaylaştırır. Bir manipülatörün ka-
rar verme sürecimizi nasıl alt üst edebileceğimiz konusunda bilmesi gereken 
her şeyi sağlar. İkincisi, dijital platformlar içgörülerden yararlanmak için 
mükemmel bir ortam sağlar. Son olarak, dijital araçların erişimi çok büyüktür 
ve sosyal medya manipülasyon araçları olarak kullanılabilir.” (Nissenbaum, 
Roessler & Susser, 2019:4).  

Roger Clarke, “gözetimi”, bir veya daha fazla kişinin eylemlerinin veya ileti-
şiminin sistematik olarak araştırılması veya izlenmesi olarak tanımlar. Temel amacı 
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da izledikleri hakkında bilgi toplamaktır (Allmer, 2011:574). Toplanan kişisel veri-
ler,  gizli tutulacağına veya üçüncü tarafla paylaşılmayacağına dair güvence veril-
mesine rağmen çeşitli manipülasyon teknikleri kullanılarak ekonomik meta hâline 
getirilmektedir. 

“Şu anda sürmekte olan enformasyonun manipülasyonu ekonomik üretiminin 
en önemli unsurudur. Simge manipülasyonu ve eğlence endüstirisinin manipü-
lasyon teknikleri aynı şekilde duyguları etkilemeye yöneliktir. Burada esas 
olan şey duygunun yaratılması ve manipülasyonudur. Enformasyon ekonomi-
sinin zirvesindeki hizmet sekörünün itici gücü bir yanda yaratıcı ve zekâ ürü-
nü manipülasyon diğer yanda da rutin simgesel manipülasyondur.” (Negri, 
2018:298). 

İnsanlar, güvenlik söylemi üzerinden kişisel verilerini paylaşma konusunda ma-
nipüle edilmektedir. Fikirlerini daha özgürce ifade etmeleri için insanlar dijital plat-
formlarda etkileşime geçmeye çağrılmaktadır. Çağrıya kulak vermeyenlere karşı 
yürütülen “bilgiyi saklamak suçtur” propagandası ile yeni suçlu kategorileri oluştu-
rulmakta ve bu yolla toplanan tüm bilgiler veri ambarlarından satışa sunulmaktadır.  

Bazılarının "ikna edici" stratejiler dediği şey aslında manipülatiftir. Dijital pa-
zar manipülasyonu tüketiciler veya toplum için tehlikeli olan bir ikna biçimidir. 
Çevrim içi gözetleme öznelerin manipülasyonunu kolaylaştırmaktadır 
(Nissenbaum, Roessler & Susser, 2019:7). Güvenlik gerekçesi “Sindiren Etki”  
oluşturur ve bu gerekçeyle sürekli izlenen insanların zayıflatılmış bir özel alana 
mahkum edilmesi kişisel veri endüstrisinin doğmasına neden olmuştur (Lokke, 
2020:90). Bauman “Retrotopya” eserinde gözetimin “acizlik anksiyetesi” yaydığını 
ve bugün yaşadığımız özgürlüğün negatif anlamda bir özgürlük olduğundan bahse-
der (Bauman Z., 2018:50) Psikolojik manipülasyon teknikleri ile özgür olduğumu-
za bizi ikna ederken aynı zamanda da sindiren bir etkiye maruz kalmaktayız.  

“Panoptik gözetim tarafından uygulanan etiketleme kaçınılmaz bir şekilde 
buna dâhil olan kişilerin zihinsel ve duygusal dengesini altüst eder. Ve artık 
yaygın biçimde kendini etiketleme biçimine dönüşür. Bireyler günlük yaşamın 
sağaltımı içinde kendilerini  manipüle edilen aktörlerdir.” (Melucci, 
2013:105).  

“Çevrim içi manipülasyon” bir kişinin karar verme sürecini gizlice etkilemek 
için bilgi teknolojisinin kullanılmasıdır. Bu tür uygulamalar geleneksel manipülas-
yondan daha derin ve daha sinsi biçimde bireysel özerkliğe meydan okurlar. İlk 
olarak, çevrim içi manipülasyon, ticari bağlamlardan işyerine ve politik alana kadar 
çok çeşitli sosyal bağlamlarda bir tehdit oluşturmaktadır. İkincisi, bizim tanımımı-
za göre manipülasyon gizlidir, onunla savaşmak ekstra dikkat gerektirir 
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(Nissenbaum, Roessler & Susser, 2019:40).  Günümüzde manipülasyon teknoloji-
nin içine öylesine gömülü hele getirilmiştir ki bunu fark etmek neredeyse 
imkânsızdır.  

“Farkındalık eksikliği manipülatif stratejilerin belirleyici özelliğidir. Bilgi 
teknolojisinin, insanların güvenlik açıklarına ilişkin içgörü sağlaması ve bu 
içgörülerden yararlanabilecek platformlar sağlaması gerçeğinin ötesinde, 
içinden görünmek üzere tasarlanmıştır ve bu nedenle, gerçek anlamda zaten 
gizlidir. Kararlı bir manipülatör, planlarını gerçekleştirmek için daha iyi bir 
altyapı hayal edemezdi.” (Nissenbaum, Roessler & Susser, 2019:34). 

Nesnelerin interneti ve akıllı cihazlar bizi gündelik yaşamın sıradan akışında 
sürekli olarak manipüle etmektedir. Manipülasyonu içinde bulunduğumuz çağda 
sadece neye inanmamız gerektiğine dair etki olarak değerlendirmek oldukça iyim-
ser bir bakış açısıdır. Bedenlerimizin manipülasyonu ile artık geleneksel etkileme 
yöntemlerine gerek kalmayacak biçimde güdümlü bir yaşama bağımlıyız. 

3. Cesur Dünya’dan Veri Güdümlü Dünyaya  

Bernard Marr’ın (2020:11)  “Veri Stratejisi” isimli kitabında belirttiği gibi 
“Cesur Yeni Dünya”dan “Veri Güdümlü Dünya”ya geçilmiştir. Aldığımız kararla-
rın arkasındaki nedenleri açıklayamadığımız, sabit veri-güdümlü bir tahminler 
evrenine doğru yol almaktayız (Işıklı, 2014:102). 

Enformasyonun belli başlı özellikleri genişletilebilirlik, sıkıştırılabilirlik, ika-
me edilebilirlik,  taşınabilirlik, yayılabilirlik, paylaşılabilirliktir. İşlenmemiş, kate-
gorize edilmemiş, düzeltilmemiş ve baglamlaştırılmamış veriler, enformasyona 
dönüşürken bir takım süreçlerden geçirilmektedir. Bunlar, verinin özetlenmesi, 
gereksiz verilerin ayıklanması, kullanım amacı doğrultusunda verinin bağlamsal-
laştırılması, analiz edilmesi ve hangi kategoride işleme tabi tutulacağına yönelik 
sınıflandırmadır (Işıklı & Küçükvardar, Bilişim Devrimi, Teknolojinin Felsefi ve 
Sosyolojik Analizi,, 2016:46). Bu süreçler verinin çok daha kolay manipüle edile-
bilir olduğuna işaret etmektedir. Yazılım ve donanımların izinsiz kopyalanması, 
kullanılması gibi etik sorunlar bir yana veri manipülasyonu bilişim etiğinin en te-
mel meselesidir. Kullanıcıları etik ilkelere uyması konusunda sürekli telkin eden 
bilişim endüstrisi, bilişim etiğinin kendi ile ilgili boyutu söz konusu olduğunda 
kayıtsızlaşmaktadır.  

Yapay zekâ teknolojisindeki gelişmelerle birlikte, bir ürünün tercih edilebilir-
liği artık algoritmalar aracılığıyla desteklenebilmektedir. Algoritmalar kullanılarak 
ürünün arama motorlarında, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya plat-
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formlarında görünürlüğü arttırılabilmektedir. İngiliz The Guardian gazetesinin 
internet sitesinde yer alan 16 Ekim 2016 tarihli haberde, Google arama ve otomatik 
tamamlama algoritmasının sağ eğilimli görüşleri öne çıkardığı, aşırı sağ görüşlü 
grupların da bu özelliği arama sıralamasında kasıtlı yanlış bilgi yayma ve propa-
ganda amacıyla kullandığı ifade edilmiştir (Solon ve Levin, 2016).  Algoritmik 
süreçlerin manipülatif kapasiteleri hakkında Avrupa Parlamentosu bir deklarasyon 
yayımlayarak, algoritmaların sosyal ve politik davranışları manipüle etmek ama-
cıyla kullanılmasının demokratik toplumlar için risk oluşturacağı uyarısında bu-
lunmuştur (Ünal & Sezgin, 2021:62). 

Diğer taraftan dijital etik ve bilişim etiği konusunda da bir ahlaki panik havası 
esmektedir. Örneğin, medya yapay zekâ tartışmasını olduğundan daha ihtilaflı gös-
termektedir (Tegmark, 2019:65). Yapay zekâ konusunda gerek haberlerle gerekse 
filimler üzerinden yoğun bir manipülasyon yapılmaktadır. Distopik gelecek senaryo-
larında makineler şeytanlaştırılarak sunulmaktadır. Yapay zekâ ve mahremiyet konu-
larında üretilen felaket simülasyonu ile zihinsel bir terör yaratılmaktadır.  

“Simülasyan, gerçekliğe kısa devre yaptırarak, göstergeler aracılığı ile yeni-
den üretilen şeydir. Bu yeni medya zaten gerçeği hiper gerçeğe dönüştüren 
genetik bir koddur. Hemopatik yani azar azar dozlarla etkisini gösterir…Bu 
sistem mekanizmalarına hiper uyumlanmadır. Buradaki uyum simülasyonun 
içinde olduğu için örtük ama geleneksel manipülasyon tekniklerinden çok da-
ha etkili bir şekilde işler…” (Leonhard, 2018:177). 

Sanal ile gerçeğin yer değiştirmesini Naisbitt, sahte lehine gerçeklik aleyhine 
bozulan bir denge ile ifade eder. Işıklı’ya göre gerçeğin ortadan kaybolduğu yerde 
etik ilkelerden bahsetmenin zorluğu ortadadır. Gerçeklik ile yanılsama arasında 
gidip gelen bir dünyada etiği belli bir perspektiften konumlandırmak mümkün ol-
madığından her iki duruma göre değişen, akışkan bir etikten bahsetmek mümkün-
dür. Kendine yabancılamış bir insanın etik üretemeyecek olması gibi önemli bir 
sorunla karşı karşıyayız. Bu anlamda, hakikat sonrası dönemin temel sorunu yal-
nızca manipülasyon ve aldatmacalar değil, bu durumun toplum nezdinde önemsiz-
leşmesidir (Işıklı & Küçükvardar, Bilişim Devrimi, Teknolojinin Felsefi ve 
Sosyolojik Analizi,, 2016:159). 

Bu önemsizleşmenin temel nedeni, sanallaşma ile birlikte pratik ile teorik ara-
sındaki mesafenin açılmış olmasıdır. Ahlakın zorlayıcı karakterinden duyulan rahat-
sızlık nedeniyle etikten yana tavır alınmasının yol açacağı bulanımı yarım asır önce 
Adorno (1963) “Ahlak Felsefesinin Sorunları” isimli kitabında şöyle ifade etmiştir:  

“Ahlak sorununu etiğe indirgemek bir tür el çabukluğu yaparak ahlak felsefe-
sinin tayin edici sorununu, yani birey ile genelin ilişkisini gözden kaybettir-
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mek demektir. Bütün bunların iması şudur: Kendi ethos’umla, mizacımla 
uyumlu yaşamam, kendimi gerçekleştirmyanılsamanın daniskasıdır. Ahlak fel-
sefesi teorik bir disiplindir ve bu hâliyle de ahlaki hayatın yakıcı sorunların-
dan ayrı tutulmalıdır..."   

Çoğu zaman bu tartışmalardan bir çözüm üretilememektedir. Herhangi bir çı-
karı nedeniyle eylemde bulunan insan, eylemini etik açıdan temellendirmek istedi-
ğinde, kendisine argümantasyon stratejileri geliştirebilir (Pieper, 1999:21). Esas 
sorun ahlaki davranış ile etik arasındaki mesafenin bulanıklaşmasıdır. Bireyselleş-
me, değerleri de bireyselleştirmekte ve  etik, asıl varoluş nedenini oluşturan top-
lumsallıktan uzaklaşarak, bireylerin kendi yargılarına  göre şekillenmektedir.  

Sonuç  

Birisini manipüle etmenin tam olarak ne anlama geldiği, diğer ikna ve etki bi-
çimlerinden nasıl ayırt edilebileceği hâlen tartışmalı bir konudur. Hangi ikna türle-
rinin etik dışı kabul edileceği ve manipülasyonun sınırlarını belirginleştirmek diji-
talleşme ile birlikte çok daha içinden çıkılmaz bir hâl almıştır. Niyetin mi, yoksa 
sonucun mu etik davranışı belirleyeceğine dair kadim etik yaklaşımlar ile bugünkü 
meselelere çözüm üretme çabası, sanallaşma ile birlikte değerini yitirmektedir. 
İnternet ve bilişim teknolojileri, her şeyi manipüle edebilen araç ve uygulamalarla 
donatılmıştır. Bilişim Devrimi ile birlikte manipülasyon hiç olmadığı kadar haya-
tımızın içine girmiştir.  

Dijital platformlarda gerçek kimlikler yerine sanal kimliklerin veya anonim 
hesapların kullanılması, fiilin sonuçlarını üstlenmemeye neden olan bir mesafeyi ve 
gizliliği beraberinde getirmektedir. Etik sorunlar esasında mesafe sorunudur. Etiğin 
varlığını sürdürebilmesi için özne ile eylem arasına sorumluluktan kaçmaya neden 
olacak bir uzaklığın girmemesi gerekmektedir. Ancak insanın uzaktan eylemde 
bulunmasına imkân veren sanallık, dijital çağda etiğin yaşatılmasını giderek zorlaş-
tırmaktadır.  

Diğer taraftan gözetimin boyutlarının giderek büyümesi bireysel düzeyde baş-
layıp toplumsal olana doğru genişleyen bir kayıtsızlaşmayı doğurmaktadır. İnterne-
tin sunduğu sınırız olanaklar ve ücretsiz olarak sunulan imkânların baştan çıkarcılı-
ğına teslim olmanın  bedeli, toplumun gözetime duyarsızlaşmasıdır. Kişisel verile-
rin izinsiz kullanımı çok önemli bir hak gaspı ve etik problem iken, kullanıcılar 
ayartma teknikleriyle buna gönüllü olarak rıza göstermektedir.  

Bilişim toplumu,  gözetimle kuşatılmış bir toplumudur. Bireylerin siber 
uzamdaki faaliyetleri ve etkileşimleri, piyasa/özel şirketler tarafından, teknoloji 
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üreticileri tarafından ve güvenlik gibi nedenlerle devlet tarafından üç boyutlu göze-
time tabidir. Bu nedenle mahremiyetten veri mülkiyetine, kişisel verilerin ihlalin-
den nefret söylemine kadar pek çok boyutu olan etik problemlerin çözümü için 
gerekli olan kolektif şuur çok eskilerde kalmıştır. Çok kültürlülük ve insanın ken-
dini özgürce gerçekleştirme mitine kurban edilen birey, etik ilkelere göre davran-
mak yerine kendi değer yargılarını önceleyerek eylemde bulunmaktadır.  

Her şeyin simülasyon düzeni içinde sunulduğu, hatta mekân ve zaman algısının 
değiştiği bir dünyada, etik nasıl görünmek istiyorsa o şekilde bir gerçeklik olarak 
kendini manipüle etmektedir. Ağın müesseseler düzeyinde örgütlenmesinde manipü-
lasyon, doğrudan etik sorunlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Etik, özgürlükleri 
kısıtlayıcı norm ve ilkelerin tesisi için araçsallaştırılmaktadır.  Kişisel verilerin ko-
runmasına yönelik düzenlemeler, gerçekte bir karşılığı olmayan ve sadece veri mül-
kiyetini meşrulaştırmaya yönelik bilgilendirilmiş onanmadan ibarettir.  

Büyük veri olgusunun yol açtığı tehditleri, geleneksel etik meseleler ve yakla-
şımlar çerçevesinde tartışmak verimsizdir. Etiğin kullanılagelen kavramları, “mo-
dern” dönemin meselelerini çözmek için üretilmiş araçlardır. Dijital çağın yeni 
türden etik meseleleri ve onları kuşatacak yeni kavramlara ihtiyacı vardır(Işıklı, 
2014:108). Olasılıklar dünyasında gözlemcinin bakışı her seçeneği mümkün kılar, 
başka bir ifade ile her bir olasılık gerçekliği manipüle ederek gerçekleşir. Simülas-
yon, etiğin varoluşunu tehdit eder, tıpkı bir kara delik gibi tüm etik ilkeleri geçersiz 
kılarak içine çeker, büzüştürüp yok eder.  

Dijital dünyaya yönelik hukuki bir düzenlemenin sadece iletişimsel alanın de-
ğil ağ toplunun tüm yaşam alanının düzenlenmesi anlamına geleceği de göz ardı 
edilmemelidir.  Bu alana yapılacak en ufak bir etik müdahalenin insanlığın kaderini 
belirleyeceği kritik bir eşikteyiz. Bu nedenle bilim insanlarının sorumluluğu her 
zamankinden daha fazladır. Dijital çağda özgürlükleri sınırlamayacak şekilde etiğin 
nasıl hayata geçirilebileceğine dair alternatif görüşler üzerine tartışılması ve uzlaşı-
lan çözüm önerilerinin de geç olmadan hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.  
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Medya Manipülasyonuna 
Karşı Eleştirel Düşünme 

Osman Çalışkan 

Özet 

Dil, düşünceyi ifade etmek için insanoğlunun yarattığı en gelişmiş sistemdir. 
Bir taraftan gerçekliğin dile getirilmesi için kullanılabilirken diğer yandan çarpı-
tılmış bir gerçekliğin inşası için de kullanılabilir. Böylelikle dil, doğası gereği her 
iki kullanım biçimini de bünyesinde barındırır. Mesaj kaynağının niyetine bağlı 
olarak yanlışın kasten yapıldığı durumlarda ise bir manipülasyondan bahsetmek 
mümkündür. Dilin araçsal kullanımından ziyade tartışmacı kullanımlarında mani-
pülatif bir yapının daha fazla ortaya çıktığı bilinmektedir. Zira dilin tartışmacı kul-
lanımı, genellikle muhatabı ikna etmek gibi bir gayeye sahiptir. Bu gaye, sözün 
sahibinin niyetine bağlı olarak rasyonel ikna edicilik temelinde gerçekleşebileceği 
gibi irrasyonel düzlemde manipülatif bir yolla da gerçekleşebilir. Rasyonel ikna 
edicilik ahlaken ve mantıken kabul edilebilir bir yöntemken çıkar elde etmek ama-
cıyla muhatabı manipüle etmeye dayalı ikna girişimi için aynı şeyi söylemek 
mümkün değildir. Manipülasyona bağlı yanılmalar karşısında, bu yönteme başvu-
ranın dürüst olmasını beklemek yerine insanın başvurabileceği en etkili yöntemler-
den biri eleştirel düşünebilme kabiliyetini geliştirmesidir. İşte bu çalışmanın amacı, 
elinizde bulunan eserin son bölümü olarak medya araçlarından gelen manipülatif 
mesajlara karşı okuyucusuna bir bakış açısı sunmaktır. Bu kapsamda eleştirel dü-
şünmenin temel ilkeleri, buna engel olan bazı sosyolojik ve psikolojik faktörler ele 
alınmış ve son kısımda medya bağlantılı olarak “biz”e karşı “onlar” söyleminin 
eleştirel düşünme üzerindeki yıkıcı etkisine vurgu yapılmıştır. 
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Giriş 

Dil, kullanım amaçları bakımından tasnifi zor bir yapıdır. Nitekim bunu yap-
maya gayret eden birçok çalışmadan bahsedilebilir. Örneğin Jakobson (Bourse & 
Yücel, 2012:153-155), dilin işlevlerini duygulanımsal, şiirsel, çağrı, göndergesel, 
ilişki amaçlı ve üstdilsel olmak üzere 6 kategoriye ayırır. Prag Dilbilim Çevresi ve 
özellikle Saussure ise dilin birincil işlevinin bildirişim olduğunu savunur (Vardar, 
2001:56). Bu kapsamda bildirişim, o dili konuşanlar için karşılıklı anlaşmayı ifade 
eder (Martinet, 1998:17). Bununla birlikte, Toulmin ve diğerlerine (1984:5) göre 
dilin temelde araçsal ve tartışmacı olmak üzere iki işlevi bulunur. Birincisi, etki 
amacı gütmeyen durum aktarmaları içindir. Bugün hava bulutlu cümlesinde olduğu 
gibi. İkincisi, muhatabı etkilemeyi amaçlayan, gerekçeler veya kanıtlar sunan kul-
lanımlardır. Hayatta mutluluğun kaynağı erdem sahibi olmaktır; sen de mutlu ol-
mak istiyorsan taşıdığın erdemler olmalı cümlesi bu minvalde üretilmiş söze bir 
örnektir. Fark edileceği üzere sözün sahibi bu cümle ile muhatabına belirli bir dü-
şünceyi kabul ettirebilmeyi amaçlamaktadır. Dilin, iletişim sürecinde bu işlevlere 
bağlı olarak kullanılması “araç”tan bağımsız bir gerçekliktir. Diğer deyişle, taraflar 
arasında anlam akışını sağlayan araç her ne olursa olsun bahsi geçen bu iki kulla-
nım var olmaya devam eder. Bu çalışmanın konusu ise dilin “araçsal” kullanımın-
dan ziyade hedef üzerinde etki etmeyi amaçlayan “tartışmacı” kullanımına odak-
lanmaktadır.  

Dilin tartışmacı kullanımı ise bir şekilde manipülasyon olgusuyla ilişkilidir. 
Bu kullanım biçimi her ne kadar argümantasyon teorileri ve mantık sahasıyla ilişki-
li olsa da “manipülatif dil” bu sahalarda formel yapıyı bozan bir unsur olarak aka-
demik çalışmalara dâhil edilir. Dolayısıyla manipülasyon konusu, belirli yönleriyle 
mantık, retorik ve argümatasyon çalışmalarıyla ilişkili olarak ele alınır. İletişim 
sürecinde manipülasyon veya manipülatif iletişim, tüm iletişim biçimlerinde ken-
dini gösteren önemli ve yaygın bir fenomendir. Bu bağlamda kitle iletişim araçları, 
manipülasyonun kaçınılmaz olarak ortaya çıktığı ortamlardan biridir. Bu yönüyle 
iletişim araştırmalarında kendisine önem atfedilen ve çağımızda yeni medya araçla-
rının yaygınlaşmasıyla birlikte daha da belirginleşen araştırmaya değer iletişimsel 
olgulardan bir tanesidir.  

Bu bölümün de içinde yer aldığı eser ve I. cilt, iletişim ve medya çerçevesinde 
manipülasyon olgusunu çeşitli yönleriyle ele almaktadır. Dolayısıyla manipülasyo-
nun teorik çerçevesi, iletişim mesleklerinde nasıl yer aldığı ve iletişim sürecinde 
farklı görünümleri ayrıntılı şekilde incelendiğinden burada içerik olarak farklı bir 
yapı sunmak hedeflenmiştir. Buna bağlı olarak kitabın son bölümü olan bu çalışma, 
okuyucuya manipülatif iletişimin etkisinden kendini koruyabilmesi adına bir “zi-
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hinsel yeti”ye vurgu yapmayı hedeflemektedir. Bu yeti, eleştirel düşünme şeklinde 
adlandırılan ve günümüzün medya sisteminde daha da anlamlı hâle gelen bir aka-
demik çalışma ve uygulama alanıdır. 

Manipülatif iletişim öğelerinin birer taşıyıcısı olarak kitle iletişim araçları, her 
ne kadar etik sorumluluklar ve hukuki yaptırımlarla belirli bir denetim mekanizma-
sına sahip olsalar da tümüyle manipülasyondan arındırıldığı söylenemez. Bu ger-
çeklik, hukuk ve etik etkisinden bağımsız olarak bir başka önleyici mekanizmanın 
varlığına gerek duyulduğunu göstermektedir. Bu önleyici mekanizma, medya araç-
larının ürettiği manipülatif içeriğe karşı medya kullanıcısının bizatihi kendisinin 
kontrolünde olan bir yapıya işaret eder. Bu bağlamda eleştirel düşünebilme, mani-
pülasyona maruz kalan medya kullanıcısının kontrolünde olan ve sürekli geliştire-
bileceği bir yetenektir. Bu yönüyle iletişimin manipülasyondan arındırılmasında 
diğer kontrol mekanizmalarının haricinde eleştirel düşünme bireyin kendisine bağlı 
olması özelliğiyle öne çıkmakta ve önem kazanmaktadır.  

Hayatımızın her noktasını kuşatan medya araçları, aklı ve duyguları hedef 
alan sayısız manipülasyon teknikleriyle mesajı kodlayanın lehine (ve elbette maruz 
kalanın aleyhine) çıkar elde edebilmektedir. Bu çıkar alanları siyasetten ekonomi-
ye, sosyal yaşamdan dinî yaşama kadar kuşatıcı olabilmektedir. Günlük olarak, 
medya araçlarından gelen yüzlerce mesaja maruz kalan medya kullanıcısı doğru-
nun ne olduğu noktasında kafa karışıklığı yaşamaktadır. Böylesi bir durum karşı-
sında bilişsel güç yetersiz kalabilmekte, hiç durmadan akan enformasyon bireyin 
zorlanmasına sebep olabilmektedir. Çoğu durumlarda birey, kestirme yollar geliş-
tirmekte ve akıldan ziyade değerler, duygular gibi irrasyonel sahaya bağlı unsurla-
rın etkisinde kararlar alabilmektedir. Mevcut tablo ise manipülasyon yapan için 
uygun koşullara sahip bir özellik taşımaktadır. Zira manipülatif iletişim teknikleri-
ne başvuran mesaj kaynağı büyük oranda aklı ve duyguları çelmeyi hedeflemekte, 
medya kullanıcısının bu durumunu fırsata çevirebilmektedir.  

Aynı işleve sahip ürünü ayrıştırmak için markalama yapılmakta, bilinçaltını 
hedefleyen reklamlar üretilmekte, tüketiciyi aldatan (koku, ses, tasarım, ambalaj 
vs.) pazarlama teknikleri uygulanmakta, retorik tuzaklarla haberler yanlı aktarıl-
makta veya profesyonel siyasal iletişim çalışmalarıyla hak etmeyen siyasi adaylar 
seçmene parlatılarak sunulabilmektedir. Böylesi bir ortam karşısında, medya kulla-
nıcısının eleştirel düşünebilme kabiliyetinin olması medyada manipülatif içeriğin 
etkisini kırmak/azaltmak adına güçlü bir enstürman olarak durmaktadır. Bu ens-
türmanı etkili biçimde kullanmak ise kullanıcının elindedir.  

Okul dışında medya dünyası da yurttaşların eleştirel düşünmeyi öğrenmeleri 
açısından en iyi yerlerden biridir (Baillargeon, 2017:232). Çağımız insanının 
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önemli bilgi kaynaklarından birinin kitle iletişim araçları olduğu ve manipülasyo-
nun medyadaki yaygınlığı düşünüldüğünde medya mesajlarına karşı eleştirel dü-
şünme becerisinin önemi daha da belirginleşmektedir. Nosich’e (2018) göre çoğu-
muz dünyanın nasıl olduğu bilgisini doğrudan veya dolaylı olarak TV, gazete, blog 
ve diğer yeni medya araçları gibi haber kaynaklarından öğreniriz (s.18). 
“…haberlerin pek çoğu maalesef taraflı ve gerçeklerin bilerek çarpıtılması ile bize 
yansıtıldığından dolayı bizi yanlış yönlendirmelerine karşı dikkatli olmalıyız. Yan-
lış ve taraflı haberlere karşı sahip olmamız gereken birincil pusula ‘mantıksal dü-
şünme ve eleştirel düşünme’dir” (Akarsu, 2018:87). Medya araçlarından bir çığ 
gibi akan dezenformasyona karşı gelmek için bir stratejinin geliştirilmesi zaruret 
olarak durmaktadır. “…usa aykırılığın, aptallığın, propaganda ve manipülasyonun 
attığı her adımın karşısına eleştirel düşünceyle ve düşünümsel değerlendirmeyle 
çıkılabileceği savı doğruysa, …eleştirel düşünme sanatını yaygınlaştırarak kendi-
mizi bir parça rahatlatabiliriz.” (Baillargeon, 2017:11). Anlatılanlarla bağlantılı 
olarak, pragmatik bir bakış açısıyla bu çalışma, okuyucusuna medyada manipülas-
yona karşı eleştirel düşünme yetisini geliştirmek adına pratik bilgiler sunmayı de-
neyecektir. Bu kapsamda, eleştirel düşünmenin ne olduğu, eleştirel düşünme bece-
risini körelten bazı psikolojik ve sosyolojik faktörler ele alındıktan sonra özellikle 
medya araçlarında “biz ve onlar” ayrıştırmasının bir eleştirel düşünür üzerindeki 
olumsuz etkilerine değinilecektir. Böylelikle, eleştirel düşünmenin manipülatif 
medya içeriğine karşı koymadaki rolü ve önemine dair genel bir çerçeve çizilmek-
tedir.  

Eleştirel Düşünme 

“Eleştirel düşünme, inançların haklı gerekçelere dayanıp dayanmadığını, böy-
lece onlara bağlı eylemleri gerçekleştirmenin veya gerçekleştirmemenin gereklili-
ğini ortaya koymak için bulduğumuz yöntemlere verdiğimiz isimdir.” (Ramazan, 
2020:130). “Eleştirel düşünmenin özü değerlendirmedir. Eleştirel düşünme bu 
nedenle iddia ve argümanları test ettiğimiz ve hangilerinin değerli hangilerinin 
değersiz olduğuna karar verdiğimiz bir süreç olarak tanımlanabilir. Diğer ifadeyle, 
eleştirel düşünme yanıtlar için bir araştırmadır, arayıştır” (Ruggiero, 2017:52). 
Görüldüğü üzere eleştirel düşünme dendiğinde kendisinden ilk bahsedilen şey ar-
gümanlardır; ya da argüman inşa etme işi olarak tanımlanabilecek argümantasyon-
dur. Bu sebebe bağlı olarak, literatürde önemli bir yeri olan Eleştirel Düşünme 
Kılavuzu adlı eser, müellifleri Bowell ve Kemp (2018) tarafından argümanları ta-
nımanın önemine vurguyla başlar. Zira bir söylemde argümanları saptamak ve 
onları belirli ilkelere göre değerlendirmek eleştirel düşünebilmenin ön şartı olarak 
kabul edilir.  
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Argüman, basit bir ifadeyle, “bir sonuç ile o sonucu desteklemeyi amaçlayan 
öncüllerden oluşan önermeler kümesi” olarak tanımlanabilir (Bowell & Kemp, 
2018:9). “Herhangi bir düşünceyle karşılaştığımızda, o düşüncenin içerdiği esas 
iddiayı ileten ifade argümanın sonucu, onu destekleyen diğer tüm ifadeler argüma-
nın öncülleridir” (Ramazan, 2020:45). Her argüman tek bir sonuca (iddia) sahipken 
birden fazla öncülü (dayanak) bulunabileceği belirtilmelidir. Alışık olunan klasik 
bir tümdengelimli argümanda olduğu gibi bir sonuç ve bu sonuca dayanak oluştu-
ran iki öncülden oluşmak zorunda değildir. Eleştirel düşünme çerçevesinde argü-
manların nasıl analiz edileceği konusuna geçmeden vurgulamak gerekir ki Fisher’e 
(2018:21) göre argümanlar konusunda az bir bilgiyle argüman analizi yapılabilir ve 
eleştirel düşünme yetisi geliştirilebilir.  

Eleştirel düşünmenin temel yapı taşlarından biri argümanları tanımak ve onla-
rı analiz etmek ise bu argümanların tespitini yapmak şu durumda eleştirel düşün-
meye başlamanın da ilk adımıdır. Bu kapsamda bir argümanın sonucunu ve öncül-
lerini tespit etmek ilk gerekliliktir. Kişi, içinde argümanların bulunduğu bir ikna 
girişimini fark ettiğinde ve bunu eleştirel düşünme çerçevesinde analize giriştiğin-
de ilk yapması gereken şey bu metinde/konuşmada bulunan sonuçların (iddiaların) 
tespitidir. Diğer deyişle, mesaj kaynağının muhatabına temelde ne söylemekte ol-
duğu belirlenmeye çalışılır. Karmaşık dil kullanımında, ki argümanlar gündelik 
dilde genelde formal bir yapıda sunulmaz, bunu yaparken bazı sözcüklerden istifa-
de edilebilir. Örneğin bir argümanın iddiasını sunmak için Türkçe’de yaygın olarak 
o hâlde, dolayısıyla, bu nedenle gibi sözcüklere yer verilir. Sözün muhatabı, bu 
sözcükleri gördüğünde konuşanın büyük ihtimalle bir iddia ortaya atacak olduğunu 
anlar. Bir argümanın sonucunun tespit edilmesinden sonra gelen ikinci basamak 
öncüllerin ortaya çıkarılmasıdır. Başka anlatımla, daha önce tespit edilen iddiaların 
dayanaklarının bulunması gerekmektedir. Zira argüman olarak tanımlanan yapı, 
öne sürülen iddiayla birlikte buna dayanak oluşturan, bu ifadenin neden haklı oldu-
ğuna yönelik düşünceleri ifade eden, adına öncül veya dayanak denilen yapıdan 
oluşur. Dolayısıyla tam bir argüman tespiti için öne sürülen düşünceye gerekçe 
olarak sunulan yapıların da metinden ayrıştırılması gerekir. Bwell ve Kemp’e 
(2018) göre “bir argümanın öncüllerini saptamak, yazar veya konuşmacının vardığı 
sonucun doğru olduğunu düşünmemizi sağlamak için sunduğu nedenleri aramak-
tır.” (s.16). Bu aşamada da yine sonucun tespitinde olduğu gibi belirli kelimelerin 
varlığından istifade edilebilir. Örneğin, şu sebeple, zira göstermektedir ki gibi söz-
cükler ilgili argümanın öncülünü tespit etme noktasında kişiye yardımcı olabilir. 
Bununla birlikte, konuşan her zaman böyle bir sözcük kullanmamış olabilir. Bu 
durumda kişi, konuşmanın bağlamını göz önünde bulundurarak öncül mahiyetinde 
sunulan yapıları tespit etmelidir. 
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“…argümanlar, inançlarımızın rasyonelliğinin garantisidir” (Ramazan, 
2020:45). “Bir kişinin inançları, o kişi için rasyonel bakımdan ikna edici bir argü-
man ile destekleniyorsa, o kişinin sonuca argümanın kendisi için rasyonel bakım-
dan ikna edici olduğu ölçüde inanmak için bir gerekçesi olduğu anlaşılabilir.” 
(Bowell & Kemp, 2018:318). Dikkat edilirse, kişinin sahip olduğu bir inancın bir 
argüman olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği o inancın desteklenip des-
teklenemediği durumuna bağlı olarak değişmektedir. Diğer ifadeyle, eğer şahsi bir 
inanç haklı gerekçelerle desteklenebiliyorsa öznel bir düşünce olmaktan çıkıverir. 
Bununla birlikte “güçlü varsayımlarımız, inanç formunda dile dökülerek paylaşılır. 
İnançlarımıza yeterli ve kapsamlı dayanaklar sunabilirsek de bilgi elde ederiz.” 
(Ramazan, 2020:17). Sağlam ve geçerli bir argümanın yeni bir bilgi üretme ilkesi 
düşünüldüğünde, varsayımın ifadesi inançları ve bu inançların desteklenme-
si/kanıtlanması ise bir argümanı (bilgiyi) meydana getirir. Buradaki kritik nokta, 
bireyin sıkı sıkıya bağlandığı inançlarının kendisini yanıltma ihtimalini düşünme-
mesidir. Ruggiero (2017:111), tam da bu ihtimalin önemini vurgulayan, bunun 
sonucunun boyutlarını ortaya koyan bir ifadeye yer vermektedir:  

“Benim için gerçeklik değerlidir. Kalabalıkla birlikte koşup yanlış olacağıma 
doğru olup yalnız kalırım… Burada öngörülen fikirleri sürdürmem, bazı ah-
baplarım tarafından hor görülmeme, aşağılanmama ve alay konusu edilmeme 
yol açtı bile. Tuhaf, garip, olağan dışı görünüyorum… Fakat gerçeklik gerçek-
tir ve tüm dünya onu reddetse de ben ona sadık kalacağım.” 

Ruggiero, 1931’de yazılmış bu sözlerin Charles Silvester de Fort adında bir 
yazara ait olduğunu belirtiyor. İlk izlenim olarak saygı uyandıran, irade sahibi ve 
tam bir hakikat savunucusu denilebilecek bu erdemli insanın aslında “dünyanın düz 
olduğunu” savunduğunu anlıyoruz. Tüm bu sözleri, dünyanın düz olduğu inancı 
için sarf ediyor. Bu örnek, 1931 yılında, böylesine bir konuda bu derecede güçlü 
bir inancın insanı ne duruma düşürebileceğini göstermesi bakımından önemlidir. 
Kaldı ki gündelik hayatında insan, belki onlarca öznel inancı barındırmakta, buna 
bağlı düşünce ve davranışlar geliştirmekte ve hayatını buna göre şekillendirmekte-
dir. Böylesi bir gerçeklik karşısında eleştirel düşünme yetisinin önemi daha da 
kıymet kazanmaktadır.  

Eleştirel düşünme sürecinde, bir söylemden argümanı ve onun unsurlarını or-
taya çıkarma aşamasından sonra söz sahibinin başvurduğu retorik unsurları ayık-
lamak diğer bir önemli aşamayı ifade eder. Baillargeon’a (2017) göre retorik, zihin-
leri iğfal ve manipüle etme sanatıdır (s.21). Dolayısıyla eleştirel düşünme eylemi, 
böyle bir işe girişmeden evvel gerçek düşünceyi ortaya koyabilmek, yanıltmacala-
rın önüne geçebilmek ve doğru bir değerlendirme yapabilmek adına öncelikle reto-
rik unsurları analiz ettiği metinden veya konuşmadan ayıklamak durumundadır. Bu 
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noktada, Antik Çağ’dan beridir bilinen, özellikle Aristoteles (2019:17-27; 2016) ve 
Platon’un (2018) üzerinde durduğu belli teknikler mevcuttur. Bu teknikler arasında 
muğlaklık, vurgulama, kaçamaklı sözler, jargon, sözde uzmanlık ve tanımlama 
sadece birkaçıdır (Baillargeon, 2017:30-43). Bu dil tekniklerine ek olarak, belirli 
duygulara, yeniliğe, popülerliğe, merhamete, şirinliğe, cinsel çekiciliğe, statüye, 
korkuya, alaya başvurmak; ısrar, cinas ve sezdirimden faydalanmak, birçok soruyu 
aynı anda yöneltmek, moda sözcükler kullanmak, cinas yapmak ve çarpıtma tek-
niklerini kullanmak bu kapsamda sayılabilecek ve adına retorik tuzaklar diyebile-
ceğimiz yapılardır (Bowell & Kemp, 2018:49-62). “…sözcükler sayesinde fikirle-
rimizin onların kafasına ustalıkla hücumunu sağlayacak şekilde yapılır ve bu akış 
öyle bir güçle gerçekleştirilir ki onların düşünceleri tuttukları istikameti terk eder 
ve bizimkilerle aynı yolu takip etmeye başlar.” (Schopenhauer, 2014:45). Tüm bu 
dil oyunları ve retorik tuzaklara başvuran, muhatabına haklı gerekçeler sunmadan 
onu ikna etmeye çalışır. Geçerli ve sağlam argümanlar rasyonel iknayı sağlarken 
bu gibi irrasyonel unsurların kullanımı eğer fark edilmezse yine iknayla sonuçlana-
bilir; fakat bu ikna irrasyonel ikna olarak adlandırılmaktadır. Bu sebeple, gerçek 
sebeplere bağlı bir ikna ile retorik tuzaklara bağlı irrasyonel ikna ayrımına vara-
bilmek için mesajın/konuşmanın retorik tuzaklardan ayıklanması gerekmektedir.  

“…siyaset, reklamcılık ve basın, ikna etmek için sık sık retorik tuzaklardan 
yaralanan alanlardır. Retorik tuzaklar tipik olarak argümanların hedefi olan akla 
değil, neredeyse doğrudan doğruya duygulara başvurur.” (Bowell & Kemp, 
2018:49). Bununla birlikte, retorik tuzaklarda olana benzer bir etki safsatalar yo-
luyla yapılmaya çalışılır. Peki, safsata nedir? TDV sözlüğüne (Emiroğlu, 2021) 
göre safsata, “kişiyi sözle şüpheye düşürerek yanıltmaya, şaşırtmaya ve aldatmaya 
yönelik dil ve mantık cambazlığıdır. Vehimlere dayanan öncüllerin yanı sıra bazen 
doğruya benzeyen fakat gerçekte doğru olmayan öncüllerden kurulduğu da görü-
lür.” Yalnız safsata, bir retorik tuzaktan farklı olarak gerekçelerden mahrum değil-
dir. Bir tür sözde gerekçe sunar. Diğer yandan, iddiaya gerekçe olarak verilen şey 
ya biçimsel olarak ya da anlam bakımından hatalıdır. Farklı söyleyişle, bir safsata, 
muhatabına haklı nedenler sunuyor yanılsaması yaşatır. Sözün muhatabı, konuşa-
nın ileri sürdüğü argümanların haklı gerekçeleri olduğuna inanır. Daha doğrusu 
buna kanar. “Kendimizi entelektüel açıdan sağlam bir biçimde savunmak istiyor-
sak, zihinleri etkilemeyi amaçlayan girişimleri saptamada bir parça ustalaşmamız 
ve böylece yakından incelendiğinde geçerli olmadığı ve dolayısıyla yanlış sonuçla-
ra götürdüğü ortaya çıkan çıkarımları nasıl tespit edeceğimizi bilmemiz şarttır.” 
(Baillargeon, 2017:46). Bu yönüyle kişileri manipüle etmek için kullanılan safsata-
ları tanımak ve kendilerine başvurulduğunda bu mantık yanlışının farkına varmak 
eleştirel düşünme için oldukça önemlidir.   
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Çalışmanın kısıtlı imkânları göz önüne alındığında onlarcası bulunan safsata 
türünün hepsinden bahsetmek mümkün değil fakat konunun okuyucu zihninde 
belirginleşmesi bakımından gündelik hayatta en fazla karşılaşılan birkaç informal 
safsata türüne yer vermekte fayda var. Bunlardan bir tanesi adam karalama (ad 
hominem) olarak bilinen yaygın safsata türlerinden biridir. Buna göre adam kara-
lama safsatası, herhangi bir tartışmada, tartışılan konuya yönelik eleştiri getirmek 
yerine rakibin kişiliğini hedef alan bir dile başvurmakla olur (Emiroğlu, 2017:180). 
Özellikle siyasi içerikli tartışmalarda sıklıkla görülen bir mantık hatasıdır. Diğer bir 
tür, yanlış ikilem olarak bilinen ve gerçekte ikiden fazla seçeneğin mümkün olma-
sına rağmen sanki sadece iki alternatif varmış gibi gösterilen durumlarda ortaya 
çıkar (Alpay, 2018:119). Sözün muhatabı safsata yapan tarafından yönlendirildiği 
seçeneği kabul etmeye zorlanır. Genellikle bir konunun ak ya da kara şeklinde ka-
tegorileştirildiği durumlarda rastlanır. Ak ya da kara düşüncesi (safsatası), “gerçek-
liğin karmaşıklığını aşırı derecede basitleştirir, olayları derinlemesine düşünmemek 
için bize mazeret sunar.” (Nosich, 2018:21). Bu sebeple, eleştirel düşünme çaba-
sında olan kişi, eğer gerçek bir ikilemle karşı karşıya değilse seçeneklerin ikiden 
fazla olabileceği ihtimalini akıldan çıkarmamalıdır. Son olarak, “bundan sonra, bu 
sebeple” anlamına gelen post hoc safsatasından bahsedilebilir. Buna göre, eğer bir 
şey başka bir şeyin ardından gerçekleşiyorsa onun sonucu olması gerektiğine dair 
hatalı akıl yürütmeyi ifade eder (Ruggiero, 2017:210). Örneğin uzun süre devam 
eden kuraklıktan sonra hükümetin değişmesiyle birlikte yağmur yağmaya başlama-
sını bu yönetim değişikliğine bağlamak böyle bir muhakeme hatasının sonucudur.  

Eleştirel düşünebilmenin ya da rasyonel olabilmenin önündeki tek engel reto-
rik tuzak ve safsatalar değildir. İrrasyonel iknaya açık olmak ve manipülatif ileti-
şim tekniklerine kanmanın birçok sebebi bulunmaktadır. Bunlardan öne çıkanlar-
dan biri kişisel deneyim konusudur. Nitekim “inançlarımızı temellendirmek için 
kişisel deneyime başvurmak bazı tehlikeler barındırır. …Dolayısıyla inançlarımızı 
temellendirmede kişisel deneyime başvurmanın sınırlarını bilmek ve anlamak 
önemlidir.” (Baillargeon, 2017:150). Bu konu, eleştirel düşünme bağlamında iki 
yönüyle önemlidir. Birincisi, kişi kendi iddiasının temellendirilmesinde sadece 
kişisel deneyimlere başvurmak gibi bir hata yapabilir. Oysa her bir olgu kendi ger-
çekliğini taşır. Dolayısıyla insanın belirli bir konuda hüküm verme sürecinde kendi 
deneyimleri dışında farklı bilgi kaynaklarından istifade etmesi beklenir. Daha doğ-
rusu böyle bir yaklaşım kişiyi içine düşebileceği yanlışlıklardan korumak için daha 
elverişli bir metot sunar. Konunun önemli addedilmesinde ikinci boyut ise kişinin 
bu sefer bir üçüncü tarafın kişisel deneyimine dayanan sözlerine-iddialarına kanma 
sakıncasının olmasıdır. Şöyle ki sadece kişisel deneyime bağlı bir değerlendirme-
nin yanlış sonuçlar doğurabileceğinin farkında olmayan birey, başkalarının aynı 
şekilde oluşturduğu iddialara da bel bağlayabilir. Bu durum, manipülasyon içeren 
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söyleme maruz kalma ihtimalini artıran bir sonuç yaratabilir. Özellikle reklam ve 
pazarlama sahasında bu manipülasyon tekniğinin kullanıldığını biliyoruz. Özellikle 
takviye edici gıdalar ve alternatif tıbba yönelik geliştirilen ürünlerde, ürünü kulla-
nanın kişisel deneyimlerine bağlı olarak bir ikna taktiği uygulandığı görülmektedir. 
Mesaj kaynağı, ürünün işe yaradığını kanıtlamak ve tüketiciyi satın alma davranı-
şına yönlendirmek için tecrübe edenlerin üründen ne kadar memnun kaldıklarını 
ifade eden yorumlar kullanmaktadır. Ürünü satın alanlar ilgili ürünün ne kadar 
etkili, mucizevi bir şey olduğundan bahsettiğinde hedef kitlede bir an önce satın 
alma davranışı tetiklenmiş olur. Bununla birlikte, ürünü imal eden marka çoğunluk-
la, ürüne yorum yapanların sahiden ürünü kullanıp kullanmadığı, kullandıysa bi-
limsel sonuçlarının ne olduğu, bu sonuçlara güvenilip güvenilemeyeceği gibi soru-
ları açıkta bırakır. Böylelikle kişisel deneyimleri bir iddianın güvenilir kanıtları 
olarak almak ayrıca bir sorgulama yapmamak hedef kitlenin kolayca manipüle 
edilmesine imkân tanır.  

Yukarıdakiyle bağlantılı olarak, algılama ve belleğin insanları yanıltabileceği 
ihtimali artık kabul edilen bir gerçekliktir. Bu noktada yine kişisel deneyimlere 
bağlı olarak dış dünya gerçekliğine dair edinilen bilginin yanıltıcı olabileceğini 
söylemek mümkündür. Nitekim “algı ve hafıza mükemmel değildir” (Ruggiero, 
2017:77). Yanılgıya sebep olabilecek diğer bir husus hatırlama olarak adlandırılan 
faktördür. Baillargeon’un (2017) altını çizdiği üzere bellek hiç de mükemmel bir 
şey değildir. Bilişsel psikoloji alanında yapılan yüzlerce çalışma belleğin kusurlu 
olduğunu kanıtlamıştır. Dolayısıyla insanın hatırlama kabiliyetinin de kısıtlı olduğu 
sonucuna varılabilir. Örneğin hukukta yanlış tanıklık masum kişilerin mahkûm 
edilmelerine yol açabilmektedir (s.166,167). Bu sebeplerle, herhangi bir met-
nin/konuşmanın analizinde bu durumu göz önünde bulundurup söz sahibinin yanı-
labileceği ihtimalini düşünmek yerinde olacaktır.  

Eleştirel düşünmeye mani faktörlerden bir tanesi de ön yargılardır. “Ön yargı 
ise yeterince desteklenmemiş inanç demektir. …Ön yargılar haklı çıkarıma diren-
diğinde, yani haksız çıktığında veya yeterince haklı çıkmadığında olduğu gibi ko-
runmaya devam ederse bağnazlık (sanrı) doğar.” (Ramazan, 2020:22). “Bu hatanın 
bir şekli, sadece ön yargımızı onaylayan hatanın peşinden gitmektir. Diğer bir şek-
li, ön yargımızı sorgulatan bir kanıt öne sürüldüğünde ve siz, diğer yorumlar daha 
mantıklı olsa da, ön yargınızı destekleyen yorumu seçtiğinizde ortaya çıkar.” 
(Ruggiero, 2017:200). İnanç, yukarıda da değinildiği gibi haklı gerekçelere dayan-
dığı müddetçe rasyonel bir tarz kazanır. Aksi durumda inancın doğruluğundan 
kesin olarak bahsetmek mümkün değildir. Ön yargılar da eğer yeterince destek-
lenmemiş inançlarsa bunların da irrasyonel ve doğruluk bakımından güvenilir ol-
madığı söylenebilir. Hele ki üzerinde ön yargı geliştirilen bir meseleye dair yeni bir 
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bilgi bu ön yargının yıkılmasında bir değişikliğe sebep olmuyorsa durum rasyonel 
düşünmek bakımından daha da sorunlu hâle gelir. Ön yargıya dayalı düşüncelerin 
eleştirel düşünme bağlamındaki önemi, onlara gösterilen sıkı sıkıya bağlılıkla ilgi-
lidir. Ön yargılar manipülasyon konusuyla ilişkili olarak düşünüldüğünde, manipü-
lasyona başvuran mesaj kaynağının bu durumu avantaja çevirdiği söylenebilir. 
Kaynak, manipüle etmek istediği hedefi, bu türden sabit fikirler üzerinden harekete 
geçirmeye çalışır. Özellikle siyasi kutuplaşmalarda ön yargıya dayalı çıkarımların 
etkili biçimde kullanıldığı görülmektedir. Siyasal yaşam içindeki ideolojik gruplar, 
bir diğeri üzerinde geliştirilen ön yargılar üzerinden ayrıştırılır. Daha doğrusu, ay-
rıştırmanın fikri temellerini yaygınlaşmış ön yargılar atar. Böylelikle manipüle 
edilen siyasal grupların siyasal katılımları sağlanmış olur. Özellikle seçim dönem-
lerinde partilerin geliştirmiş olduğu siyasal söylem oy oranlarını artırmak için bu 
türden gerekçelendirmelerle doludur.  

Manipülasyonda sıkılıkla kullanılan ve eleştirel düşünmeye engel teşkil eden 
bir diğer taktik de matematiğin saygınlığının suiistimalidir. Durumu matematik 
terörizmi diye adlandıran Baillargeon’a (2017) göre, konuştuğumuz insanları mah-
cup duruma düşürmek, yanıltmak veya en azından kafalarını karıştırmak için ma-
tematiğin saygınlığından istifade etmek yaygın bir kullanımdır (s.80). Bu kullanım-
lara reklamcılık sektöründe sıklıkla başvurulduğu görülür. Örneğin bir deterjan 
markası “en çok tercih edilen deterjan” şeklinde ifadeler kullanabilmektedir. Böy-
lesi bir durumda ilgili markanın tam olarak ne kadar tercih edildiği, eğer bir araş-
tırmaya dayanıyorsa bunun örneklemini kimlerin oluşturduğu, bu örneklemin evre-
ni ne kadar temsil ettiği, araştırmanın kaç kişiyi kapsadığı ve nerede yapıldığı gibi 
soruların cevabı verilmez. Buna benzer şekilde “%70’e varan indirimler” veya 
“29.99’dan başlayan fiyatlarla” tabirlerinin oldukça yaygın olduğu gözlemlenebilir. 
Mesela bir mağazada neredeyse tüm ürünleri belirlenen fiyatında bırakıp sadece bir 
ürün kategorisinde %70 indirim yapılmış olabilir. Diğer örnekte de örneğin 10 
kategoride sunulan pantolonların sadece bir kategorisindekiler 29.99’luk fiyata 
diğerleri 300 TL ve üzerinde bir fiyatla satılabilir. Burada bazı söz oyunları ve 
matematiğin saygınlığından istifade ederek böylesi bir pazarlama stratejisi geliş-
tirmek kanunen ve mantıken yanlış olmasa da ahlaken doğru durmamaktadır. Ka-
nunun müdahale edeceği bir aykırılık bulunmamaktadır. Mantıken de söylenen 
doğrudur zira marka, gerçekten de satışı az olan ürünlerde %70 indirim yapmış 
veya 29.99 TL’ye pantolon satmış olabilir. Bu durum vaat edilen şeyin gerçekleşti-
rildiği anlamına gelir. Öte yandan yapılan ahlaki olmadığı gibi manipülasyon tek-
nikleri düşünüldüğünde gerçek de anlatıldığı gibi değildir. Zira marka, buradaki 
ince manipülasyon tekniğinin farkındadır. Burada bile isteye kurgulanan iletişimsel 
bir stratejiden bahsetmek mümkündür. Nitekim bu kurgudaki gerçek maksat, müş-
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terilerin ilgisini çekmek ve insanları mağazaya yönlendirmektir. Bunda da çoğu 
zaman başarılı olurlar.  

Eleştirel düşünme ve manipülasyon ilişkisi bağlamında ele alınması gereken 
bir diğer konu da bilişsel eğilimler konusudur. Bu konuda birçok teori bulunmasına 
rağmen burada en dikkati çeken ve en yaygın olan iki eğilimden bahsedilecektir. 
Bunlardan bir tanesi süsü psikolojisi diye bilinen Gustave Le Bon’un (2020) da 
Kitleler Psikolojisi’nde ele aldığı konudur. Sürü psikolojisi, kalabalıkların sorgu-
lamadan kabul ettiği ve paylaştığı inanç, düşünce ve davranışlar için kullanılır. Bir 
diğeri ise adam seçme şeklinde adlandırılan konudur. Buna göre, bir değerlendirme 
söz konusu olduğunda genellikle içinde bulunduğumuz gruptaki insanları tercih 
etme eğilimindeyizdir. Bu sebeple, gruba mensup kişilerin iddia ve iddialar için 
ileri sürdüğü kanıtlar daha inandırıcı gelir (Ramazan, 2020:118). Böylesi bir yakla-
şım ise kişiyi yanlı değerlendirmelerde bulunmaya sevk edebilmekte ve sonuç iti-
bariyle haksızlıkların ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Adam seçme etkisi 
küçük sosyal gruplardan daha geniş oluşumlara ve ulusal veya uluslararası boyutta 
görülebilir. Diğer deyişle, arkadaş grubundan birinin yanlış sözüne itibar etmekten 
ulusal çapta desteklediğiniz parti liderinin manipülasyonuna maruz kalmaya kadar 
gidebilir. Aynı şey sürü psikolojisi mantığında da geçerlidir. Bir eylemin yapılma 
gerekçesi, başka geçerli bir neden bulunmadığı takdirde sadece birçok insanın onu 
yapıyor olmasına bağlanıyorsa burada hatalı bir akıl yürütmenin varlığından bah-
setmek mümkündür. Bu durum, yine ilkinde olduğu gibi manipülasyona kapı ara-
layan koşulların varlığına işaret eder. Başka söyleyişle, kitlenin bu yanlış tercihi 
veya hatalı akıl yürütmesi manipülasyon yapanların işini kolaylaştıran bilişsel bir 
zemin yaratır. Bu sebeple, çoğu insanın aldığını görerek bir ürün satın almak, her-
kesin rağbet ettiği bir tatil beldesini seçmek, yaygın olarak kullanılan bir sosyal 
medya ağına üye olmak veya kamuoyu yoklamalarına bakıp önde giden parti-
ye/adaya oy vermek aynı muhakeme hatasının sonucudur. Dolayısıyla hedef kitleyi 
yönlendirme amacı güden mesaj kaynağı bu olağan koşullardan istifade edebilir. 
Sürü psikolojisi öylesine kadim ve yaygın bir yöntemdir ki devasa bir ticari firma 
tarafından da semt pazarında tezgâh açan küçük bir esnaf tarafından da kullanılabi-
lir. Bu gibi tezgâhlarda, pazarcılar, oradan geçen insanların dikkatlerini çekebilmek 
için kendi tanıdıklarından kısa süreli suni bir kalabalık oluşturmakta ve pazarı ziya-
ret edenlerin o tezgâhta yoğunlaşmasını sağlayabilmektedirler. Bu kalabalığı bir 
kez olsun tezgâhta toplayan pazarcı, o andan itibaren meraklıları sürekli olarak 
tezgâha çekebilmektedir.  

Eleştirel düşünmeyle ilgili kritik öneme sahip konulardan bir başkası “otorite-
ye körlemesine itaat” olarak adlandırılan durumdur. Konuyla ilgili yapılan araştır-
malar arasında ünlü Stanley Milgram’ın deneyi meselenin önemini anlamak bakı-
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mından oldukça etkilidir. Deney kısaca şu şekilde yapılmıştır (Cüceloğlu, 
2016:534,535): Laboratuvar ortamına getirilen denek, orada bulunan bir başka 
kimseyle tanıştırılır. Bu kişi, aslında araştırmacının iş birlikçisi olmasına rağmen 
denek bu bilgiden mahrum bırakılır. Deneğe, tanıştırıldığı kişiye bazı kelimeler 
ezberletmesi yönünde bir görevi olduğu söylenir. Denek, kelime ezberlemekle mü-
kellef iş birlikçiye hata yaptığı sırada elektrik şoku verecektir. 30 düzeyi olan elekt-
rik şoku 15 volttan 450 volta kadar yükseltilebilmektedir. Deneğe, kelimeyi ezber-
leme görevi olan kişinin her hatasında verilen şokun voltajını artırması söylenir. Bu 
çerçevede ilerleyen deneyde, araştırmaya katılan deneklerin %65’i, 450 olanı da 
dâhil her düzeydeki şoku verebildikleri görülmüştür. Şok verilen kişinin acı içinde 
olduğu görülmesine rağmen denekler yaptıkları işi devam ettirmeye ve 450 voltluk 
şok vermeye rıza göstermişlerdir. Yale Üniversitesi’nin laboratuvar ortamında 
saygın araştırmacılardan oluşan bir ekibin denekler üzerinde kurduğu otoritenin 
etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durum her ne kadar uç bir örnek olsa da 
gündelik hayatta farkına bile varmadan benzeri hataların yapılması mümkündür. 
Bireysel yaşantıda benzer durumların ortaya çıkabileceği gibi kitlesel boyutta otori-
te olarak görülen kişinin/kurumun da aynı etkiyi gösterme potansiyeli olduğu unu-
tulmamalıdır. Bireyler arası ilişkilerde veya kitlesel manipülasyonlarda bir otorite 
figürünün aynı işlevle yer alabileceği ihtimali göz ardı edilmemelidir. Bu sebeple 
Baillargeon’un (2017:185) altını çizdiği üzere, “rıza göstermeden önce düşünme-
miz, sizden istenen şeyin akla yatkın bir gerekçesinin olup olmadığını (bu talimat 
bir otorite figürü tarafından verilse bile) her zaman kendinize sormanız bir zorunlu-
luktur.” 

Bahsi geçenlerin dışında eleştirel düşünebilme kapasitesini azaltan, muhake-
me yeteneğini zaafa uğratan daha farklı psikolojik ve sosyolojik faktörlerden bah-
setmek mümkündür. Bunlardan bir tanesi, insanın içinde bulunduğu grup üyeleri-
nin düşünce ve davranışlarına uyum gösterme eğilimini vurgulayan uyma davranı-
şıdır. Basmakalıpçılık, aşırı genelleme ve basitleştirme konu kapsamında dikkat 
çeken bir diğer konulardır (Ruggiero, 2017:186, 206-210). Uyma davranışı kişiyi, 
ilk etapta farkına varsa dahi sırf içinde bulunduğu grupla ters düşmemek adına 
yanlışa sürükleme potansiyeline sahiptir. Uyum, her ne kadar sosyolojik ve psiko-
lojik bir gereklilik olsa da eleştirel düşünebilme ve doğru olanı tercih etme nokta-
sında insanı hataya sürükleyebilmektedir. Aynı şekilde aşırı genelleme, belirli bir 
konuyu/yeri/nesneyi az bir tecrübeden hareketle hükme bağlama neticesinde insanı 
hataya sürükleyebilmektedir. Örneğin İstanbul’un kenar mahallelerinde gezip bo-
ğazı, sur içi İstanbul’unu görmemiş biri bu şehri “beton yığınından ibaret çarpık bir 
şehir” olarak tarif edebilir. Benzeri şekilde basmakalıpçılık da insana kalıp yargılar 
üzerinden karar vermesi gibi bir duruma sürüklemesinden ötürü oldukça tehlikeli-
dir. Şehir, ırk, cinsiyet ve din üzerine geliştirilen kalıplaşmış ifadeler bu kapsamda 
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değerlendirilebilir. Bu yargıların seyrek de olsa yıkılması neticesinde dile dökülen 
şu ifadeler tanıdık gelecektir: “Ben sizi böyle bilmezdim”, “hiç de söylendiği gibi 
değilmiş”, “hâlbuki iyi insanlarmış”. Son olarak yukarıda zikredilen aşırı basitleş-
tirme eğilimi de yine eleştirel düşünmenin önündeki engellerden biridir. Bir konu-
nun gerçek anlamda analiz edilmesi zaman gerektirir. Üzerinde düşünmek, detay-
landırmak ve en nihayetinde sistematik bir akıl yürütmeyi gerekli kılar. Oysa aşırı 
basitleştirmede ne yeterince araştırma vardır ne de düşünme. Örneğin eğitim soru-
nuna dair “öğretmene yeteri kadar maaş vermezsen olacağı budur” denilebilir. Oy-
sa eğitim gibi çok boyutlu bir sorunun mali, yapısal, insan kaynağı, bu insan kay-
nağının yetiştirilmesi, öğrenciler ve velileri, sosyolojik ve psikolojik yapı gibi alan-
larda bağı bulunabilir. Meseleyi sadece öğretmen maaşına bağlamak böyle bir ba-
sitleştirmenin sonucudur. Bu durum medya diliyle de bağlantılı bir problemdir. 
Nitekim medya, çoğunlukla basitleştirilmiş bir dil kullanımını tercih eder.  

Eleştirel düşünmenin ne olduğu, nasıl yapılması gerektiği ve bunu yapmaya 
engel olan belli başlı konular manipülasyon ilişkisi çerçevesinde ana hatlarıyla 
aktarıldı. Bunun dışında, üzerinde eleştirel düşünebilme kabiliyetini elzem kılan 
“sözdebilim” (pseudoscience) alanından bahsetmek yerinde olacaktır. Zira sözdebi-
lim, manipülasyonun sıklıkla yapıldığı sahalardandır. Cambridge Sözlüğü’nde 
sözdebilim, bilimsel bir şekilde oluşturulmamış bir düşünce sistemi veya teori ola-
rak tanımlanmaktadır (https://dictionary.cambridge.org, 2021). Sözdebilim tanım-
lamasının zorluklarına değinen Hansson (2013), şu 3 özelliğin bulunması hâlinde 
bir sözdebilim durumunun varlığından bahsedilebileceğini belirtmektedir: 1- Geniş 
anlamda bilimin alanları içindeki bir konuyla ilgilidir (bilimsel alan kriteri). 2- O 
kadar ciddi bir güvenilirlik eksikliğinden mustariptir ki hiçbir şekilde güvenilemez 
(güvenilmezlik kriteri). 3- Başlıca savunucuları, konusuyla ilgili en güvenilir bilgi-
yi temsil ettiği izlenimini yaratmaya çalışan bir doktrinin parçasıdır (sapkın doktrin 
kriteri) (s.70,71). Sözdebilim kategorisine dâhil edilebilecek onlarca sahadan söz 
etmek mümkündür. Bunların başında gelen birkaçı şöyledir: astroloji, akupunktur, 
alternatif tıp, kriptozooloji, numeroloji, frenoloji, zombi, büyük ayak ve vampir 
hikâyeleri. (Regal, 2009:vii-ix) Özellikle yeni medyanın yaygınlaşmasından sonra 
herhangi bir editoryal denetime takılmadan mesaj paylaşabilen sözdebilim uğraşan-
ları bu özgürlüğü fırsata çevirmişlerdir. Sosyal medyanın tüm platformlarında ma-
nipülatif mesajlarını yayabilmekte ve çıkar elde edebilmektedir. Örneğin yapılan 
bir çalışmada (Çalışkan, 2020) Youtube üzerinden biyoenerji uzmanı olduğunu 
iddia eden kişilerin çıkar elde etmek için geliştirdiği irrasyonel ve manipülatif ikna 
teknikleri ele alınmıştır. Diğer yandan kitabın birinci cildinde bitkisel tedavi vaatle-
rinin manipülatif boyutu irdelenmiş ve insan sağlığını tehdit eden sözde tedavi 
yöntemlerinin sosyal medyada denetimsiz şekilde nasıl yayıldığı gösterilmiştir. 
Sözdebilimin tüm alanlarında veri girişine imkân sağlayan yeni medya araçları 
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sayesinde önemli bir yaygınlık gözlemlenmektedir. Bu manipülasyon ilginç sayıla-
bilecek hikâyelerden insan ölümlerine yol açacak vakalara kadar uzanan geniş bir 
yelpazede kendini göstermektedir. Bilimden ve tutarlılıktan uzak bu türden uygu-
lamaların böylesine yaygınlaştığı bir medya ortamında eleştirel düşünme becerisi-
nin varlığı hayati derecede önemli hâle gelmektedir. 

Bir eleştirel düşünme tartışmasının son aşamasında “hüküm verme” konusuna 
değinmek ve bahsi böyle kapamak yerinde olacaktır. Daha önce, akıl yürütme sü-
recinde her bir insanın inançlara sahip olduğu ve bunlardan hareketle bir sonuca 
eriştiği, bunun ise normal olduğu belirtildi. Bununla birlikte, ulaşılan yargının ge-
çerli ve sağlam bir argüman olabilmesi için sonuçların dayanağı olan inançların 
haklı gerekçelere bağlı olmasının bir zorunluluk olduğu vurgulandı. Nitekim nesnel 
“yargılar, kanıt değerlendirme ve dikkatli akıl yürütmeyle ulaşılan sonuçlardır” 
(Ruggiero, 2017:317). Eleştirel düşünme ve rasyonel ikna edicilik anlamında “bir 
inancın doğruluğu, olgulara uygun olmasına bağlıdır, durumun filanca şekilde ol-
duğunu düşünmek için iyi nedenler olmasına değil” (Bowell & Kemp, 2018:318). 
Eleştirel düşünürlerin hüküm vermeyle ilgili en önemli özelliklerinden biri hükme 
varmak için yeterli kanıt bulamadıklarında hükmü ertelemeleridir. Eğer eldeki veri 
veya öncül mahiyetindeki inançlar kendilerine güvenilemeyecek kadar zayıfsa 
aceleci davranıp yargıda bulunmak sakıncalı bulunmaktadır. Böylesi durumlarda 
araştırmayı derinleştirmek, eldeki veriyi çeşitlendirmek ve güçlü kanıtlar bulunca-
ya kadar kesin bir çıkarımda bulunmamak salık verilmektedir. 

Sonuç: “Biz”e Karşı “Onlar” Söyleminin 
Eleştirel Düşünmeye Etkisi 

İrrasyonel iknadan bahsetmiyorsak, ikna olma, çalışmada da değinildiği üzere 
bir iddiayla beraber bu iddianın dayandığı “iyi” nedenlerin varlığına bağlıdır. Diğer 
söyleyişle söz, haklı gerekçelere dayanmalıdır. Bunu da rasyonel ikna olarak ad-
landırdık. Bununla birlikte, doğruluk değeri bakımından aynı olan bir önerme kimi 
durumlarda inandırıcı olabilirken kimi durumlarda hak ettiği değeri göremez. Man-
tık ilkeleri gereği, sözü edenden bağımsız olarak aynı önermenin aynı değere sahip 
olması gerekir. Gelgelelim akıl yürütme sürecinde etkili olan beşeri faktörler du-
rumun her zaman böyle olmadığını göstermektedir. İnsan, bir ikna girişimi karşı-
sında özellikle mesaj kaynağını önemli bir değişken olarak görebilmektedir. Bu 
durum, iletişim araştırmalarında kaynağın güvenilirliği olarak tarif edilmekte ve 
üzerinde birçok araştırma yapılmaktadır (Sternthal, Dholakia & Leavitt, 1978; 
Chebat, Filiatrault & Perrien, 1990; Cian, Longoni & Krishna, 2020; Wijesekara & 
Ganegoda, 2020). Buna bağlı olarak, ikna olma sürecinde farklı sonuçlar çıkabil-
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mektedir. Bir iddia ve bunu temellendiren dayanak, bir argüman olarak farklı ağız-
lardan çıktığında farklı etkiler gösterebilmektedir. Bir argüman, diyelim ki bir ül-
kenin muhalefet partisi lideri tarafından dile getirilsin. Muhtemelen ilgili partinin 
savunucuları bakımından bu argüman inandırıcı bulunacaktır. Bu parti seçmeninin 
ikna olması büyük olasılıkla daha az bir sorgulamayla gerçekleşecektir. Bununla 
birlikte, ilgili argümanda öne sürülen düşüncenin rakip parti seçmeni tarafından 
ikna edicilik bakımından nasıl bir etkiyle karşılanabileceğini düşünelim. Gündelik 
yaşam pratiklerinde edindiğimiz tecrübeye göre, bu argümanın ikna ediciliği rakip 
parti seçmeninde çok daha düşük olacaktır. Belki hiç itibar görmeyecektir. Senar-
yonun bir adım sonrasında şöyle bir gelişme yaşandığını varsayalım: Muhalefet 
partisi liderinin ileri sürdüğü argümanın aynısını rakip parti lideri dillendirmiş ol-
sun. Yeni koşulda, rakip parti seçmeni için bu argümanın ikna edicilik düzeyi muh-
temelen artacaktır. Bu sefer seçmen, ilgili argümanı daha inandırıcı bulacaktır. 
Sonuç olarak şunu söylemek gerekir ki aynı önermenin muhatabı üzerindeki doğru-
luk değeri, sözü edenin kim olduğuna bağlı olarak değişebilmektedir. Bu durum, 
akıl yürütme ve eleştirel düşünme anlamında elbette bir kusura işaret etmektedir. 
Nitekim mantık ilkeleri çerçevesinde bir argümanın geçerliliği ve kuvveti onu söy-
leyenden bağımsız olarak değerlendirilir. Bununla birlikte, söz konusu insan oldu-
ğunda bir takım beşeri faktörler eleştirel düşünebilme ve doğru muhakemenin 
önünde engel teşkil edebilmektedir.  

Yukarıdakiyle bağlantılı olarak, bir arkadaşınızın sözüne kolayca inanmanız, 
aile üyelerinin sözüne itibar etmek, bağlılık beslediğimiz grupları sorgulamamak, 
dinî ve millî inançlar kaynağında dile getirilenlerin ikna ediciliğinin yüksek olması 
aynı sebebe bağlanabilir. Özdeşleşmenin olduğu, aidiyet hissinin yaşandığı ve or-
tak değerler paylaşımının bulunduğu koşullarda birey daha kolay ikna olabilmekte-
dir. Bu gerçek, mesaj kaynağı tarafından bilindiğinden, çoğu durumda mesaj tasa-
rımını şekillendiren bir etki yaratabilmektedir. Teun A. van Dijk’ın (2006:373) 
vurguladığı gibi söylemde “diğerinin olumsuz sunumu” stratejisi tam olarak böyle 
bir gerçekliğe dayanmaktadır. Buna göre, herhangi bir söylemde “bizim” iyi ey-
lemlerimizi, “bizden olmayanların” kötü eylemelerini vurgulamak bu stratejinin 
gereğidir. Mesaj kaynağı, kitleyi “biz” ve “onlar” şeklinde iki kategoriye ayırarak 
sürekli mahiyette “biz”in iyi yönlerini, öteki olarak konumlandırılanların (onların) 
kötü taraflarını vurgular.  

Yukarıda ele alınan konuyu belki en iyi ifade edebilecek kavramlardan biri 
ethostur. Klasik retorik geleneğine göre ethos, “ben imgesi, karakter, kişilik, dav-
ranış özellikleri, yaşam ve amaç tercihi” anlamına gelir (Meyer, 2009:25). Konu-
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şan/hatiple ilişkilendirilen ethos, karakteri çağrıştırmasının dışında gelenekle de 
bağlantılıdır. Gelenek, kolektif olarak icra edilmesine rağmen bireysel olarak be-
nimsenir ve uygulanır. Bu yönüyle ethos kavramı aynı zamanda geniş kitleler tara-
fından benimsenen ve paylaşılan bir yapıya da işaret eder (Stone, 2009:117-118). 
Dolayısıyla ethos, bir taraftan mesaj kaynağının taşıdığı karakter özellikleriyle 
ilgiliyken diğer yandan toplumun taşıdığı değer, inanç, gelenek ve erdemleri pay-
laşması bakımından da hedef kitleyle ilgilidir. Diğer söyleyişle hatip, kendi karak-
ter özellikleri de dâhil olmak üzere toplumla paylaştığı değerler üzerinden onlarla 
bir bağ kurar. Bu bağ, iki tarafı birbirine yaklaştıran, onları birbirine benzer kılan 
bir özelliktir. Bu güçlü bağ, aynı duyguyu paylaşmayı, aynı inanca sahip olmayı, 
aynı geleneği takip etmeyi, aynı kimlikle yaşamayı, aynı tarihle gururlanmayı ve 
aynı düşmana “kin beslemeyi” beraberinde getirir. Bu bağa sahip olmayanlar ise 
ötekilerdir. Mesaj kaynağı, van Dijk’in de ifade ettiği gibi geliştirdiği söylemde bir 
taraftan kendi “iyi” ethosunu inşa ederken diğer yandan ötekiler için bir “kötü” 
ethos kurgusu yapar. Böylelikle söylemdeki biz ve onlar ayrımı, buna yapılan her 
vurguyla daha da keskinleşmiş olur. Bu söylem ne kadar güçlü olursa biz ve onlar 
arasındaki mesafe de o derece uzak olur. Ayrışmanın kökleşmesi ise her zaman 
kitleyi yöneten kaynağın lehine işler. Böylesi bir tablo karşısında kaynak, rasyonel 
olmak durumunda değildir. Zira Cündioğlu’nun (2021) da belirttiği gibi kitleyi, bir 
örgütü veya cemaat üyesini bir araya getiren unsurların hiçbiri rasyonel bir köke 
sahip değildir. Bu türden birlikteliğin rasyonel bir zemini olmadığından, yönetmek 
ve yönlendirmek çok daha kolaydır. Birlik ruhunu irrasyonel unsurların oluşturma-
sından dolayı grubun her bir üyesi eleştirel düşünme eylemine ihtiyaç duymaz; 
çünkü “birlik” özünde irrasyoneldir. 

Söylemin elbette şekillendirici bir etkisi vardır. Davranışları, tutumları ve dü-
şünceleri geliştirilen ikna edici bir söylemle yönlendirmek mümkündür. Bu durum 
kitleden bağımsız olarak dilin bir özelliğidir. Bununla birlikte yukarıda da vurgu-
landığı üzere insan, taşıdığı özellikler itibariyle bir grubun üyesi, bir dinî inanç 
taşıyıcısı ve en nihayetinde bir kimliğe sahiptir. Bu özellikler söylemin muhatabı 
olan insanın da yapısı itibariyle biz ve onlar şeklinde ikili bir ayrım yapılmasına 
müsaade eden taraflarıyla ilgilidir. Bu durum, eleştirel düşünme bağlamında en 
önemli bariyerlerden bir tanesini oluşturmaktadır. Din, milliyet, cemaatler, aile ve 
diğer sosyolojik birimlerin her biri potansiyel olarak eleştirel düşünebilme önünde 
birer engel olarak görülebilir. Bunların her birinin mutlak surette kişinin eleştirel 
düşünebilmesini engelleyeceğini iddia etmek zor olsa da ikna edicilik anlamında 
potansiyeli yüksek olgulardır. Arkadaşınızı tanımadığınız birine göre, örneğin İs-
lam’ı Hristiyanlığa göre, Türk’ü Yunan’a göre, Galatasaray’ı Fenerbahçe’ye göre 
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daha az sorguluyorsanız bunda ait olmanın, özdeşleşmenin ve kişisel inançların 
etkisi vardır.1  

“Biz”e karşı “onlar” düşüncesinin eleştirel düşünme ile arasındaki ilişki açık-
lığa kavuşturulduğuna göre bu fikrin/söylemin manipülatif gücüne vurgu yapılabi-
lir. Manipülasyon, bu kitabın I. cildinde de gösterildiği gibi ya akli unsurlar ya da 
psikolojik faktörler üzerinden gerçekleştirilir. Net bir şekilde ifade edilebilir ki biz 
ve onlar ayrımının rasyonel bir tarafı yoktur. Bu durum bir “tercih” meselesidir. 
İnsan psikolojisinde ve sosyal hayatta bir tutarlılığı ve karşılığı vardır. Bununla 
birlikte, mesaj kaynağı, insan psikolojisinin zaaflarından istifade ederek hedef kit-
lesini “diğerleri” karşısında ayrıştırmaya, bunun üzerinden bir kimlik inşa etmeye 
çalışabilir. Duygu ve değerler dünyasında böyle bir ayrışma ikna anlamında hazır 
bir kitlenin oluşturulması için de uygun şartları beraberinde getirir. Bir kez olsun 
bölünen kitle belirli değerler etrafında toplanmaya başlar. Bu değerler söylem yo-
luyla inşa edilebileceği gibi hâlihazırda var olan değerler sisteminden de devşirile-
bilir. Dinî, siyasi ve millî değerler gibi zaten toplum üyeleri tarafından paylaşılan 
değerler de burada araçsallaştırılabilir. Örneğin vatanseverlik ve özgürlük birer 
değer olarak aynı amaçla söylemin malzemesi yapılabilir.  

Yukarıda tartışmaya açılan konu gündelik yaşamda kişiler arasında gerçekle-
şen yüz yüze iletişimde vuku bulacağı gibi esas önemlisi kitle iletişim araçlarında 
da gerçekleşebilir. İnsan iletişiminin gerçekleşmesinde kitleselliği sağlayan kitle 
iletişim araçları bu sebeple ayrı bir önemi hak etmektedir. Eleştirel düşünebilme 
yetisinden mahrum bir zihin, başta ticari, siyasi ve kültürel olmak üzere çok çeşitli 
alanlarda manipülasyona maruz kalabilmektedir. Seçmenler ve tüketiciler farkında 
olmadan ve onların zararına olacak şekilde manipüle edilebilmektedirler. Bu türden 
kitlesel bir manipülasyon ise örneğin istenmeyen siyasi iktidar gibi belirleyici ve 
önemli bir yapının oluşmasına yol açabilmektedir. Küresel ticari firmalar insan 
sağlığına rağmen faaliyette bulunabilmektedir. Çevre bundan zarar görebilmekte, 
açlık ve savaş gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabilmektedir. Ekonomik eşitsiz-
likler yaygınlaşmakta, adalet ve barış ortamı bundan zarar görebilmektedir. Niha-
yetinde hegemonik yapıların devamlılığı için başvurulabilecek manipülasyon tek-
nikleri medya üzerinden hayata geçirilmektedir. 

Kitlesel manipülasyonun en yaygın olarak görüldüğü mecra medya ağıdır. 
Medyadaki manipülasyon ise genellikle dezenformasyon kavramı üzerinden tartı-

                                                            
1  Burada şu hatırlatmayı yapmak gerekir: Sosyal bir varlık olarak insanın bir takım değer, inanç ve gelenek-

lere sahip olması ve aidiyet hissine olan ihtiyacın gerekliliği göz ardı edilmemektedir. Nitekim tüm bunla-
rın sosyolojik ve psikolojik bir olgu olduğu, toplumsal yaşamın gereği sayıldığı bilinmektedir. Bununla bir-
likte, eleştirel düşünebilme bağlamında tartışmaya konu edilen olguların zorunlu olmasa da eleştirel ol-
maya “potansiyel” bir tehdit oluşturabileceği vurgulanmaktadır. Zira özellikle duygu ve inançların insan 
yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğu, insan tutum ve davranışlarını şekillendirdiği bilinen bir gerçektir. 
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şılmaktadır. Medya ortamında dezenformasyon, hedef kitleyi şaşırtma ve manipüle 
etmek için kasıtlı üretilmiş, doğru olmayan bilgilerin yayılımını ifade edecek şekil-
de kullanılır (Ireton & Posetti, 2018:7). Dezenformasyon özellikle yeni medya 
ortamında haberler noktasında dikkat çekmekte ve akademide onlarca çalışmaya 
konu olmaktadır (Domenico & Visentin, 2020; Singh & Sharma, 2021; Sarıoğlu, 
2020; Kavaklı, 2019). Bununla birlikte dezenformasyon olgusu genel olarak ileti-
şimde ve medya ortamlarında manipülatif bir iletişim biçimi olarak tanımlanmak-
tadır (Benkler, Faris & Roberts, 2018; Krafft & Donovan, 2020; Nenadić, 2019). 
İletişim ağlarındaki manipülasyonun yaygınlığı sadece akademik çevrenin değil 
devletlerin ve sivil toplum örgütlerinin de dikkatini çekmektedir. Buna bağlı olarak 
iletişim ağlarında dezenformasyonu önlemek amacıyla medya okuryazarlığı yay-
gınlaştırılmaya çalışılmakta ve özellikle sosyal medya çıkışlı dezenformasyonu 
engellemeye yönelik Türkiye’deki örneklerinde olduğu gibi teyit.org ve Doğruluk-
Payı türünden çeşitli platformlar oluşturulmaktadır. 

Yeni medya araçları da dâhil olmak üzere kitle medyasının manipülasyonuna 
karşı eleştirel düşünmenin medya özelinde gerçekleştirilmesine vurgu yapan medya 
okuryazarlığının ve haber doğrulama platformlarının yaygınlaştırılması oldukça 
faydalı bulunmaktadır. Buna ek olarak, özellikle sosyal medya araçlarının bilinçli 
kullanımı, medya eğitimi ve medya-manipülasyon ilişkisi konusunda akademik 
çalışmaların yaygınlaşması gerekmektedir. Bu çalışmaların bilim dili dışına çıkarı-
larak geniş kitlelerin anlayıp uygulayabileceği topluma hizmet projeleri kapsamın-
da ele alınması ciddi önem taşımaktadır. İletişim ediminin kaçınılmaz bir uzantısı 
olan manipülasyonu tümden ortadan kaldırmak mümkün olmasa da bunu en aza 
indirmek çabasında olmak gerekmektedir. Bu çaba ise en başta iletişim bilimcilerin 
hem akademik hem de etik sorumluluklarından biridir.  
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