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1. GİRİŞ
Sosyal Medya Kullanıcısı dersi, yeni medya, internet ve sosyal ağ sitelerinin girdiği
medya ekolojisinde ortaya çıkan medya kullanıcısı profilini yakından tanımayı sağlayacak
kavramları sunmayı hedeflemektedir. Bu ‘yeni’ medya kullanıcısı, geleneksel medyanın
yarattığı ‘medya tüketicisi’ algısından farklı bir profili işaret eder. Yeni medyanın düzeninde
kullanıcılar, artık medyanın yalnızca tüketicisi değil üreticisidir de. Kullanıcıların medya
ekolojisine etkisi medya düzenini kökten değiştirici ve dönüştürücü bir süreç içine sokmuş
bulunmaktadır. Bu bağlamda ders kapsamında sırasıyla şu konular ele alınacaktır.
İnternet ve Ağ Kültürü, Kullanıcı Üretimi İçerik ve Dijital Kuşağın Yükselişi
Web 2.0 uygulamaları ve soyal ağlar içinde oluşturulan sanal kimlikler, sanal cemaatler,
ağ kültürü ile dijital kuşağın yükselişi, çocukların ve gençlerin onları önceleyen kuşaktan
farklılaşan öğrenme ve toplumsallaşma süreçlerine yönelik farklı yaklaşımları da beraberinde
getirmiştir. Göçmenlik deneyimini temel alan bir analoji ile bu iki kuşağın Dijital Yerliler ve
Dijital Göçmenler olarak konumlandırılması, her iki grubun da homojen olarak algılanması
yanılgısına ilişkin çekinceler yaratmakla birlikte, dijital çağda öğrenme koşullarındaki temel
çatışmayı özetler. 1990’ların sonunda dijital devrim paradigmasının da etkisiyle, dijital yerliler
adı verilen bu yeni nesile yalnızca olumlu özellikler atfedilirken, 2000’ler bu olumlayıcı
tavırlara koşut endişelerin ortaya çıkışına tanıklık etmiş, son yıllarda ise bu iki tutumun
karşılaştırmalı olarak tartışıldığı eleştirel, dengeleyici bir yaklaşımın ilk adımları atılmaya
başlanmıştır.
Yöndeşme Kültürü, Sosyal Medya Kullanıcısı ve Katılımcı Kültür
Kültürel çalışmalar ve popüler kültür geleneği içinde incelenen hayran kültürü, kullanıcı
üretimi içeriğin altında yatan motivasyonları açıklamak üzere yeni bir perspektifle tekrar ve
daha kapsamlı olarak tartışılmaya başlanmış, sıradan kullanıcının üretimi ile eşik bekçilerinin
ürettikleri içeriklerin çarpıştığı, birbirini etkilediği yöndeşme kültürü, ekonomik, kültürel ve
politik alanlarda yeni düzenlemelerin yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu geniş ölçekli
öğrenme konusuyla baş etmek zorunda olan bilgi ekonomisi içindeki gerek yerel gerekse çok
uluslu şirketlerin ve resmi kurumların bugün eylem toplulukları ve ağ toplumu gibi ağ kültürü
içinde yeni öğrenme modellerini içeren yaklaşımlara odaklanmasının temelinde de bu değişim
yatmaktadır.
Sosyal Medya Yönetimi, Transmedya Anlatıları, Kolektif Akıl
Yeni medya ortamında iletişim, farklı koşullarda, farklı yaşamlar sürdüren grupları bir
araya getirme eğilimindedir. Sanal topluluklar arasında kültür bir topluluktan diğerine akar ve
siber uzam kimi zaman çatışmalar içeren farklı değerlerin, varsayımların, deneyimlerin
karşılaştığı, rekabet ettiği bir ortam haline gelir. Çevrimiçi gruplar, çoğu zaman değerler ve
normlar hakkında ateşli tartışmaların ortaya çıktığı toplumsal alanlar haline gelirler. Öte
yandan, sosyal ağ yazılımlarının, grup ve üyelik bilinci yaratma ve bu bilinci güçlendirme
eğiliminin de bir sonucu olarak oluşan sanal toplulukların en büyük dezavantajı ise, aynı fikirde
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olan, benzer beklentileri paylaşan kişilerin bir araya geldiği konformist sosyal ortamlara
dönüşme olasılığıdır. Böyle bir ortamda, öğrencilerin çoklu perspektifleri kavrayabilmesi,
farklı görüşlere ve çeşitliliğe saygı göstermesi, sosyal normların çeşitliliğini anlayabilmesi ve
çatışan görüşler arasında bağ kurabilmesi becerileri öne çıkar.
Yöndeşme kültüründe anlatı kavramı da dönüşmüştür. Transmedya anlatısı olarak
adlandırılan bu anlatılar, çok sayıda medya platformu üzerinden izleyiciye ulaşırlar ve her yeni
metin bütüne kendine özgü ve değerli bir katkıda bulunur. Yani bir öykü sözgelimi, öncelikle
bir film olarak izleyiciye sunulur ve anlatısı televizyon, roman, çizgi romanlarla genişler, bu
anlatısal evrenin bazı parçaları oyunlar aracılığıyla keşfedilir yahut bir eğlence parkında
deneyimlenir. Bir anlatıyı bu planlı dağınıklık içerisinde keşfedebilmek, çağdaş anlatıları
anlamlandırabilmek ve hayran kurgusu ya da yaratıcı yeniden üretim yoluyla bu anlatı evrenine
içerik üreterek katkıda bulunma becerisi de yeni medya okuryazarlığı becerileri arasında
sayılmalıdır.
Yaratıcı yeniden üretim ve uyumlandırma, yeni medya düzeninde ekonomik, kültürel
ve hukuki boyutları da olan bir diğer önemli beceri olarak ortaya çıkar. Salt-okunur kültüre ait
ürünlerin djital versiyonlarının ve daha da önemlisi salt-okunur kültür ürünlerin
manipülasyonunu sağlayan teknolojilerin hızla gelişmesi, analog dünyanın kopyalanma ve
paylaşmaya yönelik doğal sınırlılıklarını ortadan kaldırımış, eskiden imkansız ve yasa-dışı olan
süreç bugün yalnızca yasadışı olmuştur. Yeni medyanın manipüle edilebilir doğası ile mevcut
medyanın yeniden biçimlendirilmiş, remikslenmiş örneklerinin sayısı da hızla artmış, daha da
ötesi bu süreç yaratıcı kültürel ifade açısından dijital gençlik kültürünün bir öğesi haline
gelmiştir. Öte yandan, yaratıcı yeniden üretim sırasında yapılan anlamlı yeniden kurgulamalar,
tüketilen içeriklerin olduğu gibi alımlanmasını değil, geleneksel okuryazarlık ve medya
okuryazarlığının mirası olan, içerikler üzerine düşünmeyi ve sorgulamayı içeren süreci de
beraberinde getirmektedir.
Ağ toplumunda dolaşıma giren enformasyonun sorun çözmek üzere kullanılmasını
sağlayan ve ağ kültürüne özgü geniş ölçekli ve etkin becerilerden biri de kolektif akıl
becerisidir. Ağın açık mimarisi kamunun yaygın erişimini destekler. Oluşturulan bu
enformasyon havuzunda, bireyler var olan bilgilerini karşılaştırma ve geliştirme imkanı elde
ederler. Bu yeni düzende, kimse her şeyi bilmez, ancak herkes bir şeyler bilir. Bu bağlamda,
gruptan herhangi birinin sahip olduğu bilgi tüm gruba ait sayılır. Ağ kültürü içinde sorun çözme
edimi bireysel bir etkinlikten çıkmış, kolektif bir eylem haline gelmiştir.
Enformasyon güvenilirliğini yargılayabilme süreci ise, dijital çağda bilginin bir ürün
değil, katılımla değişen ve dönüşen bir süreç olduğu fikri üzerine temellenir. Kolektif akıl
etkinliğinin bir sonucu olarak oluşturulan enformasyon, çevrimiçi dünyada herkesin katkıda
bulunabildiği bir yapıdır. Bu enformasyonun değerlendirilmesinde farklı perspektiflerin nasıl
yansıtıldığını, yanlış bilgilerin kopyala-yapıştır teknikleriyle nasıl yayıldığını öğrenmek, tespit
ve düzeltmelerin nasıl yapılabileceği becerisini edinmek büyük önem taşır.
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Sosyal Medya ve Oyunlar
Dijital oyunlar toplumsal alanda gençler ve yeni medya ilişkisi bağlamında en çok
üzerinde durulan ve tartışılan konulardan birini oluşturmaktadır. Sosyal medya ve oyun
arasındaki ilişkiler iki çerçeveye göre değerlendirilecektir. Sosyal medyada oyunlar ve sosyal
medya olarak oyunlar.
Sosyal Medya Okuryazarlığı
Yaklaşık elli yılı aşkın süredir, yeni kitle iletişim araçları ile yeni metinler ve yeni
okuryazarlık türleri ortaya çıkmakta, bu da çağdaş toplumda başarılı olabilmek için gerekli
becerileri tanımlayan enformasyon okuryazarlığı (information literacy), medya okuryazarlığı,
medya eğitimi, görsel okuryazarlık, haber okuryazarlığı, dijital okuryazarlık gibi yeni terimleri
beraberinde getirmektedir. Örneğin, eformasyon okuryazarlığı, araştırma becerileri ile
ilişkilendirilirken, medya okuryazarlığı, haberlerin, reklamların ve kitle medyası ürünlerinin
eleştirel analizini, dijital okuryazarlık ise bilgisayarlar, sosyal medya ve İnterneti kullanabilme
becerilerini ifade eder. Sayılan bu farklı okuryazarlıklar farklı disiplinlerden, tarihsel bağlam
ve geleneklerden kuramsal fikir ve değerleri ifade etmekle birlikte, bu “yeni medya
okuryazarlıkları” alanında etkili olan programlar pek çok benzerliği de paylaşırlar. Yeni medya
okuryazarlığı terimi bu kapsamda, farklı ortamlardaki metinselliklerin, araç ve teknolojilerin
kullanımını, eleştirel düşünme ve analiz becerilerini, etik düşünme ve davranma sürecini, ekip
çalışması ve işbirliği yoluyla aktif katılım süreçlerini içeren bilişsel, duygusal ve sosyal
becerileri ifade eder.

4

Bölüm Soruları
1.
Aşağdakilerden hangisi ‘Sosyal Medya Kullanıcısı’ başlıklı dersimizin
değindiği konu başlıkları arasında sayılamaz?
a.

Yeni medya ekolojisinde ortaya çıkan medya kullanıcısı profili

b.

Ağ kültüründe medya kullanıcısının rolü

c.

Yeni teknolojilerin yarattığı kuşaklar arası farklar ve ilişkiler

d.

Yeni iletişim teknolojileri sayesinde ortaya çıkan kolektif zeka uygulamaları

e.

Kitle iletişim teorileri tarihi

2.
Aşağıdakilerden hangisi yeni teknolojilerin yarattığı kuşaklar arası farklar ve
ilişkiler bağlamında tartışılan kavramlar arasındadır?
I.

Dijital Yerliler

II.

Dijital Göçmenler

III.

Net Kuşağı

a.

I ve II

b.

II ve III

c.

Sadece I

d.

Sadece II

e.

I, II, III

3.
Sosyal medya kullanıcısı, bir medya tüketicisi olarak, geleneksel kitle
medyasından en belirgin olarak hangi özelliği ile ayrılır?
a.

Artık medyanın yalnızca tüketicisi değil üreticisidir.

b.

Edilgen bir tüketicidir.

c.

Medyayı eğitim amaçlı değil, yalnızca eğlence amaçlı olarak kulanır.

d.

Yeni medyayı kullanma konusunda acemidir.

e.

Yeni medyaya yönelik eleştirel bir tutuma sahiptir.
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4.
Aşağıdaki başlıklardan hangisi Sosyal Medya Kullanıcısı dersi kapsamında ele
alınan konu başlıkları arasında sayılamaz?
a.

Sosyal Medya Okuryazarlığı

b.

Sosyal Medya ve Oyun

c.

Sosyal Medya ve Kimlik Yönetimi

d.

Sosyal Medyaya Katılım Türleri

e.

Sosyal Medya Yazılımı Üretiminin Temelleri

5.
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Medya Kullanıcısı dersi kapsamında sözü edilen
kavramlar arasındadır?
Yöndeşme

I.
II.

Kolektif Zeka
Sosyal Medya Okuryazarlığı

III.
a.

I ve II

b.

I, II, III

c.

II ve III

d.

Sadece II

e.

Sadece III

6.
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Medya Kullanıcısı dersi kapsamında sözü edilen
kavramlar arasındadır?
Ağ Kültürü

I.

Yaratıcı Yeniden Üretimler

II.

Hayran Kültürü

III.
a.

I ve II

b.

I, II, III

c.

II ve III

d.

Sadece II
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e.

Sadece III

7.
‘Sosyal Medya Kullanıcısı’ dersi kapsamında sosyal medya ile oyun ilişkisi
hangi bağlamda ele alınmaktadır.
I.

Sosyal medyada oyunlar

II.

Sosyal medya olarak oyunlar
Oyunlarda elde edilen başarıların sosyal medya kullanım oranları ile ilişkisi

III.
a.

Sadece I

b.

I ve II

c.

Sadece III

d.

I, II, III

e.

II veIII

8.

Yeni medya okuryazarlığı hangi temel becerileri içerir?
farklı ortamlardaki metinselliklerin, araç ve teknolojilerin kullanımı

I.

eleştirel düşünme ve analiz becerileri

II.

etik düşünme

III.
a.

Sadece I

b.

I ve II

c.

Sadece III

d.

I, II, III

e.

II ve III
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9.
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Medya Kullanıcı dersi kapsamında ele alınan
başlıklar arasındadır?
Yöndeşme Kültürü

I.

Kullanıcı Üretimi İçerik

II.

Dijital Kuşağa İlişkin Yaklaşımlar

III.
a.

Sadece I

b.

I ve II

c.

Sadece III

d.

I, II, III

e.

II ve III

10.
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Medya Kullanıcı dersi kapsamında ele alınan
başlıklar arasındadır?
Sosyal Medya Yönetimi

I.

Ağ Kültürü

II.

Sosyal medyaya katılım tüleri

III.
a.

I, II, III

b.

Sadece I

c.

I ve II

d.

Sadece III

e.

II ve III

Cevaplar: 1. E, 2. E, 3. A, 4. E, 5. B, 6. B, 7. B, 8. D, 9. D, 10. A
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2. İNTERNET VE AĞ KÜLTÜRÜ

9

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. İNTERNET VE AĞ KÜLTÜR
2.1. İnternet ve Sosyal Ağ Kavramının Temelleri
2.2. Ağ Toplumu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İnternetin ortaya çıkış sürecindeki gelişmeler nelerdir?

2)

Sosyal Ağ Kavramı nedir?

3)

Ağ Kültürü kavramı nasıl ortaya çıktı?

4)

Ağ Toplumu nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İnternet ve sosyal medyanın
ortaya çıkışını ve tarihsel
gelişim
sürecini
kavrayabilmek.
İnternet, sosyal medya ve ağ
kültürüne ilişkin kavramları
öğrenmek
İnternet, sosyal medya ve ağ
toplumu
kavramlarını
kullanıcı
ve
teknoloji
arasındaki ilişkinin bütününü
ifade eden teknokültürel
olgular
olarak
değerlendirebilmek
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Anahtar Kavramlar
İnternet, Sosyal Ağ, Ağ Kültürü, Ağ Toplumu
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Giriş
İnternet ve sosyal ağ kavramının gelişimi, bu süreçte ortaya atılan ağ toplumu, sanal
cemaatler gibi kavramlar, bugün sosyal medya kullanıcısını tanımlamak ve bugünün medya
düzeni içinde sosyal medyayı analiz etmek açısından büyük önem taşırlar.
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2. İNTERNET VE AĞ KÜLTÜR
“Umulan o ki, çok uzun olmayan yıllar içinde, insan beyni ve bilgisayarlar hayli sıkı
bağlarla birbirlerine bağlanacak ve sonuçta ortaya çıkan ortaklık hiç bir insan zihninin
düşünemeyeceği ve işlemeyeceği kadar veriyi, bugün bildiğimiz enformasyon-yönetim
cihazlarından tamamen farklı bir yaklaşımla tasarlayacak.”1
1950’lerin sonunda, insan-bilgisayar ortaklığındaki yaratıcı süreç içinde bilgisayarın
potansiyelini gören, birkaç araştırmacıdan biri olan J.C.R. Licklieder, Libraries of the Future
(Geleceğin Kütüphaneleri) adlı kitabında, bir sistemdeki bilgisayar ağlarının nasıl yeni bir
“düşünme merkezi” (thinking center) oluşturabileceğini kurguluyor, 1960 tarihli ManComputer Symbiosis (İnsan-Bilgisayar Simbiyosisi) adlı makalesinde, insan-bilgisayar
simbiyosisinin, insan ve elektronik bilgisayarlar arasında yakın bir etkileşimi öngördüğünü
söylüyordu. Bu süreçteki ana hedefler, (1) formüle edilmiş problemlerin çözümünde,
bilgisayarların formülasyonlar üzerinden işleyen düşünce yapısını kullanmak, (2) karmaşık
durumlardaki karar verme ve kontrol süreçlerinde ise önceden tanımlanmış, esnek olmayan
yazılımlara bağımlı olmaksızın, insanların ve bilgisayarların ortak çalışmasını sağlamaktı.
Öngörülen bu simbiyotik birliktelikte, insanlar hedefleri belirleyecek, hipotezleri formüle
edecek, ölçütleri belirleyecek ve değerlendirmeyi yapacaktı. Bilgisayarlar ise teknik ve bilimsel
düşüncedeki öngörüler ve kararlar için yolu hazırlayacak rutinleri yerine getirecekti. Yapılan
ilk analizler, simbiyotik ortaklığın entelektüel işlerin gerçekleştirilmesinde, insanların tek
başına olduğundan daha verimli olduğunu gösteriyordu.2
1962’de Licklieder, Members and Affiliates of the Intergalactic Computer Network
(Galaksiler Arası Bilgisayar Ağı Üyeleri ve Katılımcıları) adını verdiği gruba gönderdiği bir
yazıda, üniversiteleri bilgisayarlarını birbirine bağlamaları konusunda teşvik ediyor, bir
üniversitenin yazılım araçlarını geliştirirken elde ettiği bilgileri diğer üniversitelerle
paylaşmasını öneriyordu. 1968’de Robert W. Taylor ile birlikte yazdıkları The Computer as
Communication Device (İletişim Aracı olarak Bilgisayar) başlıklı makalede ikili, birkaç yıl
içinde insanların bilgisayar aracılığıyla yüzyüze olduklarından çok daha verimli iletişim
kuracaklarını söylüyor, normalde üzerinde konuşması iki hafta sürecek bir teknik toplantıyı
bilgisayar üzerinden iki günde bitirerek bunu kanıtlıyorlardı. Yazarlar, ayrıca, bu makaleyi, ayrı
şehirlerden ortaklaşa olarak yazıyorlardı. Makale, bilgisayarın hedef ve alıcı arasındaki tek
yönlü bir süreç olmadığını öne sürüyordu.3
Licklieder, birbirlerine ağlarla bağlı bilgisayarları kullanarak, insanları birbirine
yaklaştırarak, bilgi ve öğrenme becerilerini arttırmaya yönelik fikirleri ve çalışmalarıyla
bugünün yeni medya kültürünün en önemli bileşenlerinden olan sosyal ağ kavramının
temellerini atıyordu.

1
J.C.R. Licklieder, “Man-Computer Symbiosis, 1960”, Multimedia: From Wagner to Virtual Reality,
Ed. Randall Packer, Ken Jordan, New York, Norton, 2002, s.55.
2
A.e., s.56.
3
Nick Montfort, “Introduction: Man-Computer Symbiosis”, The New Media Reader, Ed Noah WardripFruin, Nick Montfort, Cambridge, The MIT Press, 2003, s.73.
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2.1. İnternet ve Sosyal Ağ Kavramının Temelleri
Manuel Castells, 20. yüzyılın son otuz yılında, İnternet’in ortaya çıkış ve gelişim
sürecini; askeri strateji, bilimsel ilerlemeler, teknolojik girişimcilik ve genel olarak geleneğe
karşı yeniye duyulan taleplerin bileşiminin bir sonucu olarak konumlandırır.4
İnternetin kökleri, dünyanın en yenilikçi araştırma kurumlarından biri olan ABD
Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Kurumu’nun (ARPA) çalışmalarında yatar.
İnternetin doğuşuna dair artık, akademik ya da akademik olmayan hemen her metinde
basmakalıp hale gelen hikayeyi burada tekrarlarken, yapılabilecek en önemli katkı, sürekli
yeniden üretilen bir yanlış yorumu vurgulamak olabilir. Bu benimsenmiş tarih anlatısına göre;
1950’lerde ilk Sputnik’in fırlatılmasıyla Amerikan ordusu telaşa düşmüş, ARPA’nın
girişimlerinden biri olarak, 1960-64 döneminde Rand Corporation’da görev yapan Paul
Baran’ın geliştirdiği bir fikirle, nükleer saldırıdan etkilenmeyecek bir iletişim sistemi
tasarlamak stratejisi gündeme gelmiş, komuta ve kontrol merkezlerinden bağımsız bir paketanahtar iletişim teknolojisine dayanan bir ağ içinde, farklı yerlerden gelen mesajların kendi
yollarını bulup, ağın heRhangi bir noktasında tutarlı bir anlamla yeniden toplanabileceği bir
iletişim sistemi olarak, internetin atası sayılabilecek ilk bilgisayar ağı ARPANET, 1 Eylül
1969’da, ağın ilk dört bağlantısının Los Angeles California Üniversitesi’nde, Stanford
Araştırma Enstitüsü’nde, Santa Barbara’da California Üniversitesi’nde ve Utah
Üniversitesi’nde kurulmasıyla devreye girmiştir.5
Öte yandan, 2009 yılında proje tasarımcılarından Lawrence Roberts, ARPA’nın ağ
sistemi ihtiyacının, nükleer bir saldırıya karşı ayakta kalabilecek bir iletişim ağı yaratmak
motivasyonu ile yola çıkmadığını, asıl motivasyonun, birbirinden coğrafi olarak uzakta yer alan
ana bilgisayarların kaynaklarının paylaşımı olduğunu ifade eder. E-posta vb. önemli
uygulamalarsa teknisyenlerce ilk aşamada tahmin dahi edilmemiştir (Roberts, burada
Licklieder’i tenzih ediyor). Bir saldırıya karşı bu sistemin yararlı olabileceği fikri ise çok sonra
gelmiştir.6
1970’lerde saniyede 56bin bit taşıyan ARPANET’in aktarım kapasitesi dünya çapında
bir iletişim ağının oluşturulabilmesi için yeterli değildir. Bunun için bilgisayarların birbirleriyle
konuşabilir hale gelmesi, dolayısıyla her ağda kullanılabilir bir iletişim protokolünün
yaratılması ihtiyacı sözkonusudur. 1973 yılında, ARPA için araştırmalar yürüten bilgisayar
bilimci Vinton Cerf ve Robert Khan, Khan’ın araştırmalarını yürüttüğü BBN’de sürdürdüğü
iletişim protokolü yaratma amaçlı çalışmalarının dayanarak İnternet’in temel mimarisini inşa
ederler. Bunun üzerine Stanford’da, ARPA’dan, üniversitelerden, PARC/Xerox dahil farklı
araştırma merkezlerinden araştırmacıların katıldığı bir toplantı düzenlenir. Avrupa’dan
araştırmacıların da katıldığı bu teknolojik işbirliğinden hareketle çalışmalarını sürdüren Vinton
Cerf, Robert Metcalf ve Gerard Leland, farklı mevcut ağların taleplerine cevap verebilecek bir
4
Manuel Castells, Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür: Ağ Toplumunun Yükselişi Çilt
1, Çev: Ebru Kılıç, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005, s.58.
5
A.e., s.58 – 59.
6
Lawrence Roberts, “ARPANET and Nuclear Survivability”, 01.09.2009, (Çevrimiçi)
http://mailman.postel.org/pipermail/internet-history/2009-September/000907.html, 03.08.2011
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aktarım denetim protokolü geliştirirler. 1978’de Cerf, Postel (UCLA’den) ve Cohen, bu
protokolü host’tan host’a (TCP) ve ağlar arası protokol (IP) olarak iki kısma ayırırlar ve ortaya
çıkan TCP/IP protokolü 1980’de ABD’de bilgisayar iletişiminde standart hale gelir. Bu
noktadan itibaren, bilgisayarlar, İnternet ağı üzerinde çok hızla gönderilebilen veri paketlerini
birbirleri için şifreleyebilir, bu paketlerin şifrelerini çözebilir hale gelirler. Ancak,
bilgisayarların iletişim kurabilmesi için başka bir teknolojik yakınlaşma örneği daha gereklidir.
Bu da TCP/IP’nin bilgisayardan bilgisayara erişimi sağlayan bir işletim sistemi olan UNIX’e
uyarlanmasıdır. 1969’da Bell Laboratuarlarında icat edilmiş olan UNIX’in TCP/IP protokolüne
uyarlanması ise ancak 1983’de Berkeley’den araştırmacıların katkısıyla olmuştur.7
Castells, İnternet uygulamalarının büyük bölümünün, ilk kullanıcıların beklenmedik
icatlarından geldiğini, ve İnternet’in asli niteliklerinden olacak bu pratiğin bir teknolojik
yönelim başlattığının altını çizer. ARPANET’in ilk aşamalarında, bilgisayarları birbirine
bağlamanın ardında yatan mantık, dağınık bilgisayar kaynaklarından tam kapasite
yararlanabilmek için birbirine coğrafi olarak uzak bilgisayarlar arasında bağlantı kullanarak
zamanı paylaşmayı mümkün kılmakken, yeni nesil İnternet kullanIcıların çoğu, bu kadar fazla
bilgisayar gücüne gereksinim duymuyordu ya da sistemlerini bu iletişim gereksinimlerine göre
yeniden düzenlemeye hazır değillerdi. Bu noktada, en önemli kırılma noktası ağa bağlananlar
arasında e-posta ile iletişimin mümkün kılınmasıyla olmuştu.8
ABD’de, Pentagon’un, bilgisayar ağlarını, evrensel, kamusal erişime açık hale getirme
çabalarına paralel olarak, muhalif bir bilgisayar kültürü de ortaya çıkmaya başlamıştı. İnternet
sisteminin asli unsurlarından biri olan modem, bu muhalif kültür öncülerinin, diğer bir deyişle
hacker’ların gerçekleştirdiği teknolojik girişimlerden biri idi. PC’ler için ilk modem, 1978’de,
Ward Christensen ve Randy Suess adlı iki öğrenci tarafından, mikrobilgisayar programlarını
birbirlerine aktarmak için soğuk Chicago kışında, evleri arasındaki onca yolu kat etmek yerine,
telefonu kullanmalarını sağlayacak bir sistem bulmaya çalışırken icat edilmişti. İlk dönemlerde,
yalnızca seçkin üniversitelerle sınırlı tutulan ARPANET’ten dışlanan bilgisayar ağları da kendi
yollarını bulmaya başlamışlardı. Duke Üniversitesi ve Kuzey Carolina Üniversitesi’nden
ARPANET’e alınmayan üç öğrenci, UNIX protokolünün bilgisayarların normal telefon hattı
üzerinden bağlanmasını mümkün kılan bir versiyonunu geliştirdiler. Bu sayede, bilgisayarlar
arası ilk geniş çaplı çevrimiçi bir tartışma forumu olacak olan Usenet’i de başlatmış oldular.9
Kısa süre içinde PC’lerin güçleri artarken, aynı zamanda fiyatların düşmesi gibi bir
ilerleme de gözlenmeye başlandı. Kişisel bilgisayarların, ağların iletişim becerisinin gelişmesi,
bülten tahtası sistemlerinin (BSS/ Bulletin Board Systems) önce ABD’de, daha sonra tüm
dünyada hızla yaygınlaşmasını sağladı. Karmaşık bilgisayar ağlarına gereksinim duymayan,
yalnızca bilgisayar, modem ve telefon hattının yeterli olduğu bülten tahtası sistemleri, her türlü

Castells, a.g.e., s.59 – 61.
A.e., s.62.
9
A.e., s.63.
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ilgi alanı ve kişisel merak için bir ilan tahtası haline gelerek, Howard Rheingold’un terimiyle
“sanal cemaatler”i (virtual communities) yarattı.10
1980’lerin sonuna gelindiğinde, birkaç milyon bilgisayar kullanıcısı, İnternet’in bir
parçası olmayan işbirliğine yönelik ya da ticari ağlarda bilgisayar aracılığıyla iletişime
başvuruyordu. Birbirleri ile uyumlu olmayan protokoller kullanan bu ağların, İnternet
protokollerine geçmesiyle, 1990’larda İnternet’in bütünleşmesi ve genişlemesini sağlayacak
hamle de yapılmış oldu.11
1990’da dünyanın en önemli araştırma merkezlerinden Cenevre’deki Avrupa Nükleer
Araştırmalar Merkezi’nde (CERN) icat edilen World Wide Web, İnternet sitelerini içeriklerin
yerlerine göre değil de, bilgiye göre düzenleyerek,
kullanıcılara istedikleri bilgiyi
bulabilmelerini sağlayan kolay bir arama sistemi sunuyordu. İcadı yapan, Tim Berners-Lee ve
Robert Caillau öncülüğündeki grup, araştırmalarını ARPANET geleneğine değil, 1970’lerin
“hacker” kültürüne dayandırmışlar, 1974’de “Bilgisayar Özgürlüğü” (Computer Lib) başlıklı
broşürü ile insanları bilgisayarın gücünü kendi yararlarına ele geçirip kullanmaya çağıran Ted
Nelson’ın çalışmalarını temel almışlardı. Nelson, hipermetin (hypertext) dediği, bilginin yatay
bağlantılara dayalı olarak örgütlendiği yeni bir sistem hayal ediyordu. CERN ekibinin, bu
hipermetin belgeler için yarattıkları “Hypertext Markup Language” (HTML) denilen format,
bilgisayarların, TCP/IP protokolünün üstüne ekleyip kendi özgül dillerini uyarlayabilmelerine
imkan veriyor, aynı zamanda web tarayıcıları ile web server’ları iletişimi yönlendirecek bir
hipermetin aktarım protokolü (HTTP) oluşturup, uygulama protokolündeki bilgiyi birleştiren
standart bir adres formatı, uniform resource locator (URL) yaratıyorlardı. Bu aşamada, URL
yalnızca HTTP ile değil, çok çeşitli aktarım protokolleri ile ilgili olabilecek; böylece genel
arayüzü kolaylaştıracaktı. CERN, “World Wide Web” yazılımını İnternet üzerinden bedava
dağıtarak, dünyanın farklı yerlerinden araştırma merkezlerinin ilk web sitelerini kurmalarına da
imkan vermiş oldu.12 Tim Berners-Lee, Robert Caillau, Ari Luotonen, Henrik Frystyk Nielsen
ve Arthur Secret’in birlikte yazdıkları orjinal makalede, W3’yi (www) tanımlayan özellikleri
şöyle sıralıyorlardı:

Her bir maddenin erişilebilmesi için bir referansa sahip olduğu sınırsız bir
enformasyon dünyası fikri

Farklı protokollere rağmen, böyle bir dünyayı mümkün kılabilecek projenin
uygulandığı bir adres sistemi (URI)

Performans gücü ve özellik sağlayan bağımsız (native) W3 serverları tarafından
kullanılan bir ağ protokolü (HTTP)

10

Howard Rheingold, The Virtual Community, Massachusetts, Addison-Wesley, 1993, b.a.
Castells, a.g.e., s.64.
12
A.e., s.65.
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Her bir W3 kullanıcısının anlayabileceği ve metin, menüler,basit çevrimiçi
yardım gibi temel şeylerin net üzerinden iletimi için gerekli bir biçimleme (markup) dili
(HTML)


İnternette erişilebilir halde olan veri hacmi13

Makalenin sonuç bölümünde, yazarlar, Web’in henüz bir tasarım hedefi belirlememiş
olmakla birlikte, okurken olduğu kadar kolay güncellenebilecek bir bilgi havuzu olduğunun,
yaratıcılık ve yaratıcılık içeren pek çok beceriye imkan verecek bir enformasyon çeşitliliği ile
heyecan verici bir gelecek vizyonu yarattığının altını çiziyorlardı.14

2.2. Ağ Toplumu
Dijital ağlara eşlik eden ve onlarla birlikte gelişen ilişkilerle bağlantılı sosyal, kültürel
ve teknolojik gelişmeleri inceleyen, USC Annenberg School of Communication’dan
araştırmacıların, konusuna uygun biçimde çevrimiçi ortaklaşa yazılım (collaborative software)
Writerly’yi kullanarak yazdıkları Networked Publics (Ağ Toplumu), internetin medyanın
toplumdaki rolünü tamamen değiştirmediğini, kitle medyasının birden-çoka (one to many)
iletişim modelinin hala kültürel yaşamın geniş bölümünde sürdüğünü, değişenin ise insanların
medya aracılığıyla birbirine bağlanması ve mobilizasyonu olduğunu öne sürer. Ağ Toplumu
(networked publics) terimi, seyirci ya da tüketici gibi terimlere bir alternatif olarak
önerilmektedir. 15 Gündelik medya ile olan ilişkileri “tüketim” ve “seyirciler” gibi terimler
üzerinden kurmak yerine, “ağ toplumu”, bilgi ve kültürün üretimi ve dağıtımında dağınık bir
sosyal ağ içindeki aktif katılım fikrine vurgu yapmaktadır.16
Varnelis’e göre, bugünün hakim paradigması olan ağ kültürü, dijital enformasyon
çağının devamıdır, ancak daha fazlasını ifade eder. Merkezdeki bir ana bilgisayarın etrafında
şekillenen sisteme bağlı birimler fikrinden artık çok uzaktadır. 17 Bu değişimi anlatan Charlie
Gere, teknolojik olduğu kadar sosyo-ekonomik de bir fenomen olan dijital kültürün, temel
olarak karmaşık bütünleri temel birimlere indirgeyen bir soyutlama süreci olduğunu söyler. 18
Gere, dijitizasyonu kapitalizmin temel bir süreci olarak ele alır. Ürünlerin fiziksel doğasını,
temsillerinden ayırarak, dijitizasyon, kapitalin daha özgürce ve hızla dolaşmasını sağlar. Bu
şekilde, herşeyi ölçülebilir, değiş tokuş edilebilir hale getirir. Dijital kültüre karşıt olarak, ağ
kültürü altında ise enformasyon, ayrı işleme birimlerinin bir ürünü olmaktan çok, onlar
arasındaki ilişkilerin, insanlar arası, makineler arası ve insanlar ve makineler arası bağlantıların
bir sonucudur.19

Berners-Lee v.d., “The World-Wide Web”, Communications of the ACM, ACM, 37(8):Ağustos
1994, s.907-912.
14
A.e.
15
Kazys Varnelis, “The Meaning of Network Culture”, Networked Publics, Ed. Kazys Varnelis,
Cambridge, The MIT Press, 2008, s.146.
16
A.e., s.146.
17
A.e., s.146-147.
18
A.e., s.147.
19
A.e., s.146.
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Dijital çağ, ağır, büyük bir ekranı olan, çevirmeli internet modemi ile internete bağlanan
bir masaüstü bilgisayarla sembolize edilirken, portatif dizüstü bilgisayar ofiste, okulda, yatakta,
otelde, kafede, trende, uçakta her yerde kullanılabilir. Çevirmeli bağlantıdan daha hızlı olan
kablosuz bağlantı, bu mekanların sayısını daha da arttırmıştır. Akıllı telefonlar, çevrimiçi olma
halini sokaklara, metroya ya da otomobillere taşır. Bu araçların ortak özelliği, onların
yaşamlarımızın her alanına eşlik etmelerini
sağlayan hareket kabiliyeti ve
20
birleştiricilikleridir. Dijital medya üretim araçlarının hızlı gelişimi, kitle medyası ve çevrimiçi
iletişim arasında bir yöndeşme eğilimi yaratmaktadır.
Düşük maliyetli dijital yazım araçları ile, yaygın dijital ağların bilgi üretim, yayınlama
ve dağıtım için eşiği düşürmesiyle, üretici ve tüketici, özel ve kamusal arasındaki sınırlar
silikleşir, önceleri kişisel kültürün bir parçası sayılan, ev yapımı filmler, fotoğraflar, günlükler,
albümler; gazete, ticari müzik, sinema, televizyon gibi kamusal kültür ürünlerinin arasına
girerler. Sonuç olarak, kitle medyası ve tüketici arasındaki yukarıdan aşağı, birden-çoka
ilişkiler, çoktan-çoka, akran akrana ilişkilere dönüşür. Remiks gibi, mevcut ticari medya
ürünlerinin kullanıcının uyumlandırması (appropriate) ile oluşturulan yeni kültürel formlar,
fikri mülkiyet ve kontrol konusunda yeni sorular ortaya koyar.
Lawrence Lessig, internetin kültürün üretimi üzerinde önemli ve sınırları belirlenmemiş
büyük bir değişim yarattığını söyler 21 . Ticari ve ticari olmayan kültürü ayırt etmeye
çalıştığımızda ve hukukun bu her iki alan üzerindeki düzenlemelerini göz önünde
bulundurduğumuzda bu değişimin büyüklüğünü görmek mümkün hale gelir. Ticari kültür,
üretilen ve satılan, yani satılmak için üretilen kültürdür. Bunun dışında kalanı ise “ticari
olmayan kültür”dür. Sözgelimi, parkta oturup çocuklara hikayeler anlatan bir dede gibi. Ancak
bu hikayeler basıldığında, basılı eser ticari kültürün bir ürünü haline gelir. Tarihin başından
itibaren, ticari olmayan kültür, bir çıkarı zedelemedikçe ya da hukuka konu olabilecek bir
duruma bulaşmadıkça, hukuki düzenlemenin dışındadır. Hukuk, bu kültürel formların üretimi
ve yayılmasıyla ilgili doğrudan bir düzenleme ile ilgilenmez, ve bu kültür “serbest”tir. Sıradan
insanların, hikayeler anlatmak, TV ya da diğer temsillerden sahneleri canlandırmak, hayran
klüplerine katılmak, müzik paylaşmak, kaset doldurmak vb. gibi aktiviteleri hukuki olarak
müdahaleyi gerektirmez. Hukukun odağı ticari aktivitelerdir. Hukuk, bir eserin yaratıcılarını,
onlara eser üzerinde sahiplik hakları tanıyarak korur ve böylelikle yaratıcılar eserlerini ticari
pazarda satabilirler. Bedava kültür ürünleri ve kontrollü kültür ürünleri arasındaki bu kabaca
yapılabilen ayrım, İnternet ile bugün silikleşmiştir. Tarihte ilk kez olarak, bireylerin kültür
üretme ve paylaşma yöntemleri hukukun sahasına girmiş ve hukukun bu alandaki kontrolü ilk
kez daha önce ulaşmadığı kadar kapsamlı boyutlara erişmiştir. Sonuç, bedava, serbest bir
kültürün giderek, bir “izin kültürü”ne dönüşmesi olmuştur.22 Bir örnekle açıklamak gerekirse,
eline bir teyp alıp sevgilisine bir Sezen Aksu şarkısıyla serenat yapan gencin hukukla hiç bir
ilişkisi yokken, aynı gencin YouTube gibi bir çevrimiçi video paylaşım sitesi üzerinden
sevgilisine bir Sezen Aksu şarkısı kaydedip göndermesi hukuki müdahaleyi gerektiren bir

A.e., s.146 – 147.
Lawrence Lessig, Free Culture, The Penguin Press, New York, 2004, s.7.
22
A.e., s.7-8.

20

21

20

durum olabilmektedir. Kültürel eylemin niyeti değişmezken, kültürün üretilme ve paylaşma
yöntemleri hukukun alanına girmektedir.
Yochai Benkler, merkezi biçimde örgütlenmiş ticari medya için, bilgi üretiminden
pazar-dışı (non-market) dağınık üretime doğru bir değişimin yaşandığını ileri sürer. Amatör
remiksler, bunların internet üzerinden paylaşımı, kurgu ve sanat çalışmalarından hayranların
ürettiği içerikler, pazarlama yöntemleri olarak kullanıcı içeriklerinin viral yöntemlerle endüstri
tarafından kullanılması, “sınırların merkeze taşınması” (edge becoming core) sonucunu
doğurmuştur.23 Profesyonel, kurumsal ve kapitalist sistemlere dayanan ticari kültürel üretimden
farklı olarak, amatör ve pazar-dışı üretim, örgütsüz ve sosyal olarak dağınık mekanizmaları
bilgi ve kültür üretimi için kullanır. 24 Benkler, bilgisayarların dolayısıyla bireylerin akıllı
ağlarla birbirine bağlanması ile dikkate değer bir gücün ortaya çıktığını söyler. Benkler’e göre,
dünyadışı bir zekanın varlığını araştıran bir bilimsel deney kapsamında dünya genelinde
birbirine bağlı bilgisayar ağlarını kullanan SETI@home bunun iyi bir örneğini oluşturur. 25 Bir
diğer örnek, Aralık 2009’da Pentagon sponsorluğunda başlatılan ve Savunma İleri Araştırma
Projeleri Birimi (Defence Advanced Research Projects Agency) tarafından organize edilen
40.000 dolar ödüllü, Birleşik Devletler semalarına bırakılan 10 kırmızı balonun yerini sosyal
ağları kullanarak doğru biçimde keşfetmeyi amaçlayan yarışmadır. MIT Media Lab’den küçük
bir ekibin 8 saat 56 dakika ile birinci olduğu yarışmada, ekip bir web sitesi kurarak insanlara
ekiplerine katılmalarını önermiş, katılanlar da siteye kendi arkadaşlarını davet etmişlerdir.
Grup, aynı zamanda insanlara e-postalar ve sınırlı sayıda cep telefonu kısa mesajı göndererek
etkinliğe katılmaya davet etmiştir. Doğru yanıtı gönderenlere 2000 dolar verileceği açıklanmış,
birden çok kişinin doğru cevap vermesi durumunda 4000 doların doğru cevabı gönderenler
arasında paylaştırılacağı duyurulmuştur. Araştırmacılar etkinlik kapsamında toplam 4665
katılımcıdan geri dönüş almıştır.26 Bir başka örnek ise, Georgia Institute of Technology’den
bir grup araştırmacının tüm dünyadan kuş gözlemcilerinin, gözledikleri kuş türlerine ve
sayılarına dair bulgularını yükledikleri, herkesin erişimine açık yıllık Geleneksel Noel Kuş
Sayımı (Christmas Bird Count) etkinliklerini model alan, gönüllü yurttaş bilimcilerden gelen
veriler girilerek ortak bir veritabanı ve viki oluşturdukları “Pathfinder” projesi olabilir. Proje,
yurttaş bilimcilerin veri yükleyip tartışabilecekleri çevrimiçi bir topluluk oluşturmuş, ve
gönüllü bilim meraklılarından gelen verilerin profesyonel bilimadamlarıyla buluşmasını
sağlamıştır.27
Peki ağ kültürünün öznesi kimdir? Modernizm altında, özne, çoğunlukla özerktir, çağın
iletişim teknolojileri sayesinde Öteki ile giderek artan ilişkilerin bir aradalığından kaynaklanan
23

Yochai Benkler, The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and
Freedom, New Haven, Yale University Press, 2006, s.93 – 95.
24
A.e., s.94.
25
Yochai Benkler, “Yochai Benkler on the new open-source economics, TEDGlobal 2005”, Kayıt
Tarihi
Temmuz
2005,
Eklenme
Tarihi
Nisan
2008,
(Çevrimiçi),
http://www.ted.com/talks/yochai_benkler_on_the_new_open_source_economics.html, 20.08.2011
26
John Markoff, “With Lure of Cash, MIT Group Builds a Baloon-Finding Team to take Pentagon
Prize”,
Aralık
2009,
(Çevrimiçi),
http://www.nytimes.com/2009/12/07/technology/internet/07contest.html?_r=1&src=tptw, 20.08.2011
27
Luther v.d., “Pathfinder: An Online Collaboration Environment for Citizen Scientists”,
(Çevrimiçi) http://www.kurtluther.com/pdf/paper0384-luther.pdf , 10.06.2009
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baskı ve bozulmaları yaşasa bile en azından özerk olduğu fantazisini deneyimler.
Postmodernizm’de ise, Jameson, bu baskıların herhangi bir zeminden kopup gelen, tutarlı
zamansal diziyi bozarak bir “ben” oluşturduğunu açıklar. 28 Ağ kültürü ile ise, özne, özerk
bireyden, diğerleri ile ilişkilerin oluşturduğu, ağ içinde inşa edilmiş bir kimliğe dönüşür. Bu
gelişme, Manuel Castells’in “Ağ Toplumunun Yükselişi” (The Rise of The Network Society)
adlı kitabında yer verdiği şekliyle çağdaş toplumun ben ve net arasındaki temel bir ayrım
tarafından yönlendirildiği sonucuna varır.29
Gilles Deleuze Postscript on Societies of Control adlı çalışmasında, bugün “ben”in,
herhangi kimlik nosyonları tarafından değil, daha çok ayrı ayrı bölünmüşlüklerden (dividuals)
oluştuğunu öne sürer.30 Tam bireyler yerine, çoklu mikro-cemaatlerden inşa edilmiş yapılar
sözkonusudur. Ağ teorisinde, bir düğüm noktasının diğer ağlarla olan ilişkisi, kendi
biricikliğinden daha değerlidir. Bu pek çok günlük aktivite ile örneklenebilir. Ergenler, örneğin,
Facebook vb. gibi sosyal ağ sitelerinde yarattıkları sayfalarda, ilgilerini, beğenilerini, ifade eden
bir dizi bağlantıyı, kendisini diğer kullanıcılara bağlayacak şekilde kullanır. Bir diğer örnek,
bloglarda, bireysel bir sesin kamusal ifadesi olan içerik, pratikte, diğer pek çok blogdan alınan
linklerle bağlı içeriklerden oluşur.
Ağın mimarisi açıktır, kamunun yaygın erişimini destekler, toplumsal eşitsizliklerin,
elektronik alanda da hakimiyetine karşın, hükümet kısıtlamalarına ya da ticari sınırlamalara
karşı engeller oluşturur. 1990’lı yılların sonunda, Helsinki Üniversitesi’nden Linus Torwalds’ın
tasarımını yaptığı Linux yazılımı ve yazılımın internet üzerinden paylaşımı, Microsoft’un
yazılım alanındaki liderliğine tehdit oluşturmuştu. Linux’un başarısı Castells’e göre, yeni
kullanımlar bulan, yazılımın kusurlarını gideren, bu çabaları internet üzerinden bedava olarak
paylaşan, bu paylaşıma cevaben binlerce yeni katılımcıyla sürekli gelişmesine imkan veren
kullanıcılardı.31 Eric Raymond, “The Art of Unix Programming” (Unix Programcılığı Sanatı)
adlı çalışmasında, Unix hackerlarının felsefesini şöyle özetler:
"Unix felsefesini doğru yapmak için mükemmelliğe sadık kalmalısınız. Yazılımın tüm
akıl ve tutkunuzu bir araya toplamaya değer bir zanaat olduğuna inanmalısınız..Yazılım
tasarımı ve uygulaması, keyif verici bir sanat ve yüksek seviyeli bir oyun olmalıdır. Eğer bu
tavır size mantık dışı ve gizliden gizliye utandırıcı geliyorsa, durun ve düşünün. Kendinize neyi
unuttuğunuzu sorun. Para kazanmak veya zaman geçirmek için neden başka bir şey yapmak
yerine yazılım tasarlıyorsunuz? Bir zamanlar yazılımın tutkularınıza layık olduğunu düşünmüş
olmalısınız… Unix felsefesini doğru yapmak için, bu tavra sahip olmalı (ya da bu tavrı yeniden
benimsemelisiniz). Önemsemelisiniz. Oynamalısınız. Keşfetmek için istekli olmalısınız."32
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Raymond, hacker faaliyetinin ruhunu oluşturan üç temel öğeyi, ilginç, ilham verici ve
keyif vericiliği özetlemek için “tutku” sözcüğünü kullanır.33 Bu bağlamda, ağ toplumu, aynı
tutkunun, benzer eğilimlerin birleştirdiği benzer düşünen grupları ifade eder. Bu gruplar, dijital
medya üretim araçlarının, çevrimiçi ağlarla birleştiği, kitle medyası ve çevrimiçi medya
arasında hızlı bir trafik yaratan yöndeşmenin bir parçasıdır. Ağ toplumu fikrinin, gençlerin
günlük yaşamlarında giderek belirginleşen büyümesi, gençlerin kimliklerini ve öğrenme
süreçlerini yapılandıran sosyal grupları kuran değişimleri doğrudan etkiler.
Öğrenme ve eğitim üzerine üretilen varsayımların büyük bölümü öğrenmenin bireylerin
yaptığı bir etkinlik olduğu üzerinedir. Dahası, öğrenmenin bir başı ve sonu olduğu, diğer
aktivitelerimizden ayrılabileceği ve öğretme eyleminin bir sonucu olduğu varsayılır. Buna
karşılık sosyal öğrenme kuramı ise, insanların diğer insanları gözleyerek öğrendiklerini ve bu
gözlemlerin sosyal ortamlarda gerçekleştiğini öne sürmektedir.34 Psikolojide, bireylerin gözlem
yoluya nasıl öğrendiklerine ilk değinen davranışçılar olmuş, ardından Albert Bandura gibi
araştırmacılar interaksiyon ve bilişsel süreçler üzerinden bireylerin nasıl öğrendiklerini
incelemişlerdir. Buna göre, gözlem, bireylerin diğerlerinin davranışlarının sonuçlarını
görmelerini ve buna bağlı olarak şu ya da bu şekilde hareket etmenin nasıl sonuçlar doğuracağı
konusunda fikir sahibi olmalarını sağlar.35 Bandura bu süreci şöyle açıklar:
“Öğrenme, eğer bireyler yalnızca kendi eylemlerinin sonuçlarına dayanarak hareket
etselerdi, oldukça zahmetli ve riskli olurdu. Neyse ki, insan davranışlarının çok büyük bir
bölümü model alma yoluyla, gözlem ile öğrenilir.: diğerlerini izleyerek, birey nasıl yeni
davranışlar ortaya koyacağını şekillendirir ve daha sonra bu kodlanmış enformasyon, eylemler
için bir rehber olarak hizmet eder.”36
Bir davranışı gözlemek, onu bir model olarak hatırlamak ve farklı durumlarda nasıl
işleyeceğini denemek, gözlem ile öğrenmenin temel aşamalarını oluşturur:
“Model alma deneyimlerinden elde edilen semboller, bireyin karşılaştırdığı eylemleri
için bir örnek model sunar. Bu prova süreci boyunca bireyler, kendi davranışlarını gözlerler ve
model aldıkları deneyimin bilişsel temsili ile karşılaştırırlar.”37
Bu modelde, davranış, bireyin çevresi ile interaksiyonundan doğar. 1980’lerin sonunda
ve 1990’ların başında, Jean Lave ve Etienne Wenger’in sundukları “yerleşik öğrenme”
(situated learning) modeli ise, radikal biçimde, öğrenmeyi belli bilgi formlarının kazanılması
olarak gören fikri benimsemek yerine, sosyal ilişkiler ağı içine yerleştirir. Buna göre, öğrenciler
(learners) kaçınılmaz biçimde eylem topluluklarının bir parçasıdırlar. Öğrenme, bir eylem
topluluğuna yeni girenlerin, o topluluğun sosyo-kültürel pratiklerine katılma süreci içinde
gerçekleşir. Yeni katılımcılar ve eski üyeler arasındaki ilişkiler, aktiviteler, paylaşılan süreçte
33
34
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tartışılan kimlikler ve oluşturulan artifaktların yarattığı sosyal sürecin kendisi öğrenmeyi
oluşturur.38

38

Lave J., Wenger E., Situated Learning.Legitimate Peripheral Participation, Cambridge, Cambridge
University Press., 1991, s.29.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sosyal medyayı önceleyecek şekilde İnternetin ortaya çıkışı ve ağ toplumu
kavramları ele alınmış, kavramların gelişimi, hangi toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel
süreçleri açıklamak üzere ortaya atıldıkları örnekler üzerinden açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1.
1950’lerin sonunda, insan-bilgisayar ortaklığındaki yaratıcı süreç içinde
bilgisayarın potansiyelini gören, birkaç araştırmacıdan biri olan …………. …………,
Libraries of the Future (Geleceğin Kütüphaneleri) adlı kitabında, bir sistemdeki bilgisayar
ağlarının nasıl yeni bir “düşünme merkezi” (thinking center) oluşturabileceğini kurguluyor,
1960 tarihli Man-Computer Symbiosis (İnsan-Bilgisayar Simbiyosisi) adlı makalesinde, insanbilgisayar simbiyosisinin, insan ve elektronik bilgisayarlar arasında yakın bir etkileşimi
öngördüğünü söylüyordu.
Boşluğa hangi isim gelmelidir?
a.

J. C. R. Licklieder

b.

Howard Rheingold

c.

Yochai Benkler

d.

Douglas Engelbart

2.
girmiştir?

İnternetin atası sayılabilecek ilk bilgisayar ağının adı nedir ve hangi yıl devreye

a.

ARPANET, 1969

b.

EFF, 1979

c.

PARC, XEROX, 1969

d.

TCP/IP, 1980

3.
İlk dönemde yalnızca seçkin üniversitelerle sınırlı tutulan ARPANET’ten
dışlanan üç öğrencinin kurduğu ilk geniş çaplı tartışma forumu da olan bilgisayar ağının adı
nedir?
a.

Netscape

b.

Usenet

c.

Network

d.

RSS
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4.
Karmaşık bilgisayar ağlarına gereksinim duymayan, yalnızca bilgisayar, modem
ve telefon hattının yeterli olduğu bülten tahtası sistemleri (bulletin board systems), her türlü ilgi
alanı ve kişisel merak için bir ilan tahtası haline gelerek, Howard Rheingold’un terimiyle
…………… yarattı.
a.

Facebook grupları

b.

Sanal cemaatler

c.

Aktivistler

d.

Hackerlar

5.
Tim Berners-Lee, Robert Caillau, Ari Luotonen, Henrik Frystyk Nielsen ve
Arthur Secret’in birlikte yazdıkları orjinal makalede, World Wide Web’e dair ortaya koydukları
vizyon aşağıdaki seçeneklerden hangisini içermez?
a.

Enformasyon çeşitliliği

b.

Kolayca güncellenebilecek bir bilgi havuzu olması

c.

Yaratıcılığa imkan vermesi

d.

Kullanımının izne tabi olması

6.
Seyirci ya da tüketici gibi terimlere alternatif olarak önerilen ve insanların medya
aracılığıyla birbirlerine bağlanması ve mobilizasyonunu kavramsallaştıran terim
aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Ağ Toplumu

b.

Dijital Medya

c.

Kültür Çatışması

d.

Dijital Devrim

7.
Yochai Benkler, merkezi biçimde örgütlenmiş ticari medyanın bilgi üretiminden
pazar-dışı (non-market) dağınık üretime doğru bir değişimin yaşandığını ileri sürer.
Aşağıdakilerden hangisi pazardışı dağınık üretime bir örnek değildir?
a.

İnternet üzerinden paylaşılan amatör remiksler

b.

Hayran üretimi içerikler

c.

Kullanıcıların ürettiği içeriklerin viral yöntemlerle endüstri tarafından

kullanılmasaı
29

d.

Bir TV kanalının, kendi web sitesinden canlı yayın yapması

8.

Ağ kültürüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a.
dönüşür.

Ağ kültürü ile özne, ağ içinde diğerleri ile ilişki içinde inşa edilmiş bir kimliğe

b.
Ağ teorisinde, bir düğüm noktasının diğer ağlarla olan ilişkisi, kendi
biricikliğinden daha değerlidir.
c.
Ağın mimarisi açıktır, kamunun yaygın erişimini destekler, toplumsal
eşitsizliklerin, elektronik alanda da hakimiyetine karşın, hükümet kısıtlamalarına ya da ticari
sınırlamalara karşı engeller oluşturur.
d.

Ağ kültüründe tüm kimlikler sahte ve yanıltıcıdır.

9.

Aşağıdakilerden hangisi ticari kültürün bir ürünüdür?

a.

Parkta torununa masal anlatan dede

b.

Balkondaki sevgilisine Tarkan şarkısı ile serenat yapan delikanlı

c.
Kenan Doğulu’nun şarkısını gitarla çalarken kaydettiği videoyu YouTube’a
yükleyen kız
d.

Facebook’ta anonim bir fıkra paylaşan kişi

10.
Linus Torwalds’ın tasarımını yaptığı Linux yazılımı ve yazılımın internet
üzerinden paylaşımı, Microsoft’ıun yazılım alanındaki liderliğine tehdit oluşturmuştu.
Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir?
a.
Yazılımın kusurlarını gideren çözümlerin kullanıcılar tarafından üretilmesi ve
hızla paylaşılması
b.

Bedava olması

c.

Sürekli gelişme halinde olması

d.

Reklam bütçesinin yüksek olması

Cevaplar: 1. a, 2. a, 3. b, 4. b, 5. d, 6. a, 7. d, 8.d, 9. c,10. d
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3. KULLANICI ÜRETİMİ İÇERİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. KULLANICI ÜRETİMİ İÇERİK
3.1

Web 2.0

3.2

Uzun Kuyruk Modeli

3.3

Vikiler

3.4

Folksonomiler

3.5

Sosyal İşaretleme

3.6

RSS

3.7

Bloglar

3.8

Podcasting & Video Paylaşım Siteleri

3.9

Remiks

3.10

Kolektif Zekayı Yönetmek
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kullanıcı Üretimi İçerik Nedir?

2)

Web 2.0 kavramı neyi ifade eder?

3)

Uzun Kuyruk Modeli, yeni medya düzeninde neyi ifade eder?

4)

Viki nedir?

5)

Folksonomi nedir?

6)

Sosyal İşaretleme nedir?

7)

RSS nedir?

8)

Blog nedir?

9)
Video paylaşım siteleri ve podcast yayıncılığının medya düzeninde yarattığı
değişim hangi alanlarda ortaya çıktı?
10)

Remiks kavramı nedir?

11)

Kolektif zekayı yönetme süreci içinde bulunduğumuz medya düzeninde neyi ifade

eder?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kullanıcı üretimi içerik, Web
2.0, viki, blog, podcast,
etiketleme, sosyal işaretleme,
folksonomi vb gibi kullanıcı
katılımlı
enformasyon
paylaşım
hizmetlerinin
yapısal özellikleri hakkında
bilgi edinmek.
Web 2.0 modelinin
yarattığı
yeni
medya
paradigmasını öncülleri ile
karşılaştırabilmek.
Kullanıcının
yeni
medya düzeninde değişen
rolünü ve aktif kullanıcı
kavramını irdeleyebilmek.
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Anahtar Kavramlar
Kullanıcı üretimi içerik, Web 2.0, Viki, Blog, Folksonomi, Sosyal İşaretleme, RSS,
Video paylaşım siteleri, Podcast Yayıncılığı, Remiks, Kolektif Zeka
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Giriş
Bu bölümde, kullanıcı üretimi içerik, web 2.0 kavramı ile ‘kullanıcı üretimi içerik’
modeline dayalı hizmetlerin yapısal özellikleri ele alınmakta ve bu yeni formların mevcut
medya düzeninde yarattığı paradigma değişimine değinilmektedir.
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3. KULLANICI ÜRETİMİ İÇERİK
Kullanıcı üretimi içerik, çevrimiçi sistem ya da servisler aracılığıyla kullanıcılar
tarafından sosyal medya siteleri aracılığıyla üretilen bloglar, vikiler, tartışma forumları,
sohbetler, tweet’ler, podcast yayınları, pinler, dijital imgeler, videolar, ses dosyaları gibi bir çok
farklı formdaki içerikleri tanımlamak üzere kullanılır. Kullanıcı üretimi içerik Web 2.0 adı
verilen ve kullanıcı üretimi içerik paylaşma ve diğer kullanıcıların içeriklerine yorum yapmayı
teşvik eden iş modelinin temel karakteristiklerinden biridir.

3.1. Web 2.0
1990’ların sonunda 2000’lerin başında İnternet kültüründe önemli bir kilometre taşını
ifade eden “Web 2.0”, ilk kez Darcy DiNucci’nin 1999 yılında Fragmented Future
(Parçalanmış Gelecek) adlı makalesinde bir terim olarak kullanılmıştı. DiNucci bu makalesinde
İnternet’in yalnızca ekranları dolduran metin ve grafiklerden gelen enformasyonu tüketmek
yerine, interaktif bir iletim mekanizması olarak kullanılabileceğine dair erken ipuçlarından söz
ediyordu.39 Terimin popülerlik kazanması ise, O’Reilly Media ve MediaLive International’ın
evsahipliğindeki, 2004 tarihli, Web 2.0 Konferansı ile oldu. Bu konferansın açılış
konuşmalarında John Batelle ve Tim O’Reilly, “bir platform olarak Web” kavramını
açıklıyorlardı. Daha çok bir iş modeli olarak algılanabilecek bu tanıma göre, yazılım
uygulamaları masaüstü yerine İnternet’e kurulabilecek ve “müşteriler sizin işinizi sizin için inşa
edeceklerdi”.40 Yani, kullanıcıların kolay ve ücretsiz olarak, gönüllü ürettiği fikirler, metinler,
videolar, resimler vb. aktiviteler, “bir değer yaratmak üzere” kullanılabilirlerdi. Terim ilk bir
buçuk yıl içinde 9,5 milyondan fazla internet sitesinde refere edilirken, bir yandan da terimin
sadece moda bir pazarlama sözcüğü mü olduğu, ya da yeni bir devrimsel olguyu mu ifade
ettiğine dair çok büyük bir tartışma doğmuştu.41 Tim O’Reilly, Web 2.0’ı, bilgisayarların ve
İnternetin kullanımına yönelik bir önceki anlayış olarak görülebilecek Web 1.0’a göre
tanımlarken, ilk nesil hizmetlerle, Web 2.0 hizmetleri arasındaki karşıtlıklara dikkat çekiyordu:

Darcy
DiNucci,
“Fragmented
Future”,
(Çevrimiçi),
http://www.cdinucci.com/Darcy2/articles/Print/Printarticle7.html, 8.12.2010
40
Tim O'Reilly, John Battelle, “Opening Welcome: State of the Internet Industry”, (Çevrimiçi),
http://conferences.oreillynet.com/cs/web2con/view/e_sess/5854, 8.12.2010
41
Tim O'Reilly, “Not 2.0 ?”,
(Çevrimiçi) http://radar.oreilly.com/archives/2005/08/not-20.html, 8.12.2010
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Web 1.0

Web 2.0

Double click

Google AdSense

Ofoto

Flickr

Akamai

BitTorent

mp3.com

Napster

Britannica Online

Wikipedia

Kişisel Web Siteleri

Blog Yazımı

Evite

Etkinlik
EVDB)

Alan adı spekülasyonu

Arama motoru optimizasyonu

Sayfa görüntüleme

Tık başı ücret

Yayıncılık

Katılım

İçerik yönetim sistemleri

Wikiler

Dizinler (Taksonomi)

Etiketleme (Folksonomi)

Planlama

(upcoming.org,

Tablo 1: Web 1.0 ve Web 2.0 karşılaştırılması.42
Bugün yeni örneklerle geliştirilebilecek ve uzatılabilecek bu listeden yola çıkarak, “bir
platform olarak web” konusunu O’Reilly şöyle açıklıyordu: Web 1.0 modelleri olarak
sınıflandırılabilecek “Netscape” ve “Encyclopedia Britannica Online” örneğin, “yazılım
paradigmasının” bir devamı olarak web tarayıcılarını (browser) ya da uygulamalarını, nihai
kullanıcılara yönelik “ürünler” olarak tasarlıyorlar, kullanıcılar, birer yazılım olan bu
uygulamaları bilgisayarlarına yükleyerek kullanıyorlardı. “Bir ürün yaratmak” üzerine
temellenen bu “yazılım paradigmasından” tamamen farklı bir paradigmayı benimseyen
Google’ın modeli ise, bilgisayara yüklenebilen yazılımlar üretmeye değil, bir web uygulaması
olarak internetteki verilerin yönetimine imkan veren bir “hizmet” sağlamaya dayanıyordu. Bu
sistemde, kullanıcıların ürettiği içeriğin ya da verinin kendisi, kullanıcıların siteler arasında
bağlantı kurdukları hiperlinklere dönüşüyordu. Sözgelimi, bir blogdaki yazının kendisi bir
içerik iken, içeriği içinde kullandığı ve farklı sitelere bağlantılar içeren linkler, o blog yazısının
kendisini de bir hiperlink haline getiriyordu. Google, kullanıcının ürettiği bu içeriği, “sayfa
sıralama” algoritması ile popülerlik üzerinden sıralayan bir web hizmeti sunarak -sürekli yeni
sürümlerinin sunulması gerekli yazılımlardan farklı olarak-, bu hizmetlerin, “sürekli beta”
Tim O’Reilly, “What is Web 2.0 ?”, (Çevrimiçi), http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web20.html, 08.12.2010
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(perpetual beta) denilen bir süreçle devamlı güncellenmesini sağlıyordu. Süresi belirsiz olmak
üzere, beta geliştirme aşamasında kalan yazılım ya da sistemleri ifade etmek üzere kullanılan
“sürekli beta”, programcıların, yeni özellikleri sürekli biçimde ve test süresi tamamlanmadan
kullanmalarına izin veriyor, bu sayede Google gibi operasyonel sistemler için, çok daha hızlı
bir geliştirme ve sınıflandırma yaklaşımı sunuyordu.43
Öte yandan, bir Web 2.0. uygulaması olarak Google, sürekli güncellenen bu yazılım
araçlarını kullanmasının yanısıra, yönetilebilir özel bir veritabanı içeriyordu. Bu veriler
olmaksızın yazılımların, yazılımlar olmaksızın da verilerin hiç bir anlamı yoktur. Bir iş modeli
olarak Web 2.0.’dan alınacak derslerin en önemlisi, O’Reilly’ye göre, yazılımın değerini,
yönetimine imkan verdiği verilerin ölçeğinin ve deviniminin belirlediğidir.44

3.2. Uzun Kuyruk Modeli
O’Reilly’ye göre Google’ın bir Web 2.0 modeli olarak başarısı, Chris Anderson’un
“uzun kuyruk” (the long tail) adını verdiği, web içeriğininin büyük bölümünü oluşturan küçük
sitelerin gücünü anlamış olmaktan doğuyordu. 45 Chris Anderson’un, “Wired” dergisinde
yayınlanan, The Long Tail (Uzun Kuyruk) başlıklı makalesi, internet ve kitle medyası
ekonomisi arasında karşılaştırmalar yapıyor ve kitle medyası yayıncılığın en büyük başarısının,
bir programı milyonlarca izleyiciyle buluşturmak iken, internetin en büyük başarısının
milyonlarca programı bir kişi ile buluşturması olduğunu söylüyordu. Bu durum, yani ana akım
medyanın, milyonlarca farklı parçaya ayrılmış olması, geleneksel medya ve eğlence sektörü
için de bir belirsizlik ortamı yaratmış oluyordu. Buna göre, büyük hit olmayan filmler, ilk 100’e
giremeyen müzik albümleri, en çok satanlar listesine giremeyen kitaplar, izlenme oranlarını
ölçen Nielsen tarafından dikkate bile alınmayan programlar, kendi alıcılarını bulabiliyor, dünya
çapında, milyonlarca alıcıya ulaşabiliyorlardı. 46 Yani, Amazon.com gibi büyük bir sitede
örneğin, satışı az olan ürünlerin toplam satışı, çok satan bir ürünün satışından çok daha fazladır.
Niş ürünlerin, niş tüketicilerine ulaşabilmesini sağlayan Web 2.0 iş modeli sayesinde, aslında
eskiden beri var olan bu kitle, kültürel ve ekonomik olarak belirgin bir güce dönüşmüş ve
geleneksel pazarın yanında yeni bir pazarın ortaya çıkışını getirmiştir.47

43

A.e.
A.e.
45
A.e.
46
Chris Anderson, The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More, New York,
Hyperion, 2008, b.a.
47
A.e., s.5 – 6.
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Şekil 20: Uzun kuyruk grafiği.48
O’Reilly’ye göre, uzun kuyruk fenomeni, bir başka Web 2.0 dersidir ve bu yeni
paradigma içinde başarılı olabilmek için sadece ana akım, merkez eğilimlere değil, çevreye ve
uçlara da, yani tüm Web’e ulaşmak prensibi önem taşır.49 Özetle, ürün ve içerikte çeşitlilik
arrtıkça, bu ürünleri satın alan ve içeriği kullananların sayısı da artacaktır.
Bu prensiple bağlantılı, Web 2.0 modelinin temel özelliklerinden bir diğeri, bir hizmetin
onu kullanan insanların sayısı arttıkça otomotik olarak daha iyi olacağıdır. Web, bağlantılı
hipermetinlerden oluşan bir sistemdir. Dolayısıyla kullanıcılar içerik ve yeni siteler ekledikçe,
Web’in yapısı gereği, yeni kullanıcılar bu içerikleri ve bağlantıları keşfederler, ve tüm
kullanıcıların ortaklaşa aktivitesinden doğan içerik ve bağlantılar, Web’in organik olarak
büyümesini sağlar. İş modelini bu yapı üzerine kuran eBay’in rekabet gücü, örneğin, sitedeki
satıcı ve alıcıların, ürünlere, ve diğer satıcı ve alıcılara yönelik görüşlerini paylaşması
prensibinden doğar. Paylaşılan görüşlerin çokluğu, ürün, satıcı ya da alıcı hakkındaki
yorumların daha güvenilir olması sonucunu doğurur.

3.3. Vikiler
Bir diğer Web 2.0 fenomeni Wikipedia ise, yine bu prensip üzerine radikal bir
denemedir. Kullanıcıların girdileriyle oluşan Web ansiklopedisinin içeriği, her girdinin başka
kullanıcılarla denetlenmesi yoluyla bir güven mekanizması oluşturur. Bir başka deyişle,

48
49

A.e., s.5.
O’Reilly, a.g.e., (Çevrimiçi)
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Wikipedia, Eric Raymond’un ünlü sözündeki mantığı uygulamaktadır: “Yeterli sayıda göz, tüm
hataları ortaya çıkarır” (With enough eyeballs, all bugs are shallow).50
Bu yöntemle muazzam bir kültürel etki yaratan en kapsamlı viki deneyimi, Wikipedia,
“düzenle” (edit) sekmesi ile, tüm kullanıcılarının referans ya da link ekleyerek, küçük yazım
hatalarından, içerikle ilgili maddelere her tür düzenleme ve değişikliği yapabildiği, yaptıkları
değişikliklerin kaydedilmiş eski versiyonlarını kolayca görebildikleri, yaptıkları girdileri geri
alabildikleri, ve tüm bu trafiğin kronolojisini şeffaf biçimde görebildikleri bir Web 2.0
deneyimi sağlar. Hawai dilinde “acele” ya da “çabuk” anlamına gelen “Wikiwiki” sözcüğünden
adını alan viki yazılımı, basit ve hızlı şekilde içerik modifikasyonu sağlayan programcılık
özellikleri içerir. İlk viki, WikiWikiWeb adıyla, 1995’te, programcı Ward Cunningham
tarafından geliştirilmişti ve yazılım geliştirme sırasında kullanılmak üzere, belgenin tarihini
takip ederek kolay ve hızlı değişiklikler yapmaya izin verecek bir program geliştirme hedefinin
bir sonucuydu.51 Vikilerin kullanımı, kulllanıcı grup, organizasyon ya da şirketin amaçlarına
bağlı olarak değişmekle birlikte, bir sistem olarak viki sayfaları, doğrusal olmayan bir
navigasyon yapısı kurarak, kullanıcıyı başka sayfalara yönlendiren bir dizi çarpraz bağlantı
içerir. Kullanıcılar ek bir yazılıma ya da öğrenme sürecine ihtiyaç duymaksızın içerikleri
okuyabilir, değiştirebilir ya da sayfalar arasında gezinebilirler. Girdinin yapılması ve girdi
metninin biçimlendirilmesi gibi basit birkaç kural dışında teknik beceri ve önbilgiye ihtiyaç
yoktur.52

3.4. Folksonomiler
Web 2.0’a anlam veren ve öne çıkan diğer bir kavram ise Flickr, del.icio.us gibi sitelerin
öncülük ettiği “folksonomi”dir. İlk kez Thomas Vander Wal tarafından 2004 yılında kullanılan
terim 53 , “etiket” (tag) adı verilen, özgür çağrışımla seçilen anahtar kelimeler kullanılarak
zaman içinde ortaklaşa oluşturulan, çoklu, birbiriyle çakışan bir kategorizasyon sistemini ifade
eder. Flickr, YouTube, bloglar gibi sosyal yazılımlarla amatör içeriklerin artmasının bir sonucu
olarak, geleneksel sınıflandırmalar ve sınıflandırılmayanlar arasında bir uzlaşma olarak doğan
folksonomiler, kaynaklar, etiketler ve kullanıcıların dahil olduğu bir süreci ifade ederler. İlk
tasarlanma anlarından başlayarak semantik yapılar olarak inşa edilen taksonomilerin aksine,
folksonomiler zaman içinde, giderek daha fazla kullanıcının sürece dahil olmasıyla organik
biçimde gelişirler. İyi biçimde geliştirilmiş bir folksonomi, kullanıcı topluluklarının sürekli
dizinleme, arama, düzeltme, inceleme ve geribeslemesine izin verir. Dolayısıyla,
folksonominin gelişmesinde kullanıcılar çok önemli rol oynarlar. Folksonomilerin en büyük
avantajlarından biri, uzmanlık gerektirmeyecek biçimde katılıma imkan vermesidir. Etiketleme
yapan kullanıcılar, bir dahaki kullanımlarında aynı etiketi kullanarak aradıkları enformasyonu
kolaylıkla bulabilir, kendi etiketlerini diğer kullanıcılarla karşılaştırarak, girdilerini
zenginleştirebilirler.Bu sürecin açık uçlu olması, folksonomilerin değişim ve yeniliklere
Eric S. Raymond, “The Cathedral and the Bazaar”,
(Çevrimiçi) http://www.catb.org/~esr/writings/homesteading/cathedral-bazaar/, 20.08.2011
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kolayca adapte olabilmesini sağlar.54 Folksonomi yaratımına dair ilginç bir örnek, Google’ın
resim arama sonuçlarının kalitesini geliştirmek üzere, bir oyun formunda tasarlanan ve
kullanıcıların, resimleri etiketlemesi mantığına dayanan “Google Image Labeler” özelliğidir.
Rastgele biçimde eşleştirilen ve aynı anda çevrimiçi olarak bu uygulamayı kullanan iki
kullanıcı, iki dakikalık süre içinde, kendilerine gösterilen resimlere ilişkin mümkün olduğu
kadar çok etiket üretmeye çalışırlar. Resmin yanında oyunculara kullanılmaması gereken bir
kaç etiket de sunulur. Bu etiketleri kullanmadan oyuncular, ortak ancak görece spesifik etiketler
bulmaya çalışırlar. Oyunun amacı, Google’ın resim arama motorunun, kullanıcıların yaptıkları
aramalarda daha doğru sonuçlar verebilmesi için geliştirilmesine yardımcı olmaktır.55 Özetle,
kullanıcılar, kaçamak oyunlara (casual games) benzer biçimde eğlenceli vakit geçirirken aynı
zamanda imajların sınıflandırılmasına katkıda bulunacaklardır.

3.5. Sosyal İşaretleme
Folksonomiyle doğrudan bağlantılı, bir diğer Web 2.0 kavramı “sosyal işaretleme”
(social bookmarking) ise, kullanıcıların buldukları ilginç ya da yararlı kaynakları saklamalarını,
yönetmelerini ve diğer kullanıcılarla paylaşmalarını sağlayan bir referans sistemidir. Bu
referanslar, metin şeklinde yorumlar, oylar, ortaklaşa oluşturulmuş etiketler olabilirler. 2003’te
kurulan, en yaygın sosyal işaretleme sitelerinden biri olan del.icio.us’ın bugün, 100 milyondan
fazla web belgesini işaretleyen, 3 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunmaktadır.56

3.6. RSS
Web üzerinden kullanıcı odaklı bilgi akışını sağlayan, blog girdileri, haber başlıkları,
video ya da ses kayıtları gibi girdilerin sıklıkla güncellenmesini sağlayan, Web 2.0’ın standart
formatlarından bir diğeri de RSS’tir (Really Simple Syndication). Bir RSS belgesi basitçe
maddelerden oluşan bir listedir.57 İnternete yüklendiğinde, yüklenen metnin yazarı, yüklenme
tarih ve zamanı, kısa bir özetini ya da tamamını içeren metadata, o metnin bulunduğu siteyi
takip eden bir çok siteye iletilir. Sıklıkla güncellenen haber başlıklarının, web sitesi güncelleme
duyurularının iletilmesi gibi geniş bir takipçi kitlesine ulaşması istenen içeriklerin iletilmesinde
RSS yaygın olarak kullanılır. Bloglar ya da haber verileri gibi pek çok farklı türde enformasyon,
RSS olarak yayınlanabildiği gibi, örneğin, RSS kullanarak, del.icio.us, kullanıcıların bir kişi ya
da konu için eklenen “işaretlemeleri” (bookmarking) takip etmelerine, Flickr, ise üyelerinin,
takip ettikleri diğer üyelerin foto albümlerinin güncellemelerini görmelerine izin verir.58

Richard Derham, Annette Mills, “Web 2.0-Social Bookmarking: An Overview of Folksonomies”,
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3.7. Bloglar
Blogların çok büyük bir bölümü de RSS besleme sistemini kullanmaktadır. Aralık
1997’de ilk kez John Barger’in kullandığı “weblog” terimi, “web” ve “log” sözcüklerinin
birleşiminden oluşuyordu ve basitçe, günlük formundaki web sayfalarını ifade ediyordu. Terimi
bugünkü kısaltılmış haliyle “blog” olarak ilk kullanan ise Mayıs 1999’da Peterme.com adlı
blogunda, Peter Merholz’du. Bundan kısa bir süre sonra, Merholz’den esinlenerek, Pyra Labs,
“blog” adını benimsedi ve Haziran 1999’da “blogger.com” alan adını kaydettirdi.59 Blogger’ın
piyasaya sürülmesini izleyen ilk birkaç ay, siteye her gün 10-20 yeni kullanıcı kaydoluyordu.
Senenin sonuna gelindiğinde, kullanıcı sayısı 2300’e ulaşmıştı. 2001 yılına gelindiğindeyse,
Blogger’ın kayıtlı 17,790 kullanıcısı bulunuyordu ve bu 13 ay içinde %5,029’luk bir büyümeyi
ifade ediyordu.60
Blogların bu kadar kısa sürede yaygınlaşmasında, çok sayıda avantaj rol oynuyordu.
Öncelikle, içerik metin formundaydı ve arşivleme imkanı veriyordu. Sözlü ya da
kaydedilmeyen iletişime dayanan çok sayıda sosyal ağın aksine, tüm blogları ve bu blogların
birbirleriyle bağlantılarını ifade eden blogosfer (blogosphere) içinde, enformasyonun izini
sürmek mümkün hale geliyordu. Blogosfer içinde ağlar, bir blog yazarının diğer bir bloga
linkler vermesi yoluyla oluşur. Bu, ya bir blog yazarının okurlarını haberdar etmek üzere
kullandığı blogroll denilen bir sistemle ya da metin içinde diğer bloglara verilen linklerle
sağlanır. Blogların en büyük avantajlarından bir diğeri de, ki bu blogları geleneksel web
sayfalarından ayıran en önemli özelliktir, özel blog yazılımı sayesinde sadece başlık, metin ve
ek linkler, resimler vb. ekleyerek kolayca güncelleme imkanı vermesidir. 61 Dolayısıyla
blogların kısa sürede yaygınlaşmasının getirdiği en önemli avantaj, internete kolayca “içerik”
yüklemeye izin vermesidir.
Özellikle ABD’de, aktif blogların sayısının, 11 Eylül’ün ardından hızla artmasının bir
sonucu olarak, blog yazarlığının bir gazetecilik yöntemi olup olmadığı sorusu ağırlık kazanmış,
Dan Gillmor gibi bazı araştırmacılar, blogları, “katılımcı gazetecilik” olarak yorumlarken,
araştırmacıların büyük çoğunluğu blog yazarlığını gazetecilik olarak tanımlama konusunda
isteksiz durmuşlardır. 62 Tremayne, haber amaçlı blog yazarlarının, metinlerindeki linklerin
büyük kısmının, ana akım haber sitelerine yönlendiren linkler olduğuna ve blog yazarlarının bu
sitelerde yer alan haberlerin aktif birer okuyucusu ve yorumcusu olduklarına dikkat çeker ve
blog yazarlarını ana akım medya için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyler.63

John Baker, “Origins of Blog and Blogger”, (Çevrimiçi) http://listserv.linguistlist.org/cgibin/wa?A2=ind0804C&L=ADS-L&P=R16795&I=-3, 8.12.2010
60
Herring v.d., “Longitudinal Content Analysis of Blogs: 2003-2004”, Blogging, Citizenship, and the
Future Media, Ed. Mark Tremayne, New York, Routledge, 2007, s.4.
61
Mark Tremayne, “Examining the Blog-Media Relationship”, Blogging, Citizenship, and the Future
Media, Ed. Mark Tremayne, New York, Routledge, 2007, s.xi.
62
Mark Tremayne, “Harnessing the Active Audience”, Blogging, Citizenship, and the Future Media,
Ed. Mark Tremayne, New York, Routledge, 2007, s.261.
63
A.e.
59
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3.8. Podcasting, Video Paylaşım Siteleri
Bu alanda bir diğer trend podcastler ise bölümler halinde hazırlanan ve çoğunlukla RSS
ile web üzerinden yayınlanan ve yüklenebilen ses ya da video kayıtlarını ifade etmektedir. İlk
defa Şubat 2004’te The Guardian gazetesinde Ben Hammersley’in kullandığı “podcasting”
terimi 64 , Apple Bilgisayar şirketi tarafından üretilen portatif medya çalar “iPod” ile
“broadcasting” (yayıncılık) sözlerinin birleşiminden oluşuyordu. Bir podcast oluşturmak son
derece basit iki temel aşamayı içerir: MP3 formatında bir dosya oluşturulması ve bu dosyanın
RSS ile epizotlar halinde internete yüklenmesi.65 Bu dosyalar daha sonra bir MP3 çalar ya da
bilgisayar aracılığıyla yüklenip dinlenebilir ve farklı web siteleri ve bloglara da eklenilebilir.
Ses dosyalarının yanısıra yüklenen video kliplere kullanıcıların ulaşmasını sağlayan “video
paylaşım siteleri” de, paylaşılan videoları sunucularında saklayarak, kullanıcılara video
kliplerini paylaşma imkanı verir. Kullanıcı üretimine bağlı bu sitelerin, çok büyük çoğunluğu
kullanıcıların video kliplerini yükleyebilecekleri ücretsiz servislerdir ve bu sayede kullanıcılar
ücretsiz olarak kendi içeriklerinin kitlelerle buluşmasını sağlamış olurlar. Sitelerin, yüklenen
içeriğin boyutları, süresi, konusu ve formatı hakkında ve uygunsuz içeriğe dair, birtakım
kısıtlamaları olsa da, video paylaşım siteleri gücünü kullanıcıların yükledikleri içeriklerden alır.

3.9. Remiks
Bu yollarla oluşturulan, metin, grafikler, ses kayıtları, video vs mevcut kaynaklardan
elde edilen dijital medya içeriğinin, yeni bir içerik elde etmek üzere kullanılması ise “mash-up”
(kullanışlı karışım) ya da remiks (remix, karma) olarak adlandırılır. Web 2.0’ın en önemli
kavramlarından biri olan “remiks” ile, kullanıcılar mevcut kaynaklardan elde ettikleri içerikleri
birleştirerek yeni bir yaratıcı içerik oluştururlar. Bu içerikler basit olabileceği gibi hayli
karmaşık da olabilirler. Örneğin remiks uygulamaları, Superman filminden alınan bir sahnenin
ev yapımı bir filmin içine konulması gibi basit uygulamaların yanısıra, yüzlerce sanatçının
çalışmalarından, ya da TV programlarından, filmlerden, müzik parçalarından alınan örneklerle
oluşan kapsamlı uygulamaları da içerebilirler.
Yukarıda saydığımız Web 2.0. uygulamalarının çekirdeğinde, Web 2.0’ı teknoloji
alanında önceki devrimlerden ayıran, “kullanıcı” fenomeni yatmaktadır. Kullanıcı kavramı,
Web 2.0 bağlamında çok sayıda farklı kavramı bir araya getirir. Bir kullanıcı, avuçiçi
bilgisayarından telefon numarası tuşlayan, GPS akıllı cihazını kullanarak yönünü bulmaya
çalışan aynı zamanda da YouTube’a video yükleyen kişidir. Hem hizmetin kullanıcısı,
tüketicisi, hem de hizmetin sağlayıcısı olarak işlev görür. Kullanıcılar, yeni nesil İnternetin
önemli bir parçasıdır.

64
Ben
Hammersley,
“Audible
Revolution”,
http://www.guardian.co.uk/media/2004/feb/12/broadcasting.digitalmedia, 01.11.2008
65
N.A.,
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(Çevrimiçi),
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3.10. Kolektif Zekâyı Yönetmek
Web 2.0’ı anlamaya çalışan, O’Reilly Medya’nın yayınlarından Web Architecture’da,
Web 2.0 fenomeninin avantajlarından yararlanmak isteyenler için birbirine ağlarla bağlı
kullanıcıların oluşturduğu kolektif zekanın nasıl yönetilebileceğine ilişkin beş etkili yol
arasında, öncelikle yapılması gereken tekrar yaratılması zor olacak bir veri kaynağının merkezi
olmaktır. Sosyal işaretleme siteleri Delicious ve Digg’in, örneğin, kullanıcıların ihtiyaçlarına
bağlı olarak kısa sürede birer kolektif oluşum merkezine dönüşmeleri bunun bir örneğini
oluşturur. İkinci yol ise var olan kolektif zekayı bir araya getirmektir. Google’ın yukarıda da
bahsedilen iş modeli, yani Web’de bulunan sonsuz miktarda enformasyonu analiz etmek,
kullanmak ve yararlanmak, bu yaklaşımın uygulamasını temel alır. Üçüncü yol ise geniş ölçekli
ağ etkisini kullanmaktır. Örneğin Katrina kasırgasının ardından kayıp insanların yerini
belirlemek üzere bilgi havuzu oluşturan “Katrinalist” bunun etkili bir örneğidir. 66 Dördüncü
yol, bir folksonomi oluşturmak ve kullanıcıların buldukları ya da katkıda bulundukları verileri
etiketleyerek ve diğer kullanıcılarınkini görerek sürekli gelişen bir kategorizasyon şeması
yaratmaktır. İmaj paylaşım sitesi Flickr ve sosyal işaretleme sitesi Delicious’un modelleri
tamamen bu prensibe dayanmaktadır. Son yol ise tersine bir hafıza filtresi oluşturmaktır. Bu
prensibin en önemli örneği blogosferdir. Hiperlinkler, geriye izleme (trackback) ile neyin
önemli olduğu, herhangi bir insan müdahalesi ya da düzenlemesi ile ve aynı böyle kati bir
müdahale olmaksızın saptanabilir.67 Tüm bunlardan yola çıkarak, Tim O’Reilly, bir şirketin
“Web 2.0” şirketi olabilmesi sahip olması gereken özellikleri şöyle sıralar:


“Paketlenmiş bir yazılım yerine, maliyeti düşük olan bir “hizmet” sunması,


Kullanıcıların her aktivitesi ile genişleyen, tekrar inşası güç, türünün tek örneği
veri kaynaklarını kontrol ediyor olması,


Ortak geliştiriciler olarak kullanıcılara güvenmesi,



Kolektif zekayı kullanması,



Müşteriler aracılığıyla işleyen uzun kuyruk (the long tail) modelini desteklemesi



Yazılımdan tekil bir işlevden daha fazlasını beklemesi,



Basit kullanıcı arayüzleri, geliştirme modelleri ve iş modelleri uygulaması.”68

Web 2.0, O’Reilly’nin de açıkça belirttiği gibi, kullanıcılarının kolektif zekasından
doğan yaratıcı enerjiye sahip olmayı ve bu enerjiyi kar üretmek üzere kullanmayı amaçlayan
ticari uygulamaları ifade eden bir “iş modeli”dir. Elbette Wikipedia gibi, ya da eğitim
66
“Columbia University, The Earth Institute, Hurricane Katrina Deceased-Victims List”,
(Çevrimiçi) http://www.katrinalist.columbia.edu/, 8.12.2010
67
James Governor, Dion Hinchcliff, Duane Nickull, Web Architecture, Sebastopol, O’Reilly Media,
2009, s.78.
68
O’Reilly, a.g.e.
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kurumlarının açık müfredat uygulamaları gibi ya da açık yazılım hareketi gibi kar amacı
gütmeyen uygulamaların varlığına karşın, akılda tutulması gereken, Web 2.0’ın pedagojik bir
kuram değil, bir iş modeli olduğudur. İçerik ve organizasyonun bireyler tarafından
oluşturulduğu ancak kârın belli başlı şirketlerce paylaşıldığı bir iş modelidir bu.
2005 yılında, insanların ucuz ve kolayca erişimine imkan veren bloglar, video paylaşım
siteleri, podyayıncılığı, imaj paylaşım siteleri gibi web 2.0 araçlarıyla birlikte kullanıcı üretimi
içerik (user-generated content) paylaşımı, büyük bir hızla yaygınlaşmıştı. Sanal topluluklar ve
kullanıcıların mikro ölçekli üretimleriyle meydana gelen kolektif üretimlerin, daha önce
görülmemiş büyüklükte yarattığı kapsamlı etkinin bir sonucu olarak, Times dergisi 2006 “Yılın
Kişisi” olarak, “You” (sen/siz) yani sıradan insanı kutluyordu. Lev Grossman, Time’daki
makalesinde şöyle diyordu69:
“…ve sadece izlemedik, aynı zamanda çalıştık. Çılgınlar gibi. Facebook profilleri
oluşturduk, Second Life avatarları yarattık ve Amazon’da kitap eleştirdik, podcastler kaydettik.
Kaybeden adaylarımız hakkında blog yazıları yazdık, terkedilmekle ilgili şarkılar yazdık.
Patlayan bombaları kameraya çektik ve açık yazılımlar ürettik… Kim bu insanlar? Gerçekten
kim işteki yorucu bir günün ardından oturur ve bu gece Lost’u izlemeyeceğin der. Bilgisayarımı
açacağım ve ev iguanam hakkında bir film yapacağım? Queen’in enstrümanları ile 50 Cents’in
vokallerini birleştireceğim? Şu an neler düşündüğümle ilgili ya da ülke hakkında neler
düşündüğümle ilgili ya da caddenin aşağısındaki bistrodaki biftek-kızartmayla ilgili bir blog
yazacağım? Kimin bu işler için zamanı ve enerjisi ve tutkusu var? Cevap “Sen”sin. Senin var.”70

Lev
Grossman,
“Time’s
Person
of
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Year:
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1569514,00.html, 13.12.2006
70
A.e.
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(Çevrimiçi),
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Uygulamalar

47

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kullanıcı üretimi içerik, Web 2.0, viki, blog, podcast, etiketleme, sosyal işaretleme,
folksonomi vb gibi kullanıcı katılımlı enformasyon paylaşım hizmetlerinin yapısal özellikleri,
bu yeni formların yarattığı paradigma değişimi, kullanıcının yeni medya düzeninde değişen rolü
ve yeni ‘aktif kullanıcı’ nosyonu değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Bir iş modeli olarak, internet kullanıcıların internetteki belli başlı yazılımları
kullanarak kolay ve ücretsiz şekilde, gönüllü ürettikleri fikirler, metinler, videolar, resimler vb
aktivitelerin bir değer yaratmak üzere, yazılım şirketlerince kullanılmasını ifade eden terim
aşağıdakilerden hangisidir?
a.

WWW

b.

Web 1.0

c.

Web 2.0

d.

Usenet

2. Aşağıdakilerden hangisi Web 2.0 ile özdeşleşen kavramlardan değildir?
a.

Vikiler

b.

Bloglar

c.

Fotoğraf Etiketleme

d.

Kişisel web sitesi

3. Kitle medyası yayıncılığın en büyük başarısı, bir programı milyonlarca izleyiciyle
buluşturmak iken, internetin en büyük başarısı milyonlarca programı bir kişi ile
buluşturmasıdır.
Burada bir iş modelinin ortaya çıkışına bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a.
Ana akım medyanın, milyonlarca farklı parçaya ayrılması, geleneksel medya ve
eğlence sektörü için bir belirsizlik ortamı yaratmıştır.
b.
Sadece ana akım, merkez eğilimlere değil, çevreye ve uçlara da, yani tüm Web’e
ulaşmak prensibi önem kazanır.
c.
Amazon.com gibi büyük bir sitede satışı az olan ürünlerin toplam satışı, çok satan
bir ürünün satışından çok daha fazla olabilir.
d.
Ürün ve içeriğin çeşitliliği arttıkça, kafa karışıklığı olacağından, bu ürünleri satın
alan veya içeriği kullananların sayısı azalır.
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4. Web 2.0 modelinin temel özelliklerinden biri, hizmetin onu kullanan insanların sayısı
arttıkça otomatik olarak daha iyi olacağıdır.
Hangisi bunun nedenleri arasında sayılamaz?
a.

Web hipermetinlerden oluşur. Yeni içerikler Web’i organik biçimde büyütürler.

b.

Kullanıcı yorumları, diğer kullanıcılar için güvenilirlik sağlar.

c.
Kullanıcılar birbirlerinin girdilerini denetleyerek organik bir kontrol mekanizması
oluştururlar.
d.

Kullanıcılar kalabalıklaştıkça hizmet ücretli hale gelir.

5. Metin, grafikler, ses kayıtlar, video vs. mevcut kaynaklardan elde edilen dijital
medya içeriğinin, yeni bir içerik elde etmek üzere kullanılmasına ne ad verilir?
a.

Mash-up (Kullanışlı karışım) ya da remiks

b.

Hipermetin

c.

Blogosfer

d.

Folksonomi

6. Aşağıdakilerden hangisi yeni medya çağında kullanıldığı anlamda ‘kolektif zeka’
süreci içeren bir örnek değildir?
a.

Google’daki görselleri etiketleyerek bulunmalarını kolaylaştırmak

b.

Kişisel web sitesine kendi özgeçmişini eklemek

c.

Wikipedia’daki bir maddeye yeni içerik eklemek

d.

Swarm’da bir restoran hakkında yorum yapmak

7. Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı üretimi içerik sayılamaz?
a.

YouTube’da gösterilmek üzere hazırlanan bir hayran videosu

b.

Çevrimiçi ulusal gazetedeki köşe yazısının altına eklenen okuyucu yorumları

c.

Bir annenin çocuk bakımı ile ilgili deneyimlerini paylaştığı gündelik blogu

d.

Yerel bir çevrimiçi gazetedeki köşe yazısı
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8. Web 2.0’a anlam veren ve öne çıkan diğer bir kavram ise Flickr, del.icio.us gibi
sitelerin öncülük ettiği ................’dir. İlk kez Thomas Vander Wal tarafından 2004 yılında
kullanılan terim, “etiket” (tag) adı verilen, özgür çağrışımla seçilen anahtar kelimeler
kullanılarak zaman içinde ortaklaşa oluşturulan, çoklu, birbiriyle çakışan bir kategorizasyon
sistemini ifade eder.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?
a.

Taksonomi

b.

Folksonomi

c.

Viki

d.

RSS

9. Aşağıdakilerden hangisi blogların kısa sürede yaygınlaşmasında rol oynayan
avantajları arasında sayılamaz?
a. İçerik metin formundadır ve arşivleme imkanı verir.
b. Sözlü ya da kaydedilmeyen iletişime dayanan çok sayıda sosyal ağın aksine, tüm
blogları ve bu blogların birbirleriyle bağlantılarını ifade eden blogosfer (blogosphere) içinde,
enformasyonun izini sürmek mümkündür.
c. Kolayca güncellenebilir.
d. Hiçbiri
10. Aşağıdakilerden hangisi RSS (Really Simple Syndication) özellikleri arasında
sayılamaz?
a.
Web üzerinden kullanıcı odaklı bilgi akışını sağlayan, blog girdileri, haber
başlıkları, video ya da ses kayıtları gibi girdilerin sıklıkla güncellenmesini sağlayan, Web 2.0’ın
standart formatlarından biridir.
b.
İnternete yüklendiğinde, yüklenen metnin yazarı, yüklenme tarih ve zamanı, kısa
bir özetini ya da tamamını içeren metadata, o metnin bulunduğu siteyi takip eden bir çok siteye
iletilir.
c.
Sıklıkla güncellenen haber başlıklarının, web sitesi güncelleme duyurularının
iletilmesi gibi geniş bir takipçi kitlesine ulaşması istenen içeriklerin iletilmesinde yaygın olarak
kullanılır.
d.

Hiçbiri

Yanıtlar: 1.c 2.d 3.d 4.d 5.a, 6.b, 7.d, 8.b, 9.d, 10.d
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4. DİJİTAL KUŞAĞIN YÜKSELİŞİ (I): OLUMLAYICI
YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.

Dijital Kuşağın Yükselişi

4.1. Dijital Kuşağı Olumlayıcı Yaklaşımlar

54

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Dijital Yerli ve Dijital Göçmen kavramları neyi ifade eder?

2)

Dijital Kuşağı olumlayıcı yaklaşımlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Yeni
medya
düzeninin
getirdiği yeni koşulların
yarattığı,
endişeler,
eleştiriler,
olumlayıcı
yaklaşımlar ve dengeleme
arayışlarına
dair
perspektifleri öğrenmek.
Yeni medya düzeninde
kullanıcıların fiziksel ve
sanal
gerçeklikteki
ihtiyaçlarını dengelemelerini
sağlayacak
becerileri
kavrayabilmek
Yeni medya kültürüne katıım
için, yaşanan teknokültürel
değişimin çok katmanlı
yapısını
ve
katmanlar
arasındaki
ilişkileri
kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar
Dijital Kuşak, dijital yerliler, dijital göçmenler, Net Kuşağı
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Giriş
Bu bölümde dijital medya ve internet kullanımına yönelik yaklaşımlar ele alınacaktır.
Yeni medya dünya çapında milyonlarca insan tarafından iletişim tarihinin bütününe
bakıldığında görece oldukça kısa sürede benimsenmiş, ekonomi, siyaset, eğitim, kültür, sanat
gibi yaşamın bir çok alanında köklü değişikliklere neden olmuştur. Bu bölümde, adı geçen
süreçte ortaya çıkan, kullanıcı ve teknoloji ilişkisine dair olumlayıcı yaklaşımlar incelenecektir.
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4.
DİJİTAL
YAKLAŞIMLAR

KUŞAĞIN

YÜKSELİŞİ:

OLUMLAYICI

Enformasyon söz konusu olduğunda, bugün, şimdiye kadarki en hızlı teknolojik
dönüşümüm içinde olduğumuzu söylemek mümkündür. Çinliler matbaayı Gutenberg’ten bir
kaç yüzyıl önce keşfetmişlerdi. Gutenberg’in matbaayı icadı ise 15. yüzyıl’da oldu ve ilk
basılan eserler İncil kopyalarıydı. Önceleri yalnızca çok az sayıda kişi tarafından sahip olunan
basılı kitapların yaygınlaşması ise bir kaç yüzyıl sürdü. Buna karşılık, dijital teknolojilerin icadı
ve dünya çapında milyarlarca insan tarafından benimsenmesi yalnızca bir kaç on yıl aldı. Dijital
teknolojilere doymuş çoğu kültüre karşın, beşikten mezara dijital çağda yaşamış bir kuşaktan
söz etmek için hala erken gözükmektedir.

4.1. Dijital Kuşağın Yükselişi ve Olumlayıcı Yaklaşımlar
Don Tapscott, 1998 tarihli, Growing Up Digital (Dijital Dünyada Yetişmek) adlı
kitabında, önceki nesillerden farklı olarak, tamamen dijital medya ile kuşatılmış, yeni bir neslin
ortaya çıkışına işaret eder. Artık, bilgisayarlar evde, okulda, fabrikada, ofiste, her yerdedir;
kameralar, video oyunları ve CD-ROM’lar herkesin erişimindedir. İnternetle bağı giderek artan
bu yeni medya araçları, milyonlarca yeni kullanıcının ilgisini cezbedecek ağlarını giderek
büyütmektedirler. Bu ortamın içine doğan çocuklar için, bilgisayar, tost makinesi kadar doğal
bir şeydir. Öte yandan, Tapscott’a göre, tarihte ilk defa, çocuklar, tüm toplum için temel öneme
sahip bir yenilik, bir gelişme hakkında ana-babalarından daha rahat, daha bilgili ve daha
okuryazar vaziyettedirler. N-Kuşağı (N-Generation ya da Net Kuşağı) dediği (1999 yılı
itibariyle 2-22 yaşları arasında olan ve zorunlu olarak aktif internet kullanıcısı olması
gerekmeyen) bu yeni nesil, dijital medyayı kullanarak, kendi sahip olduğu bu kültürü, toplumun
geri kalanına empoze etme eğilimindedir. Bu çocuklar, ana-babalarından farklı şekillerde
öğrenmekte, eğlenmekte, oynamakta, çalışmakta ve sosyalleşmektedirler.71
Tapscott, 2. Dünya Savaşı sonrasında doğan çocukları ifade eden “baby boomer” terimi
ile kendi deyimiyle Net Kuşağı (N-generation) dediği bu nesli karşılaştırır. Bir başka iletişim
devrimi olan televizyonun şekillendirdiği “baby boomer” neslinin, Amerikan sivil haklar
hareketi ya da Vietnam Savaşı protestoları gibi sosyal hareketler sırasında televizyonu, kendi
varlıklarının görünürlüğünü arttırmak üzere bir iletişim aracı olarak kullanmaları sürecinin bir
devamı olarak, Amerikan siyasetinde, pazarlama, ticaret, eğitim, eğlence ve kültür dünyasında
yarattığı değişime benzer bir sürecin, dijital çağın çocuklarını ifade eden Net Kuşağı için de
kısmen benzer olarak işlediğini vurgular. Ancak, program seçiminde ve içerik erişiminde, tek
yönlü geleneksel medyanın içerik üretimi, yalnızca belli kişi ve kurumların elindedir. Dijital
Net Kuşağı içinse, sözgelimi televizyon interaktif olmalıdır, tüketicilerin taleplerine, diyalog
içinde cevap vermeli ve yurttaşların birbiri ile iletişim kurmalarına imkan sağlamalıdır.
Tapscott, geleneksel yayıncılıktan (broadcasting) interaktif süreçlere doğru yaşanan bu
değişimin, N-Kuşağının dayandığı temel nokta olduğunu öne sürer. Sonuç, televizyondan
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alınan zamanın bilgisayara yatırılması meselesidir. Ancak, Tapscott, Net’in dönüştürdüğü
televizyonun yeni bir çehreyle yeniden doğacağını savunur. Televizyon, N-Kuşağının aynı
programı farklı yerlerde izleyip, çevrimiçi yorumladıkları, kimi zaman oyladıkları, MTV’de
izledikleri bir rock müzik videosunu bilgisayarlarında tekrar tekrar izledikleri, favori durum
komedilerindeki bir klibi arkadaşlarıyla paylaştıkları, bir reklamda hoşlandıkları bir pantalonu,
bedenlerinin ekrandaki sanal animasyonu üzerine giydirerek denedikleri farklı bir fenomene
dönüşmüştür.72
Dijital medya araçları ve içerikleri ile kuşatılmış bu kuşağa dair, anne-babaların,
eğitimcilerin, endüstrinin ve çeşitli resmi kurumların sordukları sorular da bu yeni medyaya
dair kaygı ve kafa karışıklığını ortaya koyar: Dijital medyayı kullanmak çocuklarımıza faydalı
oluyor mu? Bu teknolojiyi kullanma çocuklarımızın öğrenme sürecini geliştiriyor mu yoksa
onları aptallaştırarak eğitimle ilgili gösterdiğimiz çabaların boşa gitmesine mi neden oluyor?
Net bağımlılığı meselesi nedir? Çevrimiçi sohbet odalarında vakit harcamaları olumlu bir şey
mi? Orada nelerle meşgul oluyorlar? Siber-arkadaşlık ve siber-seks nedir? Video oyunları
şiddeti normal gören bir neslin ortaya çıkmasına mı neden oluyor? Teknoloji, yetişkinleri
olduğu kadar çocukları da strese sokuyor mu? İnternet, çocukları ebeveyn otoritesinden ve
sorumlu yetişkin etkisinden uzaklaştıran sanal bir dünya mı? Yeni sorunlar ve tehlikeler nerede
yatıyor? Çevrimiçi sahtecilerin yarattığı riskler neler? Çocuklar bu risklerden nasıl korunabilir?
Çocukları porno ve diğer adi içeriklerden nasıl koruyabiliriz?73 Tapscott bu sorulara tamamiyle
pembe gözlükler takarak yanıt verir:
“Herkes rahatlasın. Çocuklar için her şey yolunda. Onlar dijital dünyada öğreniyorlar,
gelişiyorlar ve başarıyorlar. Daha iyi araçlara, daha iyi erişime, daha iyi hizmetlere ve
keşfetmek için daha fazla özgürlüğe ihtiyaçları var, bunun tam tersine değil. Yetişkinlerin
payına düşen muhalefet ve güvensizlik yerine, ebeveynler, eğitimciler, kanun yapıcılar ve iş
dünyası liderleri olarak düşünce ve davranış kalıplarımız üzerine düşünmek olmalı.”74
1990’ların başındaki olumlu ve haklı kaygıları görmezden gelme pahasına, tamamiyle
iyimser yaklaşımın en önemli temsilcilerinden biri sayabileceğimiz Tapscott, N-Kuşağının
nette harcadığı zamanı pasif değil, aktif zaman olarak değerlendirir. Bu zaman, okuma
zamanıdır, araştırma yapma zamanıdır, beceri geliştirme ve sorun çözme zamanıdır, analiz
yapma, değerlendirme, düşünceleri bir araya getirme ve yazma zamanıdır.75 Yeni medya ve
teknoloji kullanımı sözkonusu olduğunda, ailelerin büyük çoğunluğu çocuklarının gerisinde
kalmaktadırlar. Tapscott, bunu kuşak farkı (generation gap) değil, tabiri caizse bir kuşağın
diğerine tur bindirmesi (generation lap) olarak tanımlar. Ona göre, bugünkü çocuklar, teknoloji
sözkonusu olduğunda yetişkinleri kolaylıkla geride bırakabilmekte, bu da toplumda mevcut
bilgi hiyerarşisinde önemli bir değişime işaret etmektedir. Dolayısıyla tarihte ilk defa olarak,
ebeveynlerin öğrenmek ve bilmek istedikleri bir konuda çocukların otorite olması
sözkonusudur. Tapscott bu durumu olası endişeleri topyekün dışlayarak yorumlar. Akşam
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yemeği masasının etrafında devam eden sohbetler sırasında bazı konularda ebeveynlerin, bazı
konularda da çocukların otorite olması ile aile üyelerinin birbirlerinin görüşlerine saygı
duymaya başlamasının yanısıra akran dinamiklerine dayalı, daha açık, daha duyarlı ve etkili bir
aile yapısı kurulmuş olduğunu savunur.76 Benzer olarak bu durumun tarihte eşi olmayan bir
dönem olduğunun altını çizen John Seely Brown, bunun tek istisnasının göçmen çocukları
olduğunu söyler. Onlar yeni bir kültürü ve dili daha hızlı öğrenebilir ve ailelerine bu konuda
tercümanlık edebilirler.77
Marc Prensky, Tapscott ve Seely Brown’un bu yorumlarını büyük oranda paylaşır ve
Seely Brown’un analojisini kullanarak “Dijital Yerli” (Digital Native) ve “Dijital Göçmen”
kavramlarını ortaya atar. 20. yy’ın son on yılında, dijital teknolojilerin yaygınlaşması
dolayısıyla yaşanan büyük çaplı “kopukluk”un (discontinuity) sonucu olarak, Dijital Yerliler
bilgisayar, video oyunları, dijital müzik çalarlar, video kameralar, cep telefonları vb. yeni
teknolojilerle büyüyen ilk nesli temsil etmektedirler ve bu öğrencilerin düşünme ve
enformasyon işleme süreçleri öncüllerine kıyasla önemli farklar içermektedir. Tıp kökenli
bilişsel çalışmalardan örnekler veren Prensky’ye göre, dijital teknolojilerin içine doğan bu yeni
nesil öğrencilerin düşünce örüntüleri (thinking patterns) tamamiyle değişiktir. 78 Dijital
göçmenler ise bu yeni ortama uyum sağlamayı öğrenebilirler, hatta bazıları bunu çok da iyi
başarabilir, ancak yine de aksanları çoğu zaman onları ele verecektir. Prensky, dijital
göçmenlikte aksanı, sözgelimi, bir programı kullanarak öğrenmek yerine kullanma kılavuzu
okuyan, düzeltme yapmak üzere elektronik postaları yazdıran, ilginç bir internet sitesini
göstermek için insanları ofisine getiren kişilerin deneyimleri ile örnekler.79 Dolayısıyla, bugün
eğitim sisteminin karşı karşıya olduğu en büyük sorun, kendileri de dijital göçmenler olan
öğretmenlerin tamamiyle yeni bir dil kullanan bu yeni kuşağı, güncelliğini kaybetmiş bir dil ile
eğitmeye çalışmalarıdır. Hipermetinsel yapılara alışmış, paralel çalışan ve çoklu-görevleri
yerine getirebilen (multitasking), MTV’nin ya da video oyunlarının interaktivitesine ve hızına
alışmış, cebinde telefonu, çantasında bilgisayarı, kulağında MP3 çaları olan bu kitlenin dersler,
aşama aşama öğrenme ve anlat-sına türünden yaklaşımlarla eğitilemeyeceğini savunur.80
Rutgers Üniversitesi, Moleküler ve Davranışsal Nöroloji Merkezi direktörü Paula
Tallal’a göre, “zihin, bireyin algıladığı girdilere göre değişir ve gelişir”. 81 Nöroplastisite
(neuroplasticity) olarak bilinen bu fenomene göre, zihin, çocukluk döneminden başlayarak ve
yetişkinlik döneminde de kendini sürekli yeniden örgütler. Diğer bir deyişle, yaşam boyunca,
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farklı uyaranlar bireyin zihinsel yapısını ve dolayısıyla insanların nasıl düşündüğünü etkiler. 82
Nörolojik araştırmalar alanında bir başka araştırmacı, California Üniversitesi’nden Dr. Marion
Diamond ve ekibinin laboratuar ortamında yaptıkları deneylerin sonuçları da benzer olarak,
“zenginleştirilmiş” ortamlarda bulunan farelerin zihin yapılarının, yoksun ortamlarda
bulunanlara oranla iki hafta gibi kısa bir süre zarfında dahi, değişim gösterdiğini ortaya
koymaktadır. Zenginleştirilmiş ortamda bulunan farelerin beyinlerinde duyusal alanlarındaki
katmanlar kalınlaşırken, diğer alanlar da büyüme gözlenmektedir. Tutarlı bir değişim sonucu
görülen bu gelişmenin bir sonucu olarak, zihnin yaşam boyu bir esneklik ve şekil verilebilirlik
(plasticity) sağlayabildiği ortaya koyulmaktadır. 83 Roylance’ın aktardığına göre, Amerikan
Ulusal Sağlık Enstitüsü’nden (National Health Institute) nöropsikolog G. Reid Lyon bu durumu
şöyle açıklar; “zihin, adapte edilebilirdir ve insanların geçmişte sandığından çok daha büyük
oranda ortamsal değişimlere cevap verir.”84  Özetle, kendisini çevreleyen medya ve kültürden
gelen farklı uyaranlara maruz kalan bireyler farklı düşünme ve davranma eğilimindedirler. Öte
yandan, bireyin düşünce kalıpları elbette bir anda değişmez. Zihnin elastikiyetine dair yapılan
araştırmalardan elde edilen anahtar bulgu, zihnin rastgele, kolayca ya da keyfi olarak
örgütlenmediğini, duyusal girdi ve hedefe yönelik olarak sarf edilen dikkatin bir sonucu
olduğunu ortaya koymaktadır. 85 Scientific Fast ForWard programı örneğin, böylesi bir
değişimin gerçekleşmesi ve zihnin yeniden örgütlenmesi için öğrencilerden günde 100 dakika,
haftada beş gün, toplam beş ya da on hafta harcamalarını istemiştir. Zihni yeniden örgütlemek
kesin biçimde odaklanmış dikkat harcamayı gerektirir.86
Prensky, haftada beş gün, kesin olarak odaklanmış bir dikkat sürecine dair en çarpıcı
örnek olarak bilgisayar oyunlarını verir. Pong’un oyun sahnesine girdiği 1974’ten bu yana,
bilgisayar oyunu oynayan çocuklar, zihinlerini, hız, interaktivite ve oyunlardaki diğer faktörlere
uyarlama ve zihinlerini yeniden programlama sürecine, aynı baby boomer’ların beyinlerini
televizyona uyarladıkları gibi, uyarlamaktadırlar. Öte yandan, bu uyarlama süreci, çoğu
bilimadamının savunduğu üzere 87 , insanlık tarihinin en büyük zihinsel yeniden örgütleme
süreci olan yazının icadı ve dolayısıyla okuma etkinliğine zihnin uyarlanması süreci kadar
radikal bir değişimi ifade eder. Okumanın kendisi de bu çalışmanın birinci bölümünde ayrıntılı
olarak açıklandığı üzere, birden bire kendiliğinden oluşmamıştır. Uzun ve zihinsel adaptasyon
açısından zaman zaman sıkıntılı sayılabilecek bir sürecin sonucudur. Televizyon tarafından
yeniden formatlanan okuryazar zihin, Prensky’ye göre, bugün dijital medya ile yeni bir
adaptasyon sürecinden geçmektedir ve bu eski düşünme süreçlerinin çoğu ile
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karşılaştırıldığında önemli zıtlıklar içerir. Kitaplı öğretime dayalı lineer öğrenme süreçleri ,
bugün bilgisayar oyunları oynayan ve Web üzerinden enformasyon akışını yöneten zihinler
için, aksak bir ritme dönüşmüş bulunmaktadır. Washington Üniversitesi Öğrenme Merkezi
Direktörü William D. Winn şöyle der:
“[Bilgisayarla büyüyen çocuklar,] bizden farklı şekillerde düşünmekte, hipermetinsel
zihin yapıları geliştirmektedirler. Bu yapı, yolu takip etmek değil, bir noktadan diğerine
sıçramak olarak ifade edilebilir. Düşünme becerileri bu yönde gelişen çocukların bilişsel
yapıları, ardışık (sequential) değil, paraleldir.”88
Dijital medyayı ikinci bir dil olarak tanımlayan Prensky, “yetişkinler için bilgisayar
becerileri birer araçken, çocuklar ve ergenler için bilgisayarlar ikinci bir dildir”89 der. Buna
benzer bir benzetmeyi McLuhan’da da görmek mümkündür: “Bir ergeni eğitmek için eski
mekanik stili kullanmak, üç yaşında İngilizceyi yeni öğrenmiş bir çocuktan İskoç aksanı ile
konuşmasını istemeğe benzer” der.90
Prensky, Tapscott’un vurgusuna paralel olarak, dijital medyanın değiştirdiği neslin en
önemli karakteristiğinin, pasif gözlemciler yerine aktif katılımcılar olmaları olduğunu savunur.
Özellikle video oyunlarının, görsel dinamizmi çocuk için aktif ve katılımcı bir role bürümesi
bunun bir örneğini oluşturur.91 Janet Murray’nin aktörlük (agency) dediği bu koşul, karar ve
eylemlerimizin sonuçlarını görerek anlamlı sonuçlar üretme gücünü ifade eder.92 Bu bağlamda
Prensky, dijital neslin, eğitim, öğrenme ve iş dünyası perspektifinden üzerinde durulması
gerektiğine inandığı on farklı özellik olduğunu savunur: 93

Alışılagelmiş geleneksel hıza (conventional speed) karşı tıklama hızı (twitch
speed): insanlar her zaman normalden daha fazla hız gerektiren işlere (uçak pilotluğu, yarış
arabalarını kullanma, hızlı okuma gibi) adapte olma becerisine sahip olmuşlardır. Fark ise, bu
becerinin video oyunları, MTV videoları vb. aracılığıyla tüm bir kuşağı kapsayacak kadar geniş
ölçekli hale gelmesidir.

Doğrusal (linear) bilgi işleme sürecine karşı paralel bilgi işleme: Zihin aynı anda
bir çok işi izleyebilir. Dijital kuşağın büyük bölümü, TV izlerken ödevlerini yapmaya yatkın ya
da Walkman dinlerken farklı işler yapma yetisine sahiptir. Ebeveynlerinden farklı olarak dijital
kuşağın üyeleri aynı anda pek çok şeyi birden yapabilme konusunda daha rahattırlar. Paralel
bilgi işleme sürecinin tek bir işe olan konsantrasyon sürecini kısıtladığı iddia edilse de, öncelikli
işi yaparken rölantide çalışma haline geçildiğinde bireylerin aynı anda bir kaç işi birden
yapabilmesi mümkündür. Bu becerini tek bir konuya derinlemesine odaklanma sürecini aksatıp
aksatmadığı sorusu elbette sorulabilir, ancak bu durumda yapılması gereken yeni odaklanma
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yöntemleri geliştirmek olabilir. Bugün bir çok kişi, haberlerini Web üzerinden okumaktadır.
Bir konuya derinlemesine odaklanmak ise yalnızca bir tık uzaktadır.

Metin önceliği yerine grafik önceliği: Önceki kuşak için, grafikler, genellikle
metne eşlik eden ilüstrasyonlardan ibaretken, bu ilişki bugün neredeyse tamamen tersine
dönmüş durumdadır. Metnin rolü, bir imajın açıklanması işine dönüşmüştür. Sonuç ise görsel
duyarlılığın keskinleşmesidir.

Aşama aşama (step-by-step) yerine rastgele erişim (random access):
Enformasyonun büyük bölümü farklı kaynaklardan ve ardışık olmayan bir süreç sonunda elde
edilmektedir. Dolayısıyla tek bir düşünce yolunu izlemek zorunluluğu yoktur.

Tek başına (standalone) deneyimleme yerine bağlantılı olma (connected)
deneyimi: Dijital neslin üyeleri, e-posta, bülten tahtaları (bulletin boards), e-posta grupları,
sohbet odaları, çokoyunculu oyunlar ve anında mesajlaşma gibi olanaklar aracılığıyla dünya
genelinde sürekli bağlantılı olmayı deneyimlemektedirler. Bu bağlantı halinde olma durumu
eşzamanlı (sohbet, anında mesajlaşma vb.) ya da eşzamansız (e-posta, e-posta gruparı, bülten
tahtaları) olabilir.

Edilgin olma yerine etkin olma: Kuşaklar arasındaki en belirgin farklardan biri de,
bir yazılımı öğrenme sürecinde ortaya çıkar. Kullanıcı rehberini okuduktan sonra süreci
anlamaya çalışan önceki neslin aksine, dijital nesil, deneyerek öğrenme eğilimindedir.

İş yerine oyun: Farklı mantıksal perspektiflerin uygulanması, bulmacalar, uzamsal
ilişkiler ve diğer karmaşık düşünsel süreçler, video oyunlarının ve bilgisayarların gündelik
kullanımlarının içine sızmış durumdadır. Gerçek yaşamda, başarma, elde etme ve kazanma
süreçleri bu süreçlerin yaklaşımıyla temel paralellikler içerir.

Sabırla beklemek yerine sonucu elde etmek üzere çaba sarf etme: Bir oyunda
ustalaşmak üzere harcanan çaba ve zaman ile elde edilen başarı doğru orantılıdır. Elde edilen
sonucun tatmin ediciliğini, hedefe yönelik olarak gösterilen çaba belirler.

Gerçeklik yerine fantazi: Fantazi fenomeni teknoloji tarafından teşvik edilir. Yeni
kimlikler oluşturma ve fantazi bir metin etrafında ortak bir dil paylaşma süreci, oyunlardan
sanal topluluklara, sosyalleşme ve informel ortamlar oluşturma imkanı verir.

Teknolojiyi üstesinden gelinecek bir engel olarak görmek yerine teknolojiyi
olumlu bir yardımcı olarak görme: Eski kuşağın, teknolojiyi üstesinden gelinmesi gerekli bir
süreç olarak gören yaklaşımının aksine, bilgisayar, oyun, dinlenme, eğlenme potansiyellerini
taşıyan bir yardımcı olarak görülme eğilimindedir.
Bu özellikler, Prensky’nin Dijital Yerliler dediği dijital kuşak ve Dijital Göçmen dediği
onu önceleyen kuşak arasında keskin bir ayrımın sınırlarını çizer görünür. Öte yandan, böylesi
bir ayrıma dair önkabuller toplum içinde ve farklı toplumlar arasında katılım eşitsizliğini
64

görmezden gelmesi sebebiyle problematiktir. Diğer yandan, paradigma değişimi ve dijital
medya ile gelen herşeyin olumlu olduğu fikri endişe ve eleştirileri de beraberinde getirmiştir.

65

Uygulamalar

66

Uygulama Soruları

67

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yeni medya düzeninin getirdiği koşulların yarattığı endişeler, eleştiriler,
olumlayıcı yaklaşımlar ve dengeleme arayışlarına dair perspektifler, yaşanan teknokültürel
değişimin çok katmanlı yapısı ve katmanlar arasındaki ilişkileri kavramaya dair bilgiler ve
kullanıcıların yeni medya düzeninde fiziksel ve sanal gerçeklikteki ihtiyaçlarını
dengelemelerini sağlayabilecek becerilerin neler olduğu ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi yaşanmakta olan dijital dönüşümün yarattığı büyük
etkinin nedenlerinden biri değildir?
a.
İletişim tarihi gözönünde bulundurulduğunda şimdiye kadarki en hızlı teknolojik
dönüşüm olması
b.

Dünya çapında milyarlarca insan tarafından benimsenmesi

c.
Kullanım, tüketim ve üretim imkanlarının sadece belli bir kesimin değil herkesin
erişiminde olmasına önceki teknolojilere kıyasla daha çok imkan vermesi
d.

Şeffaf olmaması

2.
Aşağıdakilerden hangisi Don Tapscott’a göre dijital medya ile ortaya çıkan yeni
neslin özelliklerinden biri değildir?
a.

Bu nesil için, bilgisayar tost makinesi kadar olağandır.

b.
Tarihte ilk defa çocuklar tüm toplum için temel öneme sahip bir yenilik konusunda
anne babalarından daha bilgili ve okuryazar vaziyettedir.
c.
Dijital kuşağın çocukları anne babalarından farklı şekilde öğrenmekte,
eğlenmekte, oynamakta, çalışmakta ve sosyalleşmektedirler.
d.

Medyayı üretmek yerine yalnızca tüketirler.

3.
20. Yüzyılın son on yılındaa dijital teknolojilerin yaygınlaşması dolayısıyla
yaşanan büyük çaplı ‘kopukluk’un sonucu olarak, bilgisayar, video oyunları, dijital müzik
çalarlar, video kameralar, cep telefonları vb. yeni teknolojilerle büyüyen ilk nesli temsil eden
gençleri, Mark Prensky hangi analoji ile tanımlar?
a.

Dijital Göçmenler

b.

Dijital Yerliler

c.

İnternet Sörfçüleri

d.

Özgür Kuşak

4.
…………..1998 tarihli, Growing Up Digital (Dijital Dünyada Yetişmek) adlı
kitabında, önceki nesillerden farklı olarak, tamamen dijital medya ile kuşatılmış, yeni bir neslin
ortaya çıkışına işaret eder.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesei uygundur?
a.

Don Tapscott
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b.

Douglas Rushkoff

c.

Marc Prensky

d.

Lawrence Lessig

e.

Kathryn Montgomery

5.

Net Kuşağı ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

I.

Bu ortamın içine doğan çocuklar için, bilgisayar, tost makinesi kadar doğal bir

şeydir.
II.
İlk defa, çocuklar, tüm toplum için temel öneme sahip bir yenilik, bir gelişme
hakkında ana-babalarından daha rahat, daha bilgili ve daha okuryazar vaziyettedirler
III. Bu çocuklar, ana-babalarından farklı şekillerde öğrenmekte, eğlenmekte,
oynamakta, çalışmakta ve sosyalleşmektedirler.
a.

I, II, III

b.

I ve II

c.

II ve III

d.

I ve III

e.

Sadece III

6.
Don Tapscott’a göre Net Kuşağı ile televizyon ve televizyonculuk da değişme,
dönüşme eğilimi göstermiştir. Bu durumla ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I.

Televizyonun interaktivitesinin artmasına yönelik beklentiler ortaya çıkmıştır.

II. Bu yeni kuşağın izleyicileri aynı programı farklı yerlerde izleyip, çevrimiçi
yorumlamakta, kimi zaman oylamaktadırlar.
III. Takip ettikleri programlara dair kendi oluşturdukları içerikleri çevrimiçi
paylaşmaktadırlar.
a.

I, II, III

b.

I ve II

c.

II ve III

d.

I ve III
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e.

Sadece III

7.
Yeni medya ve teknoloji kullanımı sözkonusu olduğunda, ailelerin büyük çoğunluğu
çocuklarının gerisinde kalmaktadırlar. Don Tapscott, bunu kuşak farkı olarak değil, ….. olarak
adlandırmaktadır.

a. Bir kuşağın diğerine tur bindirmesi
b. Kuşaklararası Kıskançlık
c. Kuşak Çatışması
d. Dijital Göçebelik
e. Ağ Çakışması
8. Yeni nesil medya kullanıcıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru
olmaz?
I. Teknoloji sözkonusu olduğunda yetişkinleri kolaylıkla geride bırakabilmekte, bu da
toplumda mevcut bilgi hiyerarşisinde önemli bir değişime işaret etmektedir.
II. Tarihte ilk defa olarak, ebeveynlerin öğrenmek ve bilmek istedikleri bir konuda
çocukların otorite olması sözkonusudur.
III. Yeni nesil gençler, yeni medyaya ilişkin bilgileri kolayca edinirler ve başka hiç bir
eğitime ihtiyaç duymazlar.
a.

I, II, III

b.

I ve II

c.

II ve III

d.

I ve III

e.

Sadece III
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9. Mark Prensky’nin dijital medya öncesi ve sonrası kuşaklarla ilişkili görüşleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I. Bugün eğitim sisteminin karşı karşıya olduğu en büyük sorun, kendileri de dijital
göçmenler olan öğretmenlerin tamamiyle yeni bir dil kullanan bu yeni kuşağı, güncelliğini
kaybetmiş bir dil ile eğitmeye çalışmalarıdır.
II. Dijital Yerliler bilgisayar, video oyunları, dijital müzik çalarlar, video kameralar, cep
telefonları vb. yeni teknolojilerle büyüyen ilk nesli temsil etmektedirler ve bu öğrencilerin
düşünme ve enformasyon işleme süreçleri öncüllerine kıyasla önemli farklar içermektedir.
III. Yetişkinler için bilgisayar becerilerinin birer araçken, çocuklar ve ergenler için
bilgisayarlar ikinci bir dil olduğunu söyler.
a.

Sadece III

b.

Sadece II

c.

I, II, III

d.

II ve III

e.

I ve III

10. Aşağıdakilerden hangisi Marc Presnky’nin dijital neslin, eğitim, öğrenme ve iş
dünyası perspektifinden üzerinde durulması gerektiğine inandığı özellikler arasındadır?
I. Alışılagelmiş geleneksel hıza karşı tıklama hızı
II. Metin önceliği yerine grafik önceliği
III. Tek başına deneyimleme yerine bağlantılı olma deneyimi:
IV. Edilgin olma yerine etkin olma
a.

I, II, III

b.

I, II, III, IV

c.

II, III, IV

d.

III ve IV

e.

Sadece IV

Cevaplar: 1. D, 2. D, 3. B, 4.A, 5. A, 6. A, 7. A, 8. E, 9. C, 10. B
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5. DİJİTAL KUŞAĞIN YÜKSELİŞİ (II): ENDİŞELER VE
ELEŞTİRİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. Dijital Kuşağın Yükselişi (II)
5.1. Dijital Medyaya Yönelik Endişeler ve Eleştiriler
5.2. Dengeli Yaklaşım Arayışları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Dijital Kuşağa ilişkin endişeler ve eleştiriler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Yeni
medya
düzeninin
getirdiği yeni koşulların
yarattığı,
endişeler,
eleştiriler,
olumlayıcı
yaklaşımlar ve dengeleme
arayışlarına
dair
perspektifleri öğrenmek.
Yeni medya düzeninde
kullanıcıların fiziksel ve
sanal
gerçeklikteki
ihtiyaçlarını dengelemelerini
sağlayacak
becerileri
kavrayabilmek
Yeni medya kültürüne katıım
için, yaşanan teknokültürel
değişimin çok katmanlı
yapısını
ve
katmanlar
arasındaki
ilişkileri
kavrayabilmek

76

Anahtar Kavramlar
Dijital Kuşak, dijital yerliler, dijital göçmenler, Net Kuşağı
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Giriş
Bu bölümde dijital medya ve internet kullanımına yönelik endişe ve eleştiriler ele
alınacaktır. Bu bölümde, adı geçen süreçte ortaya çıkan, kullanıcı ve teknoloji ilişkisine dair
yaklaşımlar, çekinceler, ve denegeleyici yaklaşımlar incelenecektir.
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5.1. Dijital Meydaya Yönelik Endişeler ve Eleştiriler
Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenler terimlerini benimseyen John Palfrey ve Urs Gasser
ise, Tapscott ve Prensky’nin dijital kuşağın özelliklerine ilişkin görüşlerini büyük oranda
paylaşmakla birlikte, daha temkinlidirler. Aileler, eğitimciler, psikologlar, resmi kurumlar ve
sivil toplum kuruluşlarının, zamanlarının büyük bölümünü dijital ortamlarda harcayan gençlere
yönelik endişelerini, şirketlerin bu yeni çağın getirdiği risklere yönelik kaygılarını ve kanun
yapıcıların sözkonusu bu krizlere dair kafa karışıklığını haklı bir korku olarak değerlendirirler.
Öte yandan, bu korkunun çoğu zaman aşırı tepkilere neden olabileceğinden hareketle, web
siteleri yasaklamak ya da çocukları sosyal ağlardan alı koymak gibi eylemlerde bulunmak
yerine, en doğru yaklaşımın, tüm bu paydaşlar için eğitimin önemini ve gerekliliğini
vurgulamak ve çocuklara kendilerini güvenlik altına alabilecekleri araç ve becerileri sağlamak
olabileceğini savunurlar.94 Sorunların çözümünde elbette radikal biçimde yeni paradigmalar
geliştirmek gereklidir. Ancak, geçmişte farklı sorunlara yönelik geliştirilen eski moda
çözümlerin dijital çağda da kısmen işe yarayacağını gözden kaçırmamak gerekir. Palfrey ve
Gasser’a göre yüzyıllardır uğraştığımız bu sorunların büyük bölümü, ebeveynlik, iyi bir eğitim
ve sağduyu ile ilgili olabilir. Önemli olansa, bu sorunlara yaklaşımda çevrimiçi dünyanın
gerçek uzamdan farklarını gözetmek olacaktır. Özetle, Dijital Yerliler, onların ilişki içinde
oldukları akranları, aileler, öğretmenler, teknoloji şirketleri, yasa yapıcılar bu sorunları çözme
konusunda rol sahibidirler. Palfrey ve Gasser’ın aşağıdaki diyagramında, sözkonusu yeni
dünyanın sorunlarını çözmek üzere bu yeni süreçte, Dijital Yerliler merkezde yer alır.95

94

John Palfrey, Urs Gasser, Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives,
New York, Basic Books, 2008, s.9.
95
A.e., s.10.
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Şekil 21: Dijital yerliler ve diğer gruplar arası ilişkiler.96
Dijital Yerliler üzerinde önemli etki yaratan ikinci katman, rehberlik, işbirliği, sosyal
normların ortak geliştirilmesi gibi süreçlerle sorunların çözümlerine katkıda bulunan aile ve
yakın arkadaşlar gibi gruplardır. Üçüncü katman ise, Dijital Yerlilerin bu ortamlarda nasıl
anlamlı şekilde ilerleyebileceği konusunda önemli roller üstlenen öğretmenleri ve diğer
mentorları içerir. Bu meselelerin nasıl gerçekleşeceği üzerine söz sahibi olan teknoloji şirketleri
dördüncü katmanı oluştururken, beşinci olarak ise, yasa ve yasa koyucular gelir. Güçlü ancak
son başvurulacak nokta olarak görülürler.97
Palfrey ve Gasser’ın temkinli yaklaşımına paralel bir yaklaşım ile, Generation Digital
(2008) (Dijital Nesil) adlı kitabında Kathryn Montgomery, ticari bir yayın olan Kidscreen’in,
2006 “Yeni Yıl Baskısı”nda, o yıl doğan çocuklar için medya kültürünün geleceğine dair
sıraladığı tahminlere yer verir. 98 Gençler pazarına yönelen yayıncılara göre, geleceğin
senaryosu, bugün deneyimlediğimizden daha özgürleştirici ve yetkelendirici dijital
teknolojilerin, gelecektede de yaygınlığının hızla artacağı üzerinedir:
“2016’nın 10 yaşındaki çocukları, yeni nesli tam ortasında yakalayacaklar, bir kumanda
merkezine dönüşen yatak odalarında, aynı sokakta oturan ve dünyanın öbür ucunda yaşayan
96

A.e.
A.e., s.11
98
Kathryn Montgomery, Generation Digital: Politics, Commerce, and Childhood in the Age of
Internet, Cambridge, The MIT Press, 2009, s.209.
97
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oyun arkadaşlarıyla bağlantı kurabileceklerdir. Teknoloji, bugünkü portatif oyun konsolları,
cep telefonları, avuçiçi bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarları tek bir cihaza indirgeyerek bir
çocuğun hayatının her safhasına nüfuz edebilecek, gittikleri her yerde, arkadaşlarıyla,
aileleriyle sürekli olarak bağlantıda kalmalarına imkan verecektir.”99
Bugün de deneyimliyor olduğumuz bu gelecek vizyonunu, hiç de şaşırtıcı bulmayan
Montgomery, sosyal ağların giderek kuşatıcı ve yaygın hale gelmeye başlamasıyla, çevrimiçi
dünyanın ortaya koyduğu ikilemlerin daha keskinleştiğini savunur.100 İnternet, bilgi ve eleştirel
öğrenme becerilerini zenginleştiren güçlü bir araştırma aracı olarak iş görebileceği gibi,
interaktif ortamın cezbediciliğiyle ayartıcı ve bağımlılık yaratıcı bir işleve de bürünebilir.
Gençlerin günün önemli gündemine ilişkin tartışmalar yürüttükleri bir forum, devasa bir
kamusal alan olabileceği gibi, herkesin her hareketinin izlendiği sofistike bir pazarlama
makinesi olarak da algılanabilir. Sivil katılım ve politik hareketleri ateşleyici kolektif bir zeka
motoru, ya da kimliksel takıntıları ve izole bir yaşamı teşvik eden gençlerin içine kapandığı
dijital bir koza olarak da görülebilir. Zor durumda olan gençler için, yaşamsal bir güvenlik ağı
olarak algılanabileceği gibi, tehlikeli ilişkilerin ve pornografik içeriğin kol gezdiği bir yer altı
dünyasına da dönüşebilir.101
İnternetin birbiriyle çelişen tüm bu imajları, kamu politikası tartışmaları ya da
pazarlama ve reklam şirketlerinin planlarındaki çatışmalara da ayna tutar. İnternetin
ticarileşmesi ile Dijital Nesil yeni ürün ve pratiklerin test edildiği önemli bir araştırmageliştirme test objesine dönüşmüştür. Kamusal alanda çocukluk kavramı üzerine yürütülen
tartışmalar da yüksek teknoloji gurusundan, masum kurbana ve doyumsuz tüketiciye çok sayıda
farklı nosyonu beslemektedir. Özellikle, çocukların yetkelendirilmesi (empowerment) nosyonu,
dile getirenin kim olduğuna bağlı olarak muazzam bir çeşitlilik göstermektedir.102 Çocukluk ve
yetişkinlik arasında bir ayrım ortaya koymak ve çocukları güvenli bir alana koymak için gerekli
sınırlar fikri, belirsizleşmiş yahut da birbiriyle kesişen kavşaklar oluşturmuş durumdadır.
Çocukları bu karmaşık manzara içinde izole bırakmak yerine, Montgomery onların da
katılabileceği yeni yollar geliştirilmesini önerir.103

5.2. Dengeli Yaklaşım Arayışları
2010’a gelindiğinde sosyal medyanın yaygınlaşması ve gençler tarafından yoğun olarak
benimsenmesiyle, 2000’lerin başındaki olumlu ve iyimser hava, hem akademyadan hem de
popüler kültür yazarlarından gelen eleştirilerle değişmiştir. Atlantic dergisinde yazdığı “Goole
Bizi Aptallaştırıyor mu?” (Is Google Making Us Stupid?) başlıklı makalesi üzerine temellenen
ve ABD’de çok satan kitaplar listesine giren The Shallows (2010) adlı kitabında Nicholas Carr,
çocukların ve gençlerin yoğun internet kullanım pratiklerinin, hakim düşünce yapılarını
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A.e.
A.e., s.211.
101
A.e.
102
A.e., s.211 – 212.
103
A.e., s.223.

100
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değiştirdiğini, dergi ve kitaplardaki, görece büyük ve karmaşık enformasyonu hazmetme
yeteneklerinin düşüşe geçtiğini iddia eder.104
Siber-kuşkucu düşünceye katkıda bulunan bir başka yazar, Evgeny Morozov da, Net
Delusion (Net Yanılgısı) adlı kitabında, sosyal medyanın “slacktivist” (tembel-aktivist) denilen
yeni bir nesil yarattığını iddia eder. Sadece bir kaç tuşa tıklayarak, gerçek dünyada yapılan mali
bağışlara ya da zaman ayırmaya eş değer bir aktivizm illüzyonu ile sosyal medya, kullanıcılarını
tembelleştirme eğilimindedir.105
Son olarak 1970’li yıllardan itibaren dijital medya ve kimlik üzerine çalışmalarını
yürüten Sherry Turkle, son kitabı Alone Together’da (2010), (Birlikteyken Yalnız)
teknolojinin sürekli iletişim halinde olma illüzyonu yaratarak insanları yalnızlaştırdığını iddia
etmektedir.106 Bugün deneyimlediğimiz bu sürekli bağlantıda olma hali, Turkle’a göre, insanlar
arasında bulunan mesafeyi değil, iletişim teknolojilerinin erişilebilir olması halini ifade eder.
Hatta, yalnız olmak, bugün birlikte olmak için bir önkoşul haline gelmiştir. Çünkü, yalnız
olmak kesintisiz olarak ekrana konsantre olma halini kolaylaştırır. Bu yeni düzende, sözgelimi
bir tren istasyonu, artık ortak (communal) bir uzam değil, bir sosyal toplanma yeridir (social
collection): insanlar bir araya gelirler ama birbirleriyle konuşmazlar. Her biri, bir geçiş kapısı
gibi iş gören mobil cihazlarıyla başka mekanlardaki başka insanlarla iletişim halindedir.107 Öte
yandan, Turkle, tek başına olma halini, yaratıcı süreçlerin ortaya çıkışı, bireylerin kendi kendine
kalmaktan duyduğu keyife bağlı yaratıcı düşüncenin inşası ve bir gelişimsel olgunluk durumuna
ulaşılması için hedef olarak gördüğünü yazar. Bu elbette, bilgisayarları tamamen kapatıp
uzaklaşmak değildir. Ancak, son kitabına dek teknolojiye ve bilgisayarların potansiyellerine
ilişkin olarak çoğunlukla iyimser bir yaklaşım benimseyen Turkle’ın perspektifi, bu çalışması
ile çoğu eleştirmen ve akademisyen tarafından teknolojiye yönelik kötümser bir bakış olarak
görülmüştür. Turkle, buna kitaptaki en favori cümlesi ile cevap verir: “İnternetle yetişiyor
olmamız, İnternet’in yetişkin olduğu anlamına gelmiyor.”108 Özetle, hala çok genç bir yapı olan
İnternet’in gelişiminde, eleştirel katkının öneminin altını çizer.109
Sürekli birlikte olma halinin yaratttığı yeni pratiklerden biri de karma yaşantıdır (life
mix). Turkle, karma yaşantı terimi ile, çevrimiçi ve çevrimdışı yaşamın toplamını ifade eden ve
günlük yaşantımızda sadece gerçek uzamdaki değil, karma yaşantımızdaki tatmin duygusundan
da söz ettiğimizi savunur. Bu da kullanıcıların, çoklu-görev (multi-tasking) zihin yapısından,
çoklu-yaşantı (multi-lifing) zihin yapısına geçişi anlamına gelir. Karma yaşantı nosyonunu
anlamak için, Turkle, mobil teknolojileri düşünmek gerektiğini söyler. Yakın zamana dek,
bilgisayar kullanıcılarının sanal ortama girebilmek için bilgisayarlarının başına geçip oturmak
104

Nicholas Carr, the Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains, W. W. Norton & Company,
USA, 2010, b.a.
105
Evgeny Morozov, The Net Delusion: the Dark Side of Internet Freedom, New York, Public Affairs
Book Group, 2011, b.a.
106
Sherry Turkle, Alone , Together: Why We Expect More From Technology, Less From Each
Other, Basic Books, New York, 2010, b.a.
107
A.e., s.236.
108
Sherry Turkle, “A Conversation with Sherry Turkle”, Moderatör: David Thorburn, MIT World,
(kayıt tarihi) 12.04.2010, (Çevrimiçi) http://mitworld.mit.edu/video/911, 20.08.2011
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zorunda olmaları, sözkonusu süreci, bilgisayar başında oturmanın gerektirdiği ölçülü ve zaman
kısıtı olan bir etkinlik olarak konumlandırırken, bugün, bir geçiş kapısı olarak kullandığımız
mobil cihazlar ile, her an sanal akışın içine dahil olabilmek mümkündür. Bu da, hayatlarımızı,
avatarlarımızı yönetir gibi yaşamamıza, sosyal ağları kendi kimliğimizi belirlemek için
kullanmamıza, dolayısıyla çevrimiçi ve çevrimdışı farklı kimliklerimizi yönetip
geliştireceğimiz, bir diğer deyişle, yatırım yapabileceğimiz, “daha iyi kimlikler” (better
identities) oluşturma çabası deneyimini ortaya koymaktadır. 110 Turkle, yaşadığı anı, sosyal
medya aracılığıyla sürekli paylaşma ihtiyacı içinde olan kullanıcıların içinde bulunduğu
durumu anlatmak için, “paylaşıyorum, o halde varım” sloganını ortaya atar ve insan-insana tam
bir ilişki yerine, diğer insanların bir araç gibi kullanıldığı bu ilişki şeklinin, bireyin benlik
bilincini zayıflattığını ve konsantrasyon ve derin düşünmeyi gerektiren yaratıcı süreçleri
dışladığını iddia eder.111
Douglas Rushkoff’un dijital teknolojilere yönelik kaygıları, kısmen Turkle’ın
kaygılarıyla paralellik taşımakla birlikte, geleceğe yönelik bakışı ve bu endişelerle nasıl başa
çıkabileceğine dair ortaya koyduğu tavsiyeler açısından iyimser bir eğilim taşır. Program or Be
Programmed (Programla ya da Programlan) adlı 2010 tarihli çalışmasında, bilgisayarların ve
ağların sadece araç olmaktan öte, yaşayan şeyler olduklarını savunur.112 Bir tırmık, bir kalem,
bir matkaptan farklı olarak dijital teknoloji programlanabilirdir. Bir kullanım kılavuzu ile
gelmez, çünkü kendisi bir anlamda prosedürel bir kullanım kılavuzudur. Bu programlanabilir
yapılar, yaşayış ve çalışma biçimlerimizi şekillendirecek yöntemlerin geleceğini belirler ve bu
dünyanın nasıl işleyeceğini şekillendirmede çok önemli roller üstlenirler. Bizim aktif katkımız
olsun ya da olmasın dijital teknolojiler süreçlerin nasıl işleyeceğini belirleyecek yapıları
kurarlar. Rushkoff’a göre içinde bulunduğumuz dönemin önemi, kolektif geleceği belirleyecek
dijital teknoloji tasarlama evresinde olmamızdan kaynaklanır. 113 Sosyal, ekonomik, pratik,
sanatsal ve hatta manevi gelişime ilişkin sayısız olasılıklar sunan dijital teknolojiler, aynı,
sözcüklerin, insanlara bilgilerini diğerlerine aktarma imkanı vermesi gibi, herkesçe
paylaşılması mümkün bilgiyi erişime açmaktadır. Ticaret ve kültürün ilkeleri, ilişki halinde,
bağlı, işbirliğine ve katılıma dayalı bir modele evrilme olanağı taşır. Diğer taraftan, çoğu kişi
için dijital ağların şimdiye dek sundukları beklenmedik ya da hedeflenenlerden uzaktır.
Sözgelimi, odaklanmış yerine kafası karışmış, düşünerek hareket etmek yerine otomatikleşmiş,
uzlaşmacı yerine çatışmacı olmayı olumlayan bir ağ kültüründen söz ediliyorsa, Rushkoff, “dur
düğmesine basma ve tüm bunların gelecek nesiller için ne ifade ettiği sorusunu sorma zamanı
gelmiştir”114 der.
Rushkoff’a göre, iyi haber, insanlık tarihinde böylesi önemli değişimlerle daha önce
karşılaşmış olmamız, kötü haberse bu değişimleri dönüşüm sürecinde etkili şekilde
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kullanamamış olmamızdır.115 Matbaanın icadı Rönesans’ta bir yazarlar değil okurlar toplumu
yaratmış, matbaaya erişim yalnızca iktidar sahibi elit bir grubun elinde kalmıştır. Radyo ve
televizyon yayıncılığı da bu anlamda matbaanın bir devamı gibidir: pahalı, merkezdeki küçük
seçkinler grubunun hikayelerinin ve düşüncelerinin kitlesel olarak birden çoka yayılması
modelini ifade eder. Televizyon yapılmaz, televizyon izlenir.116
Bilgisayarlar ve ağlar ise sonunda izleyici/kullanıcılara yazma imkanı sunmaktadırlar.
Ve kullanıcılar web sitelerine, bloglara, sosyal ağlara yazarlar. Ancak bilgisayar çağının altında
yatan olanak aslında bunların da ötesinde çoğumuzun bilmediği programlama dilidir – bir başka
deyişle prosedürel dil. Çoğunlukla bizim için üretilmiş programları kullanırız ve metni ekranda
bizim için hazırlanmış olan kutucuğa ekleriz. Çocuklara yazmak için gerekli programı öğretiriz,
ancak programı nasıl yazacaklarını öğretmeyiz. Bu da, onlara başkaları tarafından yazılmış
programlara erişme imkanı verir, ancak teknolojinin değer yaratma imkanı veren gücünü
vermez. 117 Rushkoff, dijital dünyada, kullanıcıların yollarını bulmalarını sağlayabilecek 10
komuttan söz eder. Her bir komut, dijital medyanın eğilimleri üzerine temellenir ve bu
eğilimleri, hem fiziksel hem de sanal gerçeklikte yaşayan ve çalışan gerçek insanların
ihtiyaçları ile dengelemeyi hedefler:

Her Zaman Çevrimiçi Olmamak: İnsan sinir sistemi şimdiki zamanda yaşar.
Zaman insanla birlikte akıp giden bir şeydir. Dijital teknolojilerse zamanda var olmazlar.
Ancak, şimdiye bağlı beden ve zihinler teknolojiye uymaya çalıştığında, tutarlı bir durumu
yakalamak için bağımlı oldukları ritmler, döngüler ve süreklilikler kesintiye uğrar.118

Herkesin Hayatını Bizzat Yaşaması: Dijital ağlar merkezsizleşmiş teknolojilerdir.
Uzak mesafeler üzerinden iletişim kurmaya, çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye izin verirler.
Öte yandan, hemen karşımızda olan biriyle iletişim kurmak için bu oldukça sorunlu bir yöntem
olabilir. Yakınımızdaki bir kişi ile iletişim kurmak için teknolojiyi kullanmak mekan
duygusunu ve yüzyüze iletişimin sağlayabileceği avantajları ortadan kaldırır.119

Mutlaka Sunulanlar Arasından Seçim Yapmak Zorunda Olmamak: Dijital
dünyada, her şey bir seçim sorunu haline getirilir ve evet-hayır gibi sınırlı seçeneklerden ibaret
bir sembolik dille ifade edilir. Bunun sonucu, dijital uzamdaki insanların etkinliklerinin bu
seçeneklere hapsedilmesidir.120

Asla Tamamiyle Haklı Olmadığını Hatırda Tutmak: İlk anda belli oranda
karmaşık bir yapıyla çalışmak zorunda kalınsa da, dijital araçlar aralarında nüanslar olan
sorunları aşırı basitleştirme eğilimindedirler. Çatışma ve uzlaşma eğilimli dijital medya,
kullanıcıları, ortak değerleri tanımlamak ya da paradokslarla başa çıkmak konusunda yetersiz
zıt kamplara ayırarak kutuplaştırır. Nette, sorularımıza cevap bulmak için yaptığımız şey, derin
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bir araştırma yürütmek ya da mantık zincirlerini takip etmek değil, yalnızca sözcükleri arama
motoru satırına yazmaktan ibarettir. Dijital araçların gerçekliği yalnızca modellediğini ancak
onun yerine geçmediğini hatırda tutarak, şeylerin gerçekte olduğundan çok daha fazla oranda,
aşırı basitleştirildiğini görmek mümkün olabilir. Dijital medyanın karmaşık yapıları
basitleştirme eğilimini göz önünde tutmak, bu simülasyonların gerçekliğin kendisi değil
yalnızca bir anaforun içindeki modeller olduğunu görmeyi mümkün hale getirir.121

Tek Bir Ölçünün Herkese Uymayışı: Nette her şey ölçeklenir. Dijital teknolojiler
her şeyi aynı evrensel düzeye çekmeye ve soyutlamaya eğilimlidirler. Sürekli olarak artan
soyutlama düzeylerine ayak uydurmaya adanmış olanlar baskın hale gelirlerken, bu düzeyde
işlemeyen bireyler, fikirler ya da işler (businesses) dezavantajlıdırlar. Tek bir ölçünün herkese
uymayacağını hatırlayarak, yerel ve özel etklinlikleri ölçeklenmenin talepleriyle başa çıkma
külfetinden kurtarmak mümkün olabilir.122

Bireyin Kendi Gibi Davranması: Dijital deneyimlerimiz bedensel değildir. Bu,
bizi kimliğin sorumluluk anlamına geldiği bir ortamda kimliksizleşmeye itebilir. Ancak,
diğerleriyle anonim ilişkiler kurdukça, ne yaptığımız ve ne söylediğimize ilişkin tepkiler de
azalır. Anonim olmanın açık çekiciliğinden uzak kalarak güvenilir ve gerçek kalabilir, insani
yanımızı dijital gerçekliğe dahil edebiliriz.123

Arkadaşlarını Satılığa Çıkarmamak: Dijital medya, teknolojiyle olan bağına
karşın, hala sosyal eğilimler üzerine temellenir. Hatırda tutulması gereken, dijital medya,
kullanıcıları birbirine bağlar, onların içerikleri daha da kötüsü paraları için aynı şeyi
yapmamalıdır. Aksi halde, dijital teknolojinin sunduğu tüm olanakları riske etmiş oluruz.124

Gerçeği Söylemek: Ağ, gerçeklik serumu gibidir. Çevrimiçi bir yalan er geç ortaya
çıkar. Dijital ağlar, kurgu kimliklere değil, gerçek kimlikere, hikayelere değil gerçeklere
eğilimlidir. Bu uzamlarda iletişim kuranlar için tek yol doğru söylemektir.125

Çalmamak, Paylaşmak: Dijital ağlar, programcılık kaynaklarını paylaşma
amacıyla kurulmuş yapılardır, bu nedenle de açıklık ve paylaşım prensiplerine dayanır. Böylesi
bir alanda iş görmeye alışık olmayanlar tarafından, sözkonusu bu açıklık sömürülme
eğilimindedir. Paylaşmak ve çalmak arasındaki ayrımı öğrenerek, bencilliğe yenik düşmeden
açıklığı teşvik etmek mümkündür.126

Programlayın ya da Programlanın: Dijital teknolojiler programlanabilirdirler. Bu
da kod yazabilenleri elbette avantajlı hale getirir. Dijital çağda, nasıl yazılım üretilebileceğini
ya da yazılımın yaratabileceği riskleri öğrenmek büyük önem taşır. Kullandığımız şeylerin
ardında yatan kodu öğrenmemenin ve bu süreçler hakkında bilgi ve okuryazarlık sahibi
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olmamanın, programlama yapanların, bunu yapmaları için onlara para ödeyenlerin ya da
teknolojinin insafına kalmış bir yapı doğurması kaçınılmazdır.127
Dengeli yaklaşım arayışları, 2000’lerin başında benimsenen olumlu yaklaşımı temel
almakla birlikte, buna tepki olarak gelişen eleştirel yaklaşımın sorularına cevap verme
sorumluluğunu benimsemiştir. Yeni medya kültürüne anlamlı katılım, değişimin çok katmanlı
yapısını ve bu katmanlar arasındaki ilişkileri kavramakla mümkün olabilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yeni medya düzeninin getirdiği koşulların yarattığı endişeler ve eleştirilere
dair perspektifler değerlendirilmiş, yaşanan teknokültürel değişimin çok katmanlı yapısı ve
katmanlar arasındaki ilişkileri kavramaya dair bilgiler ve kullanıcıların yeni medya düzeninde
fiziksel ve sanal gerçeklikteki ihtiyaçlarını dengelemelerini sağlayabilecek becerilerin neler
olduğu ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi dijital yerliler üzerinde önemli etki yaratan gruplardan
biri değildir?
a.

Aile ve arkadaşlar

b.

Öğretmenler

c.

Devlet ve Kanun Kuvvetleri

d.

Dijital Medya Araştırmacıları

2.
Aşağıdakilerden hangisi Sherry Turkle’ın ‘Alone Together’ adlı kitabında yer
verdiği bulgulardan değildir?
a.
Yaşadığı anı, sosyal medya aracılığıyla sürekli paylaşma ihtiyacı içinde olan
kullancılar sürekli bir kimlik inşa etme çabası içine gömülmüşlerdir.
b.
İnsan-insana tam bir ilişki yerine, diğer insanların araç gibi kullanıldığı sosyal
medya ilişkileri benlik bilincini zayıflatır.
c.
Sürekli paylaşımda bulunma ve yalnız kalamama hali konsantrasyon ve derin
düşünmeyi gerektiren yaratıcı süreçleri dışlar.
d.

Sürekli iletişim içinde olma insanları daha mutlu yapar.

3.
Douglas Rushkoff’a göre hangisi dijital medya kullananlar için programcılık ve
kod okuryazarlığı bilmenin avantajlarından biridir?
a.

Kullanılan yazılımların yaratabileceği riskleri öğrenmek

b.

Program yazarak para kazanmak

c.

Bilgisayar korsanlığı yapmak

d.

Kendi programını yazıp başka yazılımlara ihtiyaç duymamak

4.

Rushkoff’a göre dijital dünyada ‘bireyin kendi gibi davranması’ neden önemlidir?

a.

İnternette anonim kalmak sıkıcıdır.

b.

Kimlik hırsızlığı ile suçlanabilir.

c.

Kişinin kendi kimliği ile internette var olması sorumlu davranmasını sağlar.

d.

Kişinin gerçek kimliği ve sanal kimliği arasında hiçbir ortak nokta yoktur.
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5.
Rushkoff’a göre, insan sinir sistemi şimdiki zamanda yaşar. Zaman insanla birlikte
akıp giden bir şeydir. Dijital teknolojilerse zamanda var olmazlar. Ancak, şimdiye bağlı beden
ve zihinler teknolojiye uymaya çalıştığında, tutarlı bir durumu yakalamak için bağımlı oldukları
ritmler, döngüler ve süreklilikler kesintiye uğrar.
Yukarıda tanımlanan soruna yönelik Rushkoff’un çözüm önerisi aşağıdakilerden
hangisidir?
a.

Her Zaman Çevrimiçi Olmamak

b.
Dijital teknolojilere ayak uydurabilmek için bedenin doğal ritim ve döngülerini
manipüle etmek
c.

Biz yokken yerimize internetteki akışa tepki verecek yazılımlar kullanmak

d.

Akışına bırakmak

6.
Rushkoff’a göre, dijital teknolojiler programlanabilirdirler. Bu da kod
yazabilenleri elbette avantajlı hale getirir. Dijital çağda, nasıl yazılım üretilebileceğini ya da
yazılımın yaratabileceği riskleri öğrenmek büyük önem taşır. Kullandığımız şeylerin ardında
yatan kodu öğrenmemenin ve bu süreçler hakkında bilgi ve okuryazarlık sahibi olmamanın,
programlama yapanların, bunu yapmaları için onlara para ödeyenlerin ya da teknolojinin
insafına kalmış bir yapı doğurması kaçınılmazdır.
Yukarıda tanımlanan soruna yönelik Rushkoff’un çözüm önerisi aşağıdakilerden
hangisidir?
a.

Başkaları tarafından üretilen yazılımları kullanmamak

b.

Programlama becerisine sahip olmak

c.

Dijital medya perhizi uygulamak

d.

Hiçbiri

7.
Katherine Montgomery çocukları ve gençlerin dijital medya çağının bu geçiş
döneminde izole bırakmak yerine, onların da katılabileceği yeni yollar geliştirilmesini önerir.
Aşağıdakilerden hangisi bu eğilimin nedenleri arasında sayılabilir?
a.
Dijital Nesil yeni ürün ve pratiklerin test edildiği önemli bir araştırma-geliştirme
test objesine dönüşmüştür
b.
Kamusal alanda çocukluk kavramı üzerine yürütülen tartışmalar da yüksek
teknoloji gurusundan, masum kurbana ve doyumsuz tüketiciye çok sayıda farklı nosyonu
beslemektedir.
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c.
Çocukluk ve yetişkinlik arasında bir ayrım ortaya koymak ve çocukları güvenli
bir alana koymak için gerekli sınırlar fikri, belirsizleşmiş yahut da birbiriyle kesişen kavşaklar
oluşturmuş durumdadır.
d.

Hepsi

8.
Aşağıdakilerden hangisi Rushkoff’un tanımladığı şekliyle internette ‘bireyin
kendi gibi davranması’ süreci ile ilişkilidir?
i.
Dijital deneyimlerimiz bedensel değildir. Bu, bizi kimliğin sorumluluk anlamına
geldiği bir ortamda kimliksizleşmeye itebilir.
ii.
Diğerleriyle anonim ilişkiler kurdukça, ne yaptığımız ve ne söylediğimize ilişkin
tepkiler de azalır.
iii.
Anonim olmanın açık çekiciliğinden uzak kalarak güvenilir ve gerçek kalabilir,
insani yanımızı dijital gerçekliğe dahil edebiliriz.
a.

Sadece III

b.

Sadece II

c.

I, II, III

d.

II ve III

e.

I ve III

9.
Aşağıdakilerden hangisi Rushkoff’un tanımladığı şekliyle internette ‘tek bir
ölçünün herkese uymayışı’ süreci ile ilişkilidir?
i.
Nette her şey ölçeklenir. Dijital teknolojiler her şeyi aynı evrensel düzeye
çekmeye ve soyutlamaya eğilimlidirler.
ii.
Sürekli olarak artan soyutlama düzeylerine ayak uydurmaya adanmış olanlar
baskın hale gelirlerken, bu düzeyde işlemeyen bireyler, fikirler ya da işler (businesses)
dezavantajlıdırlar.
iii.
Tek bir ölçünün herkese uymayacağını hatırlayarak, yerel ve özel etklinlikleri
ölçeklenmenin talepleriyle başa çıkma külfetinden kurtarmak mümkün olabilir.
a.

Sadece III

b.

Sadece II

c.

I, II, III

d.

II ve III
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e.

I ve III

10. Aşağıdakilerden hangisi Rushkoff’un tanımladığı şekliyle internette ‘çalmamak,
paylaşmak’ süreci ile ilişkilidir?
i.
Dijital ağlar, programcılık kaynaklarını paylaşma amacıyla kurulmuş yapılardır,
bu nedenle de açıklık ve paylaşım prensiplerine dayanır.
ii.

Çevrimiçi dünyadaki açıklık sömürülme eğilimindedir.

iii.
Paylaşmak ve çalmak arasındaki ayrımı öğrenerek, bencilliğe yenik düşmeden
açıklığı teşvik etmek mümkündür.
iv.

külfetinden kurtarmak mümkün olabilir.

a.

I ve III

b.

II ve III

c.

Sadece III

d.

Sadece II

e.

I, II, III

Cevaplar: 1.d, 2.d, 3.a, 4.c, 5.a, 6.b, 7.d, 8. c, 9. c, 10. e.
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6. YÖNDEŞME KÜLTÜRÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.YÖNDEŞME KÜLTÜRÜ
6.1. Yöndeşme Kavramı
6.2. Yöndeşmeye İlişkin Gelecek Vizyonu
6.3. Yöndeşme Sürecinin Bugün Vardığı Nokta
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yöndeşme kavramı nedir?

2)

Yöndeşme kültürü nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Yöndeşme kavramının yeni
medya düzeninde ne ifade
ettiğine dair bilgi sahibi
olmak
Yöndeşme paradigmasının
tarihsel gelişimini ve bugün
vardığı noktayı kavramak
Bugün yaşanan süreçlerdeki
sorunlar, dönüşümler ve
yenilikleri bu paradigma
üzeirnden
değerlendirebilmek

97

Anahtar Kavramlar
Yöndeşme, Yöndeşme Kültürü
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Giriş
Yöndeşme paradigması yeni medyanın konumlandırılması için anlamlı ve kullanışlı bir
kavramsal düzlem oluşturur. Bu bölümde internet, mobil teknolojiler ve sosyal medya
araçlarına dair 1980’li yıllarda geliştirilen gelecek vizyonunun tarihsel gelişimi ve bugün
mevcut durumun ortaya çıkardığı koşullar ele alınacaktır.
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6. YÖNDEŞME KÜLTÜRÜ
Yeni medya ve öncülleri arasındaki ilişkiyi araştırırken, bu ilişkinin eskisinden çok daha
girift ve karmaşık bir etkileşimi ifade ettiğini savunan yöndeşme (convergence) paradigması,
yeni medyanın konumlandırılması için anlamlı ve kullanışlı bir kavramsal düzlem oluşturur.

6.1. Yöndeşme Kültürü
Yöndeşme kavramını, medya endüstrileri için masaya yatıran ilk kitaplardan biri olan
Technologies of Freedom’da (1983), Ithiel de Sola Pool şöyle demektedir:
“Yöndeşme denilen süreç farklı iletişim ortamları arasındaki, hatta posta, telefon ve
telgraf gibi bir noktadan-diğer noktaya iletişim yöntemleri ile basın, radyo, televizyon gibi kitle
iletişim yöntemleri arasındaki sınırları belirsizleştirmektedir. Tek bir fiziksel araç, -teller,
kablolar ya da hava dalgası gibi- geçmişte ayrı yollarla sağlanan servisleri taşıyabilir. Bunun
tersine olarak, geçmişte tek bir iletişim ortamı tarafından sağlanan bir servis-yayıncılık, basın
ya da telefon- pek çok farklı fiziksel yolla taşınabilir. Sonuç olarak bir iletişim ortamı ve o
ortamın kullanımı arasında daha önce var olan bire bir ilişki de zayıflamaktadır.”128
Ithiel de Sola Pool’un öngördüğü yöndeşme süreci, mutlak bir birleşim, stabilite
anlamına gelmeyen, ancak sürekli bir itici gücün etkisinde dinamik bir gerilimi ifade eder.
Sürekli artan “yöndeşme” diye bir yasa olmamakla birlikte, değişimin kendisi süreklidir.129

6.2. Yöndeşmeye İlişkin Gelecek Vizyonu
Stewart Brand, 1987 tarihli çalışmasında, dijital medya ve yöndeşme üzerine araştırma
projeleri ile dünya çapında öncü bir rol üstlenen MIT Medya Laboratuarı’nın 130 (The MIT
Media Lab) kurucusu ve direktörü Nicholas Negroponte’nin, 1978’den 2000’lere uzanan
süreçte, medya için öngördüğü dönüşümü, yöndeşmeyi içeren bir diyagrama yer verir131:

128
Ithiel de Sola Pool, Technologies of Freedom, Cambridge, Belknap Press of Harvard University
Press, 1983, s.23.
129
A.e.
130
N.A., “MIT Media Lab”, (Çevrimiçi) http://www.media.mit.edu/about/about-the-lab, 01.06.2011
131
Stewart Brand, The MIT Media Lab: Inventing the Future, New York, Penguin Books, 1987, s.11.
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Şekil 1: Negroponte ve MIT Medya Laboratuarı’nın gelecek vizyonu.132
Öncelikli hedefi medya endüstrisi olan yukarıdaki diyagram, MIT Medya
Laboratuarı’nın ve Negroponte’nin medyanın geleceğine ilişkin vizyonunu yansıtır. Bu
vizyonu Negroponte’nin ağzından şöyle özetlemek mümkündür: “Tüm iletişim teknolojileri
birleşmeye yönelik bir dönüşüm, bir metamorfoz geçiriyor, ki bu da ancak tüm bu iletişim
araçlarına tek bir hedef, tek bir bütünlük içinde yaklaşılırsa anlaşılabilir ve ilerleme
kaydedilebilir.”133 Farklı iletişim araçlarının giderek birbirine yaklaştığı yeni medya düzeninde
MIT Medya Laboratuarı’nın amacı medya öğrencilerinin, epistemoloji, deneysel psikoloji, film
yapımı gibi sosyal bilimler dersleri ile holografi, bilgi işleme gibi bilgisayar bilimlerine ait
dersleri birlikte almalarını, farklı iletişim araçlarının kompleks ve girift ilişkilerini göz önünde
bulundurmalarını sağlamaktı. 134 Özetle, MIT Medya Laboratuarı’nın vizyonu, yeni bir
paradigmanın, yöndeşme paradigmasının hakim olduğu bir medya düzeni öngörüsünü temel
alıyordu.

6.3. Yöndeşme Sürecinin Bugün Vardığı Nokta
1980’lerin sonundaki bu vizyonun bir devamı olarak, bugün, yöndeşme paradigmasını
doğuran, bilgisayarlar, enformasyon, iletişim ve multimedya teknolojileri merkezli teknolojik
devrim bireylerin ve toplumların işleyişini, iletişim süreçlerini, çalışma ve boş zaman
etkinliklerini dramatik ölçülerde değiştirmiş bulunmaktadır. Bilgi ya da enformasyon
toplumunun başlangıcı olarak yorumlanabilecek bu süreç, hayatın hemen her alanında merkezi
role sahip eğitim teorilerini ve uygulamalarını da değiştirmekte ve dönüştürmektedir. Eğitim ve
öğretim alanındaki temel doktrinleri bugün deneyimlediğimiz teknolojik ve sosyal değişimler
üzerinden yeniden tartışan eğitimcilerin yanısıra, toplum mühendisleri ve sivil yapılar da, yeni
teknolojileri en yaratıcı ve verimli yöntemlerle nasıl uygulayabileceklerine ilişkin önemli bir
kavşak noktasında bulunmaktadırlar.

132

A.e., s.10.
A.e., s.11.
134
A.e.

133
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Medya teknolojilerinde söz edilen bu devrimsel dönüşümün kendisi yeni olmakla
birlikte, süreç tarih boyunca, sözlü kültürden, yazılı kültüre, ardından basılı kültüre ve
elektronik dönüşüme yaşanan, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi değişimler, eğitim hayatından
ortaya çıkan yeni talepler, ve direnç noktaları bakımından paralellikler içerir. Değişen medya,
beraberinde değişen bir okuryazarlık nosyonunu getirirken, yeni iletişim ve kültür formlarının
sosyal inşaasında etkili beceriler de teknolojinin imkanları ve potansiyelleri ile dönüşmüş, kimi
durumlarda tamamen farklılaşmıştır.
Yöndeşme, farklı medya işlevlerinin tek bir cihazda toplanmasını ifade eden yalnızca
teknolojik bir süreçten çok, tüketicilerin yeni enformasyon kaynakları aramaya
yönlendirildikleri ve dağınık medya içerikleri arasında bağlantılar kurmaya teşvik edildikleri
kültürel bir değişimi ifade eder.135 Yöndeşme çağında, her hikaye, her marka, her tüketici farklı
medya platformları aracılığıyla dolaşıma girer. Büyük şirketlerin medya kanalları ve içerikler
hakkında bir anlamda tepeden verdikleri kararlar, medya kullanıcılarının, özellikle genç
kullanıcıların bu içeriklere verdikleri tabandan gelen tepkilerle sürekli bir etkileşim içindedir.
Yöndeşme kültürü, şirket topluluklarının etki alanlarını genişletmek üzere çoklu
platformları kullanma talepleri ve, istedikleri yerde, istedikleri zamanda, istedikleri formatta
medyaya sahip olmak isteyen tüketicilerin taleplerinin kesişimi ve etkileşimi ile şekillenir.
Medya içeriklerinin bu farklı medya platformları üzerinden dolaşımı, ancak tüketicinin aktif
katılımı ile mümkündür ve tam da bu sebeple, kültürel bir süreçtir.
Henry Jenkins’in, yöndeşme kültürünü anlatırken kullandığı Büdü - Usame Bin Laden
örneğine 136 burada yer vermekte yarar var. 2001 sonbaharında Dino Ignacio adlı FilipinoAmerikan bir lise öğrencisi, Türkiye’de de gösterilmiş bir çocuk programı olan Susam
Sokağı’nın ünlü karakterlerinden Büdü’nün (orjinal kullanımı ile “Bert”), Photoshop yazılımı
kullanarak terörist lideri Usame Bin Laden’le bir araya getirdiği bir kolajını, “Büdü kötüdür”
adıyla oluşturduğu web galerisinin bir parçası olarak, tamamiyle eğlence için internet sitesine
koymasıyla başlar.
11 Eylül’ün kısa süre öncesinde, Susam Sokağı ve Büdü’ye hiç aşina olmayan
Bangladeşli bir yayıncı, Bin Laden’i desteklemek üzere binlerce basılarak tüm Orta Doğu’ya
dağıtılan kolaj poster içinde bu resmi de kullanır. Anti-Amerikan sloganlar atarak, üzerinde Bin
Laden ve de Büdü’nün olduğu posterleri taşıyan öfkeli protestocuları CNN muhabirleri
kaydederler. Görüntülerin yayınlanmasının hemen ardından Susam Sokağı programının
yapımcıları, karakterlerinden birini böyle talihsiz ve uygunsuz biçimde kullananların
kendilerinden utanmaları gerektiğini ve yasal yollara başvuracaklarını bildiren bir açıklama
yayınlar. Kendi odasından, uluslararası ölçekli bu denli karışık bir olaya neden olan Ignacio,
olayların daha fazla büyümesinden endişe duyar ve sitesini kapatır. 137 Bir lise öğrencisinin
odasındaki bilgisayardan, uluslararası ölçekli böyle bir olaya sebebiyet verdiği bu örnek olay,
Jenkins’e göre, eski medya ve yeni medyanın çarpıştığı, sıradan insanlarla kurumsal şirketlerin
135

Henry Jenkins, Convergence Culture, New York, NYU Press, 2006, s.3.
A.e., s.1
137
A.e., s.2.
136
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kesiştiği, medya üreticisinin ve medya tüketicisinin güçlerinin öngörülemeyecek biçimde
etkileşime girdiği yöndeşme kültürünü ortaya koymaktadır.138

Resim 7: Ignacio’nun Büdü ve Bin Laden kolajı.139

Resim 8: Bangladeş’de basılan Bin Laden destek posteri.140

Resim 9: Bin Laden destek posterinden detay: Ignacio’nun Büdü ve Bin Laden
kolajı.141

138

A.e., s.2 - 4.
A.e., s.1
140
A.e., s.2
141
A.e.

139
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Türkiye’de YouTube’un yasaklanışına yol açan süreç de sıradan internet
kullanıcılarının internet aktiviteleri, ana akım medya ve resmi kurumları da içine alan yapısıyla,
bu örnek olayla önemli benzerlikler taşır. 2007 yılında, 18 yaşındaki Yunanlı bir öğrencinin,
Atatürk’e yönelik hakaret içerdiği öne sürülen videosu, önce ana akım Türk medya kanallarında
yankı bulmuş ve kısa süre içinde bazı Türk kullanıcılar tarafından Kıbrıs Rum Lideri
Makarios’a yönelik benzer bir video hazırlanmış, bir kaç ay sanal savaş şeklinde YouTube
üzerinden süren bu karşılıklı hakaretler, YouTube’un Türkiye’de mahkeme kararı ile
kapatılması gibi amacının çok ötesinde, öngörülmesi güç ve milyonlarca kullanıcıyı birden
etkileyen geniş ölçekli bir yasakla sonuçlanmıştı.142
“Eski medya ve yeni medyanın karşılaştığı”, halk medyasının ve profesyonel medyanın
çarpıştığı, medya üreticisinin ve medya tüketicisinin güçlerinin öngörülemeyecek biçimlerde
karşı karşıya geldiği yöndeşme kültüründe (convergence culture) artık, kitleler, karmaşık
ağlar üzerinden iletişim kurarlar, paylaşılan kültür yeniden üretilir, yeniden dolaşıma sokulur
ve tepkiler dile getirilir. İnternette multimedyanın gelişimiyle, kitleler, hem profesyonel, hem
de kişisel medyayı kendi amaçları doğrultusunda kullanmaktadır.

Diğdem Sezen, “Access Denied: YouTube Banning
http://www.univie.ac.at/seemo/deScripto_01-02_2008_low.pdf, 09.03.2009
142

in

Turkey”,

(Çevrimiçi)
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Uygulamalar

105

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yöndeşme kavramı, kavramın tarihsel süreç içinde hangi vizyona göre
ortaya atıldığı ve bugün vardığı nokta ele alınmıştır. Bugün yaşanan sorunlar, gelişmeler,
dönüşümler bu paradigma üzerinden değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi MIT Media Lab kurucusu ve direktörü Nicholas
Negroponte’nin 2000’lerde medya için öngördüğü dönüşümü içeren diyagramdır?

2.
Farklı medya işlevlerinin tek bir cihazda toplanmasını ifade eden yalnızca
teknolojik bir süreç olmaktan çok, tüketicilerin enformasyon kaynakları aramaya
yönlendirildikleri ve dağınık medya içerikleri arasında bağlantılar kurmaya teşvik edildikleri
kültürel değişimi ifade eden terim hangisidir?
a.

Yöndeşme

b.

Kullanıcı Üretimi İçerik

c.

Katılımcı Medya

d.

Kitlekaynak

3.

Yöndeşme kültürü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a.
Şirket topluluklarının etki alanlarını genişletmek üzere çoklu platformları
kullanma talepleri ile istedikleri yerde, istedikleri zamanda, istedikleri formatta medyaya sahip
olmak isteyen tüketicilerin taleplerinin kesişimi ve etkileşimi ile şekillenir.
b.
Medya içeriklerinin farklı medya platformları üzerinden dolaşımı, ancak
tüketicinin aktif katılımı ile mümkündür.
c.

Geleneksel kitle medyası ile yeni medyanın çarpıştığı bir alandır.

d.

Katılımcı bir kültür değildir.
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4.
Aşağıdakilerden hangisi yöndeşmenin yarattığı süreçte karşılaşılabilecek
çatışmalı durumlardan biri sayılamaz?
a.
Bir gencin, sevdiği bir dizinin karakterlerini içeren bir mash-up video yapıp
internette paylaşması sonucu sözkonusu diziyi yapan şirketin gence dava açması
b.
Star Wars yapımcılarının büyük gizlilikle sürdürdüğü film yapım sürecinde,
film içinde kullanılacak dekor vb tasarımlarının sıradan kullanıcılarca görüntülenip internetten
paylaşılması
c.
Sosyal ağ sitelerinde paylaşılan eğlenceli bir video içeriğinin aslında reklam
amaçlı bir viral pazarlama videosu olduğunun anlaşılması
d.

Seçim yasaklarını ihlal eden TV kanalına yaptırım uygulanması

5. Ithiel de Sola Pool’dan (1983) alıntılanan aşağıdaki cümleyi bitirmek üzere boşluğa
gelebilecek en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
“Yöndeşme denilen süreç farklı iletişim ortamları arasındaki, hatta posta, telefon ve
telgraf gibi bir noktadan-diğer noktaya iletişim yöntemleri ile basın, radyo, televizyon gibi kitle
iletişim yöntemleri arasındaki .…”
a.

sınırları belirsizleştirmektedir

b.

süreçleri anlamsızlaştırmaktadır.

c.

farkları görünür hale getirmektedir.

d.

farkları arttırmaktadır.

6. Yöndeşme kültürü hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a.

Değişime dirençlidir.

b.

Dinamiktir

c.

Stabildir.

d.

Tek seslidir.
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7. Nicholas Negroponte’den yapılan aşağıdaki alıntıda yer alan boşluğa gelebilecek en
uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
“…Tüm iletişim teknolojileri ……………., ki bu da ancak tüm bu iletişim araçlarına
tek bir hedef, tek bir bütünlük içinde yaklaşılırsa anlaşılabilir ve ilerleme kaydedilebilir...”
a.

ayrışarak ilişkisizleşiyor

b.

dönüşmeye direniyor

c.

birleşmeye yönelik bir dönüşüm, bir metamorfoz geçiriyor

d.

devinimden stabiliteye doğru ilerliyor.

8. Aşağıdaki alıntıda yer alan boşluğua gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
Değişen medya, beraberinde ………….. getirirken, yeni iletişim ve kültür formlarının
sosyal inşaasında etkili beceriler de teknolojinin imkanları ve potansiyelleri ile dönüşmüş, kimi
durumlarda tamamen farklılaşmıştır.
a.

değişen bir okuryazarlık nosyonunu

b.

değişen bir ruh halini

c.

stabil bir iletişim algısını

d.

geleneksel yaklaşımlara yönelik eğilimler

9. Aşağıdaki alıntıda yer alan boşluğua gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
Yöndeşme çağında, her hikaye, her marka, her tüketici farklı medya platformları
aracılığıyla dolaşıma girer. Büyük şirketlerin medya kanalları ve içerikler hakkında bir
anlamda tepeden verdikleri kararlar, medya kullanıcılarının, özellikle genç kullanıcıların bu
içeriklere verdikleri ………..sürekli bir etkileşim içindedir.
a.

tabandan gelen tepkilerle

b.

tepeden gelen tepkilerle

c.

anlamsız tepkilerle

d.

çerçevesi belli tepkilerle
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10. Aşağıdakilerden hangisi ‘yöndeşme kültürü’ ile ilişkili kavramlar arasında
sayılamaz?
a.

Dijital dönüşüm

b.

Katılımcı Kültür

c.

Aktif kullanıcı

d.

Tüketim çılgınlığı

Yanıtlar: 1.a, 2.a, 3.d, 4.d, 5.a, 6.b, 7.c, 8.a, 9.a, 10.d
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7. SOSYAL MEDYA NEDİR? SOSYAL MEDYA KULLANICISI
KİMDİR?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Kullanıcısı Kimdir?
7.1. Sosyal Medya Nedir?
7.2. Sosyal Medya Kullanıcısı ve Katılımcı Kültür

113

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal Medya nedir?

2)

Sosyal Medya Kullanıcısı kimdir?

3)

Katılımcı Kültür nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sosyal
medyanın
tanımlanması ve kavramın
özelliklerinin incelenmesi
Sosyal medya kullanıcısının
tanımlanması
ve
niteliklerinin
değerlendirilmesi
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Anahtar Kavramlar
Sosyal Medya, Sosyal Medya Kullanıcısı, Katılımcı Kültür
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Giriş
Bu bölümde sosyal medya kavramının ne olduğu tanımsal olarak ele alınarak, özellikleri
değerlendirilecektir. Bu tanımdan yola çıkarak sosyal medya kullanıcısı kimdir sorusuna yanıt
verilecek, yeni medya düzeninde sosyal medya kullanıcısı tanımını oluşturan nitelikler ele
alınacaktır.
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7.1. Sosyal Medya Nedir?
Sosyal medya, kullanıcıların sanal topluluklar ve ağlar üzerinden enformasyon
değiştokuşu yapmalarına, paylaşmalarına ve yeni içerikler üretmelerine imkan veren dijital
araçları ifade eder. Kullanıcı üretimi içeriğin oluşturulmasına ve paylaşmasına izin veren, Web
2.0’ın ideolojik ve teknolojik temelleri üzerine inşa edilmiş internet tabanlı uygulamalardır.
Sosyal medya mobil ve web tabanlı teknolojilere bağlı interaktif platformlardır. İş dünyası,
farklı türden örgütlenmeler, topluluklar, bireyler, eğitim, kültür gibi gündelik yaşamın pek çok
farklı alanında köklü değişimlere neden olmuştur. Sosyal medya, bir dizi özelliği ile geleneksel
medyadan ayrılır:


Kullanıcıların erişimi



Kalite



Kullanım



Doğrudanlık



Kalıcılık

Sosyal medya teknolojileri bir dizi farklı form alırlar.


Bloglar



İş ağları



Forumlar



Mikrobloglar



Fotoğraf paylaşım siteleri



Sosyal işaretleme



Sosyal oyunlar



Sosyal Ağlar



Video paylaşım siteleri



Sanal dünyalar vb.
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Yayılabilir Olma Özelliği
Bazı sosyal medya sitelerinin ‘viral’ olma ya da diğer bir deyişle ‘yayılabilir’ olma
özelliği, kullanıcılarının içerikleri yeniden paylaşmasına imkan vermesi dolayısıyla, görece
daha yüksektir. Örneğin Twitter’ın retweet özelliği, Pinterest’in pin’i, ya da Tumblr’ın reblog
özelliği buna örnek verilebilir. İş dünyası, viral pazarlama için bu özellikleri amaçları
doğrultusunda kullanabilir. Benzer biçimde kar amacı gütmeyen örgütler ya da aktivistler de
kamuoyu yaratmak ve seslerini duyurmak için bu özellikten yararlanabilirler.
Andreas Kaplan mobil sosyal medya uygulamalarını dört gruba ayırır:
1.
Mekan ve zamana duyarlı olanlar: İletilerin paylaşılması belli bir mekan ya da
belli bir zamanda yapılır. (Örnek Facebook Konum ya da foursquare Swarm gibi uygulamalar)
2.
Mekana duyarlı olanlar: İletilerin paylaşılması belli bir mekana yönelik yapılır.
Kişi bir mekana etiketlenir ve bu ileti daha sonra başkaları tarafından okunur. (Örnek, Yelp ya
da Qype)
3.
Zamana duyarlı olanlar: Hızla ileti paylaşımı önemlidir. (Twitter ya da
Facebook’taki durum bildirimleri)
4.
Zaman ya da mekana duyarlı olmayanlar: Bir YouTube videosu izlemek ya da
Wikipedia girdisi okumak gibi.
Jan H. Kietzmann, Kristopher Hermkens, Ian P. McCarthy and Bruno S. Silvestre’ın
2011 tarihli çalışmalarına gore sosyal medyayı tanımlayan yedi temel yapı taşı şöyle
sıralanmaktadır.:
1.
Kimlik: Bu yapıtaşı, kullanıcıların sosyal medya ortamında kimliklerini hangi
oranda temsil ettikleri konusuyla ilgilidir. Kullanıcıların, isim, yaş, cinsiyet, meslek, konum vb
enformasyonu hangi düzeyde paylaştıkları ile yakından ilgilidir.
2.
Sohbetler: Kullanıcıların sosyal medya ortmanında nasıl iletişim kurdukları ile
ilgilidir. Bir çok sosyal medya sitesi bireyler ya da gruplar arasında sosyal paylaşımı
desteklemek üzere tasarlanmıştır. Bu sosyal paylaşım çeşitli türleri içerir: Kullanıcılar tweet
atarlar, blog yazarlar, kendilerine benzeyen kişilerle tanışırlar, aşık olurlar, kendine güvenlerini
pekiştirirler, yeni fikirler ve trend konular hakkında öğrenirler vb.
3.

Paylaşım: Kullanıcıların, içerik değiştokuşu, paylaşımı ve tüketimini ifade eder.

4.
Erişilebilir Bulunma: Kullanıcıların diğer kullanıcılara erişiminin boyutlarını
ifade eder. Kişilere internette nasıl ulaşılır? İnternette görünür ve erişime uygun vaziyette
midirler?
5.
İlişkiler: Kullanıcıların diğer kullanıcılarla olan ilişkilerini ifade eder. İKi ya da
daha fazla kullanıcı farklı formlarda ilişkiler kurarlar: Sohbet edebilirler, paylaşımda
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bulunabilirler, buluşabilirler ya da birbirlerini basitçe arkadaş ya da hayran olarak
listeleyebilirler.
6.
İtibar: Sosyal medya ortamında kişinin kendisinin ve diğerlerinin kimliklerinin
nasıl inşa edildiğini ifade eder.
7.

Gruplar: Kullanıcıların nasıl gruplar ve alt gruplar kurduğu ile ilgilenir.

7.2. Sosyal Medya Kullanıcısı ve Katılımcı Kültür
Henry Jenkins; Katie Clinton, Ravi Purushotma, Alice J. Robinson ve Margaret
Weigel’den oluşan ekibi ile yazdığı, Confronting the Challenges of Participatory Culture:
Media Education for the 21st Century (Katılımcı Kültürün Sorunlarıyla Yüzleşmek: 21.
Yüzyılda Medya Eğitimi) başlıklı çalışmasında, “katılımcı kültür” (participatory culture)
kavramını, sanatsal ifade ve sivil sorumluluğa ilişkin engellerin azaldığı, bireyin kendi
yaratılarını üretmesi ve paylaşmasına imkân veren, deneyimli olandan acemiye, gayriresmi akıl
hocalığı için destek sağlayan bir kültür olarak ifade eder. Katılımcı kültürün üyeleri,
katkılarının önemli olduğuna ve diğerleriyle belli oranda bir sosyal bağ içinde bulunduklarına
inanırlar.143 Katılımcı kültür biçimleri şunları içerir.

Üyelikler - Friendster, Facebook, mesaj panoları, oyun klanları ya da My Space
gibi farklı medyalar etrafında merkezlenmiş resmi ve gayri resmi çevrimiçi topluluklar.

İfadeler - Dijital işleme, modlama ve görünüm değiştirme (modding, skinning),
fan video yapımı, fan kurgusu, fanzinler, hibrit web uygulamalarından (mash-ups) oluşan ifade
biçimleri.

Ortaklaşa Sorun Çözme - Görevleri yerine getirmek ve de yeni bilgi yapıları
geliştirmek için resmi ya da gayri resmi ekiplerde bir araya gelme.


Dolaşım - Medya akışını biçimlendirme (podcasting, bloglar).144

Katılımcı kültürün; akran akrana öğrenme, fikri mülkiyet haklarına ilişkin tutum
değişikliği, kültürel ifadenin çeşitliliği, modern iş yaşamında değerli sayılan becerilerin
dönüşmesi, vatandaş katılımı gibi farklı veçheleri ile giderek artan oranda akademik
araştırmaların da konusu haline gelmektedir.145 Katılımcı kültüre erişim süreci, gençliğin nasıl
başarılı olacağını, okul binasına girdiği ya da profesyonel iş ortamına adım attığı andan itibaren
nelerin geride bırakılması gerekeceğini şekillendiren gizli bir müfredatın yeni bir formu olarak
iş görmektedir. Bu şekilde elde edilen beceriler, yalnızca sınıf içi eğitim için ya da profesyonel
iş yaşamı için gerekli yetiler olmaktan öte, yaratıcı ifade süreçlerine imkan veren, yurttaş
143
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katılımı için ortam oluşturan, bireysel ölçeği aşarak geniş grupları bir araya getiren ve iletişim
kurmalarını sağlayan becerileri ifade eder. Jenkins, okuryazarlığın bireysel bir beceri olarak
konumlandırılmasına karşın, yeni medya okuryazarlığı becerilerinin grup becerilerini de ifade
ettiğinin altını çizer.146
Gençler, bu kültürün katılımcısı olmak için gereksinim duydukları beceri ve
deneyimlere erişme, medyanın algıyı nasıl şekillendirdiğini kavrayabilme ve analiz edebilme,
kendileri de birer medya içerik üreticisi ve çevrimiçi topluluk katılımcısı olarak kabul gören
etik standartları benimseme yetilerine sahip olmalıdırlar.147 Katılımcı kültür çağında anlamlı
bir medya eğitimi sağlayabilme çabası ise üç temel endişeye cevap verme
sorumluluğundadır.148 Bu üç temel endişe, kapsamlı politik ve pedagojik müdahale ihtiyacını
doğuran üç temel nokta olarak görülebilir ve şöyle sıralanabilirler:

Katılım Eksikliği - Gençleri yarının dünyasına tam katılım için hazırlayacak
gerekli fırsatlara, deneyimlere, becerilere ve bilgiye erişimdeki eşitsizlik

Şeffaflık Sorunu - Medyanın dünya algısını nasıl şekillendirdiğini öğrenme
sürecinde gençlerin karşılaştıkları sorunlar.

Etik Sorunlar - gençleri medya üreticileri ve toplum katılımcıları gibi kamusal
roller için hazırlanmasında, geleneksel mesleki eğitim ve sosyalizasyon süreçlerinin
yetersizliği149
Katılım eksikliği noktası, ülke içinde (ve de küresel düzeyde) internet erişimi açısından
yaşanan eşitsizliğin, fırsat eşitsizliğini de beraberinde getireceği endişesine dayanır. Düşük
gelir grubuna dahil çocukların yanısıra, ailelerinin de internete bağlanabilmesi, yeni medya
becerinin kazanılması için öncelikli bir hedef olmalıdır. Okullarında ve evlerinde, bilgisayar ve
İnternet bağlantısı olmayan çocukarın, ülkenin daha avantajlı bölgelerinde yaşayan akranlarıyla
rekabet etmesi, sözkonu yeni medya becerilerini kazanması neredeyse imkansızdır. Öte yandan,
yalnızca teknolojik imkanları sağlamak da yeterli değildir. Bilgisayarlara erişimi arttırmak
dijital imkanlara sahip olanlar ve olmayanlar arasında bir köprü oluşturmakla beraber, eğitsel
insiyatiflerle, gençlere ve yetişkinlere bu araçları nasıl kullanabilecekleri anlatılmalıdır.
Sözkonu teknolojik imkanlara sahip İngiltere’deki çocukların çevrimiçi deneyimleri üzerine
Livingstone ve Bober’in hazırladığı 2005 tarihli rapor, bu eğitim ihtiyacını açıkça ortaya
koymaktadır.150
Livingstone ve Bober raporuna göre, çocuklar ve gençler artık erişim sahibi olmaları ya
da olmamaları ile ayrılmamaktadır; çünkü erişim; hız, lokasyon, nitelik ve destek açısından
değişen bir hedeftir. Bu bağlamda erişimdeki eşitsizlikler bu kriterler doğrultusunda sürecektir.
Jenkins, a.g.e., (Çevrimiçi)
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Rapora göre çocuklar ve gençler arasındaki ayrım, İnterneti artan oranda, zengin, çeşitlilik
içeren, ilgi çekici ve şaşırtıcı kaynaklar olarak yaşamında kullananlarla; dar, ilgi çekici
olmayan, kısmen yararlı, çok önem taşımayan bir kaynak olarak kullananlar arasında
yaşanmaktadır. 151 Katılım sorununun çözümünde okul sisteminin etkinliği büyük önem
taşımasına karşın, Wartella, O’Keefe ve Scantlin’in araştırmaları evde bilgisayar erişimine
sahip olan çocukların, okulda da bilgisayar kullanımına yönelik daha olumlu bir tutum
belirlediklerini ortaya koymaktadır. 152 Evde bilgisayarı bulunan çocuklar, beklenebileceği
üzere bulunmayanlara göre bilgisayarlara yönelik daha olumlu tutumlar içine girmekte, daha
büyük şevk göstermekte ve bilgisayarları daha rahatlıkla kullanmaktadırlar. Ancak, Wartella,
O’Keefe ve Scantlin, çevrimiçi dünya ile evdeki erişimleri üzerinden daha rahat ilişkiye giren
çocukların, okulda da bilgisayar kullanımında daha aktif ve yetkin olduklarını belirtirken, bunu
basit bir ikilik olarak görmemek gerektiğinin de altını çizerler ve söz konusu gençlerin özellikle
oyunlara ve enformasyon araştırmaya ilişkin becerilerine karşın, kendi medya içeriklerini
üretme ve dağıtma becerilerine sahip olmadıklarını vurgularlar. Bu bağlamda onlara göre dijital
bölünmüşlüğün kapanması teknolojiden çok yararlı beceri ve içeriğin sağlanmasına bağlıdır.153
2005’te MacArthur Foundation tarafından hazırlanan raporda Lyman ve ekibi ise,
çocukların çevrimiçi deneyimlerinin, erişimin yanısıra sınıf, yaş, cinsiyet, ırk millet, erişim gibi
etmenleri de içeren bir dizi sosyal faktör tarafından şekillendirildiğini ortaya koymaktadır.
Özellikle, orta sınıfa dahil ailelerden gelen çocukların ve gençlerin, kendi evlerinde,
akranlarından ve ailelerinden kaynak ve destek aldığı, bu nedenle de okulda, evdeki deneyim
eksikliğini gidermek üzere öğretmenlerine ve arkadaşlarına daha çok bel bağlayan diğer
çocuklara göre, daha özerk ve özgüvenli çalışabildikleri görülmektedir.154 Castells ise, giderek
yaygınlaşan bilgisayar kullanımının, bir yaşam tarzı seçimi olmaktan çıkıp, bir günlük yaşam
gereksinimine, bilgisayar ve İnterneti kullanamama durumunun ise bir ayıba ve sosyal
dışlanmaya dönüştüğünü savunur. Ancak bu durum sosyal normların değişiminden de öte,
bilgisayarların iş, eğitim ve politik yaşamdaki giderek artan merkezi rolünü göstermektedir. 155
Türkiye’deki duruma bakılırsa, 2011 yılı Nisan ayında Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojieri Kullanım Araştırması sonuçlarına
göre, Türkiye genelinde hanelerin %42,9’unun İnternet erişim imkanına sahip olduğu
görülmektedir. 16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar ve İnternet kullanım oranları
sırasıyla %46,4 ve % 45’tir. Oranlar, bu yaş grubundaki erkeklerde %56,1 ve %54,9 iken,
kadınlarda %36,9 ve %35,3’tür. Bilgisayar ve İnternet kullanım oranlarının en yüksek olduğu
yaş grubu ise 16-24 yaş grubudur ve bu oran tüm yaş grupları göz önünde bulundurulduğunda
erkeklerde daha yüksektir. Özellikle ülkenin Batı bölgelerinde ve kentlerde % 54,7 ve %
151
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53,2’ye çıkan bilgisayar ve İnternet kullanımı, kırsal kesimlerde %26,9 ve %25,7’dir. 156
İnternet kullanımı önceki yıllara oranla artma eğilimi içinde olmakla beraber, oranlarda
özellikle bölgesel ve cinsiyet temelli farklılıklar göze çarpmaktadır. İş başvurularından, edevlet uygulamalarına, gündelik yaşam trafiğinde ihtiyaç duyulan bilgilerden çevrimiçi eğitim
olanaklarına, bilgisayar ve İnternete erişimde fırsat eşitliği yeni medya okuryazarlığı eğitiminde
ilk aşamayı ifade eder.
Katılım eşitsizliği sorununu şeffaflık sorunu takip eder. Gençler medyayı kaynak olarak
(yaratıcı ifade, araştırma, sosyal yaşam vb.) kullanmakta giderek daha ustalaşırken, medyayı
kendi kendilerine inceleme konusunda sınırlı becerilere sahiptirler. Hobbs’un dikkat çektiği
üzere, “enformasyonun gerçeklik değerinin tanımlanması; enformasyonun artan çeşitliliği ve
enformasyona erişimin kolaylaştığı bir çağda giderek zorlaşmaktadır”157. Harvard Good Works
Project, bir web sitesinin içeriğine güvenme konusunda, kullanıcıların, sitenin format ve
tasarımına, içeriğinden daha çok önem verdiklerini ortaya koymaktadır. 158 İçerik, alenen
reklam değilse bile, giderek, markalaşmış, sponsorluk ekonomisiyle biçimlendirilmiş olarak
kullanıcılara ulaşmaktadır. Sözkonusu ticari çıkarların, kullanıcılar tarafından ne oranda fark
edilir olduğu ise belirsizdir. Arama motorlarındaki listelemelerin sıralanış düzeni dahi,
kullanıcılar için tespit edilmesi mümkün olmayacak şekilde ticari çıkarlara bağlı olarak
biçimlendirilir. Kullanıcıların çevrimiçi ürettikleri içerikler markalanıp, ticarileşirken, ürün
reklamları websitelerine ve oyunlara entegre edilmektedir. Çocuklar, çıkar sahibi gruplardan
gelen mesajları, gerçek olan ve olmayanı ayırt ederken, aynı zamanda yaratıcı ifade ve
toplumsal katılımın yeni biçimlerini denerlerken, yurttaşlar ve tüketiciler olarak ihtiyaç
duydukları becerilerde ustalaşabilecekleri güvenli bir alana ihtiyaç duymaktadırlar.
Üçüncü endişe kaynağı ise etik sorunudur. Tüketici ve üreticiler arasındaki sınırların
silikleştiği yeni durumda, çocuklar ve gençler bundan yaklaşık on yıl önce kimsenin tahmin
dahi edemeyeceği koşullarla başa çıkmak durumundadırlar. Ürettikleri çoğu şey kamusaldır ve
bu durumun ortaya koyduğu tahmin edilmesi güç sonuçlar her geçen gün farklı görünümlerde
ortaya çıkmaktadır. Yeni ifade biçimlerine uzak kalan yetişkinler, bu konuda onlara yardım ya
da rehberlik etme konusunda oldukça zayıf kalmaktadırlar. Ortaya çıkmakta olan yeni
uygulamaların etik sonuçları da belirsiz ve tanımlanmamıştır.159 Profesyonel bağlamda, etik
normların gözcülüğünü profesyonel organizasyonlar yürütmektedir. Ancak, sözgelimi, blog
yazarlarının ya da podcast yayıncılarının eylemlerini biçimlendiren etik bir kurallar dizgesinden
söz etmek mümkün değildir. Bazı çevrimiçi topluluklar kendilerine özgü normlar
oluşturmaktadırlar, ancak bu sitelere girmek isteyen erişkin olmayan gençler ve çocuklar yaşları
vb. konularda yalan söylemek pahasına bu gruplara girmenin yollarını bulabilmektedirler.160
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Medya eğitiminin en önemli hedefi, katılımcılar olarak gençleri; etik seçimleri ve bu seçimlerin
diğerleri üzerinde doğuracağı etkiler konusunda düşünmeye teşvik etmek olmalıdır.
Siberuzamın etik normları sürekli bir akış ve değişim içindedir. Ancak mevcut durumda, etik
uygulamalara yönelik sorular sormak, cevaplar bulmaktan daha önemli gözükmektedir. 161
Özetlemek gerekirse, Jenkins ve ekibine göre yeni medya eğitimine ilişkin çabalar yukarıda
sayılan bu üç noktayı önemle ele almalıdır162:

Çocukların ve gençlerin; toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve politik
geleceğine tam ve anlamlı katılımı için gerekli beceri ve deneyimlere erişimi.

Çocukların ve gençlerin; medyayı, dünya algısını şekillendiren bir fenomen olarak
kavramalarının sağlanması.

Çocukların ve gençlerin gelişmelerle birlikte ortaya çıkmakta olan etik süreçlere
dahil olmaları, medya üretim ve çevrimiçi topluluklara katılım süreçlerini bu etik standartlara
göre şekillendirmeleri.
Amerikan medya okuryazarlığı geleneğinin önemli temsilcilerinden Renee Hobbs ise,
“dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığı” (digital and media literacy) dediği süreç
kapsamında beş aşamadan söz eder. Hobbs’un sıraladığı aşamaların ilki “erişim”dir. Erişim,
medya metinlerini ve teknoloji araçlarını kullanarak, kullanıcıların gerekli enformasyonu
bulma ve paylaşma sürecini kapsar. Erişimi takip eden ikinci aşama olarak “analiz” süreci ise,
mesajın amacını, hedef kitlesini, niteliğini, doğruluğunu, güvenilirliğini, sergilediği bakış
açısını, mesajların olası etki ve sonuçlarını analiz etmek üzere eleştirel düşünceyi kullanma
becerilerini ifade eder. Üçüncü aşama “yaratım” aşaması, kişisel ifade süreçlerinde yaratıcılığı
kullanarak; amaç, hedef kitle ve kompoziyon tekniklerini birleştirerek içerik oluşturma ve
üretme etkinliklerini içerir. Yaratım sürecini takip eden “ifade etme” aşaması ise medya
mesajlarının ve teknolojik araçların gündelik düşünce ve eylemlerimiz üzerindeki etkilerini göz
önünde bulundurarak, kimlik oluşturma, iletişim süreçlerinde sosyal sorumluluk ve etik ilkeleri
kullanma etkinliklerini kapsar. Son olarak “eyleme geçme” süreci, aile içinde, profesyonel iş
yaşamında, toplum içinde, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde bilgi paylaşımı ve
sorunların çözümünde bireysel ve ortaklaşa olarak çalışma etkinliğini içerir.163
Dijital çağda, çocukların ve gençlerin sürekli ağlarla bağlı olduğu, mesajları yalnızca
tüketmekle kalmadığı, aynı zamanda bu içerikleri ürettiği ve paylaştığı ve bu eylemleri formel
eğitim ortamlarının dışında, informel ortamlarda yerine getirdiği bugünün yeni medya
kültüründe yukarıda söz edilen beceriler büyük önem taşır. İleride de değinileceği üzere( ) bu
konuda yetişkinlerin genel olarak benimsediği iki temel yaklaşım göze çarpar. Bunlardan
birincisi gençlerin ve çocukların, zamanlarının büyük bölümünü harcadıkları yeni medya
ortamlarından tamamiyle uzak kalmak ve dolayısıyla onları da uzak tutmaya çalışmak, ikinci
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yaklaşım ise sözkonusu becerileri kendi başlarına öğrenebileceklerini ve edinebileceklerini
varsayarak, ne yaparlarsa yapsınlar hiç karışmamak ve ilgilenmemek olarak özetlenebilir.
Çünkü gençler, bu yeni medya ortamlarında yetişkinlerden, özellikle anne-babalarından ve
öğretmenlerinden çok daha bilgili gözükmektedirler. Ancak, çocukları medyaya karşı
korunması gerekli kurbanlar olarak görmek kadar, onları her gün daha büyük etki alanları
yaratacak şekilde ortaya çıkan karmaşık sosyal deneyimleri tek başlarına yönetebilecek denli
ehliyetli görmek de aynı derecede sorunludur. Yeni medya ortamında, medya üretim sürecinin
etkili işlemesi, ancak etkili bir medya tüketim süreci ile mümkün olabilir.
Dan Gillmor, medya üretiminde bulunan kullanıcıların gazetecinin rolüne benzer bir
kamusal yarara hizmet ettiklerini savunur. Tam da bu nedenle yeni medya okuryazarlığı
eğitiminde, gazeteciliğin anlamını bu perspektiften tekrar ele almanın gerekli olduğunun altını
çizer. 164 Yeni medya düzeninin kullanıcıyı aktif kılan yapısına karşın kullanıcıların büyük
bölümünün halâ, üreticiden ziyade tüketici olduğu bir gerçektir. Gillmor, bu kategorideki
herkes için medya tüketim ve üretimine ilişkin ilkelerin büyük bölümünün sağduyudan
geldiğini söylemektedir.165 Bu bağlamda, Gilmor’a göre “medyanın tüketim ilkeleri”nin ilki,
kesinlikle “her konuda şüpheci olmak”tır. Bu ilke, hangi medya formunda olursa olsun,
okuduğumuz, gördüğümüz ya da duyduğumuz herşeye olduğu gibi güvenmemeyi ve
sorgulamayı ifade eder.166 Şüpheciliğin temel bir gereklilik olduğunu hatırda tutmakla birlikte,
“her şeyden de aynı oranda şüphe etmemek” ikinci tüketim ilkesidir. Gillmor’a göre, sözgelimi
New York Times gibi bir gazetede yazılan her şey tamamiyle doğru olmayabilir, ancak New
York Times’a güvenmek için var olan gerekçeler, güvenmemek için olanlardan önemli oranda
daha fazladır.167 Çevrimiçi websiteleri ise, profesyonel görünebilir, bir konuşmacı hayli yetkili
bir imaj oluşturabilir. Bu da insanların güvenli alan varsaydıkları ortamlar için sorunlu durumlar
oluşturur. Gillmor, “güven metre” dediği +30’dan -30’a uzanan bir ölçekten söz eder. Buna
göre, New York Times ya da Wall Street Journal gibi bir gazetedeki haber Gillmor’un
güvenmetresinde +26 ya da +27 iken bir bloga bırakılan anonim, yazarı belli olmayan bir
yorum bu skalada -26 ya da -27’lerdedir.168 Çünkü, yazarı belli olmayan bir yorumu, kimin, ne
amaçla söylediğini, söylediklerinin ne kadar arkasında duracağını bilmek olası değildir. Bunun
tersi durumda, gerçek ismini kullanan ve gerçeklenebilir bir kimlik ortaya koyan yorumcu ise
baştan belli oranda bir güvenilirlik durumu ortaya koyar. Üçüncü sıradaki, “kişisel konfor
alanının dışına çıkma” ilkesi kendi varsayımlarımıza meydan okuyacak yeni, alternatif bakış
açılarıyla karşılaşmanın bugün eskisinden çok daha kolay olması ile ilişkilidir. Bunun en basit
yolu ise kişinin kendisine benzeyen kişilerden oluşan konfor alanının dışına çıkmasıdır.
Gillmor, bir Amerikalı’nın, sözgelimi küresel haberlere yönelmesini, toplum içindeki bireyin,
farklı kültürlere ilişkin haberlere ilgi göstermesini bunun yolları arasında sayar. 169 Eğitimi ve
Dan Gillmor, “Principles for a New Media Literacy, Berkman Center for Internet and Society at
Harvard
University”,
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hayat görüşü ne olursa, herkes kendisiyle benzer konumda ancak farklı düşünen kişilerle
karşılaşabilir. Bazı durumlarda, karşısındakinin söylediklerinden ikna olup fikir
değiştirebileceği gibi baştaki görüşlerini korumayı da sürdürebilir. Ancak bu alışverişin
sonunda kendi görüşlerindeki nüanslar daha belirginleşir. Bunu “daha fazla soru sormak” ilkesi
takip eder. Bir konu ya da başlık kişiselleştikçe, o konuyu ele alan medyayı izlemek daha da
önem kazanır. Önemli olansa, kaynakların güvenilirliği daima sorgulamak ve sonuçları bu
sürece göre değerlendirmektir. 170 “Medya tekniklerini anlamak ve öğrenmek” ilkesi medya
üretiminin gelişmiş dünyada çocukların gelişim sürecinin önemli bir parçası olması ile ilgilidir.
Gelişmekte olan dünyada ise durum bundan farklıdır. İnsanların medyanın ikna ve
manipülasyon amaçlı nasıl kullanıldığını kavrayabilmesi, medya üretim tekniklerini
anlamaktan ve kullanmaktan geçer.171
Geleneksel medyayı ve dijital medyayı kapsayan yeni medyanın tüketim ilkelerine ek
olarak, yeni medyanın üretime olanak veren yapısını göz önünde bulunduran Gillmor, “medya
üretim ilkeleri”ni ise beş başlık altında sıralar. Bunlardan ilki “okul ödevlerinden daha
fazlasını yap” veya “ödevini bitir ve bittikten sonra fazlasını da yapmaya devam et” sloganıyla
formüle ettiği ilkedir.172 Her şeyi bilebilmek mümkün değildir, ancak iyi muhabirler bir konu
hakkında her zaman öğrenebilecekleri en çok şeyi öğrenmeye çalışırlar. Amaç eleştirel bir
konum yakalayana dek araştırmaya devam etmektir. Dijital dünyada bunun son aşaması ise
kolektif akıldır. Okurlar kolektif olarak her zaman yazardan daha fazlasını bilirler. Bu noktada
yorumlar önem taşır. “Her seferinde hatasız olmaya çalışma” ilkesi gazeteciliğin gerçekle
ilişkisini açıklar. Zira gerçeklere ilişkin hata yapmak güveni zedeler. Doğruluk ise başarılı
gazetecilik için başlangıç noktasıdır.173 Gerçekleri yazmak için enformasyonu doğrulamak da
büyük önem taşır. Bunu “herkese karşı adil olma” ilkesi izler. Farklı bakış açılarını
karşılaştırmalı olarak ele almak, izleyicinin, okurun, dinleyicinin güvenini arttırır. 174
“Önyargılardan bağımsız düşünme” medya üreticilerinin, kendi konfor alanlarının ötesine
geçmeleri gerekliliğini ifade eder. 175 Gazetecinin bağımsızlığını, kaynakları değil yazdıkları
ortaya koyar. “Şeffaf olmak ve şeffaflık talep etme” ilkesi geleneksel medyadaki gazeteciler
gibi yeni medya içerik üreticilerinin, sözgelimi blog yazarlarının, kendi yargı ve eğilimlerini de
belirgin kılma sorumluluğunda olmaları ile ilgilidir. Bu okurların, yazarın eğilimlerinin
farkında olarak kararlarını verebilmelerine imkan verir ve bir güven ortamı doğurmuş olur.176
Gillmor, medyanın üretim ve tüketim ilkelerine çocukların hakim olmasında ailelerin ve eğitim
kurumları olarak okulların önemli rol oynadığının altını çizer. Demokrasi eğitimli bir nüfusun
varlığıyla ancak mümkün olabilir. Aktivist medya kullanımı alınması gereken risk ise eğitimin
revize edilmesidir.177
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Jenkins ve ekibinin, Hobbs’un ve Gillmor’un yeni medya okuryazarlığının gerekliliğine
ve ilkelerine ilişkin yaklaşımlarının temelinde, yeni medyanın izleyiciyi aktif, katılımcı bir
birey konumuna taşıyan yapısı, aktif bireylerin birbirlerine ağlarla bağlı olmasının yarattığı
koşullar ve yeni medyan dilinin gerektirdiği okuryazarlık ihtiyacı yatmaktadır. Bu ihtiyacı
ortaya koymak öncelikle yeni medyanın yapısını, onu geleneksel medyadan ayıran koşulları ve
yeni medyanın dilini incelemekle mümkün olabilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sosyal medyanın tanımı ve özellikleri ele alınmış, bu tanıma dayalı olarak
sosyal medya kullanıcısı tanımı ve nitelikleri değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.

Sosyal medyayı geleneksel medyadan ayıran özelliklerin ortaya çıktığı alanlardan

a.

Kullanıcıların içerik üretim araçlarına erişimi

b.

Doğrudanlık

c.

Kalıcılık

d.

Hepsi

biridir?

2.
Sosyal medya, kullanıcı üretimi içeriğin oluşturulmasına ve paylaşmasına izin
veren, Web 2.0’ın ideolojik ve teknolojik temelleri üzerine inşa edilmiş internet tabanlı
uygulamaları ifade eder.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bir sosyal medya değildir?
a.

Blog

b.

Sosyal işaretleme siteleri

c.

Viki

d.

Kişisel web sitesi

3.
Facebook,
grubuna girer?

Andreas Kaplan’ın sınıflandırmasına göre hangi sosyal medya

a.

Mekan ve zamana duyarlı olanlar

b.

Mekana duyarlı olanlar

c.

Zamana duyarlı olanlar

d.

Mekan ve zamana duyarlı olmayanlar

4.
Aşağıdakilerden hangisi Kietzman, Hermkens, McCarthy ve Silvestre’ye göre
sosyal medyayı tanımlayan yapıtaşlarından biri değildir?
a.

Kimlik

b.

Paylaşım

c.

İlişkiler

d.

Şeffaflık
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5.
..........................., sanatsal ifade ve sivil sorumluluğa ilişkin engellerin azaldığı,
bireyin kendi yaratılarını üretmesi ve paylaşmasına imkân veren, deneyimli olandan acemiye,
gayriresmi akıl hocalığı için destek sağlayan bir kültürel süreci ifade eder.
Boşluğa hangisi gelmelidir?
a.

Katılımcı Kültür

b.

Çokkültürlülük

c.

Kültürel Yönelim

d.

Açık Kültür

6.
olamaz?

Aşağıdakilerden hangisi katılımcı kültür çağındaki temel endişelerden biri

a.

Katılım Eşitsizliği

b.

Şeffaflık Sorunu

c.

Etik Sorunlar

d.

Hiçbiri

7. Aşağıdakilerden hangisi katılımcı kültür çağındaki temel endişelerden biri sayılamaz?
a.

Bilgiye, fırsatlara erişimdeki eşitsizlik

b.
Medyanın dünya algısını nasıl şekillendirdiğini öğrenme sürecinde gençlerin
karşılaştığı sorunlar
c.

Teknoloji bağımlılığından kaynaklanan sorunlar

d.

Geleneksel mesleki eğitim ve sosyalizasyon süreçlerinin yetersizliği

8. Aşağıdakilerden hangisi Dan Gilmore’un ‘medyanın tüketim ilkeleri’ başlığı altında
saydığı ilkelerden biri değildir?
a.

Şüpheci olmak

b.

Kişisel konfor alanının dışına çıkma

c.

Medya tekniklerini anlamak ve öğrenmek

d.

Sosyal medya fenomenlerini örnek almak
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9. Dijital çağda çocukların ve gençlerin sosyal medya ile ilişkisine dair aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
a.
Gençler ve çocuklar dijital çağa özgü beceriler edinirken onlara hiç karışmamak
etkili bir yöntemdir.
b.
Yeni medya ortamında, medya üretim sürecinin etkili işlemesi, ancak etkili bir
medya tüketim süreci ile mümkün olabilir.
c.

Gençler yeni medya ortamlarında ailelerinden daha bilgilidir.

d.

Çocuklar ve gençler medya karşı korunması gerekli kurbanlardır.

10. Henry Jenkins’e gore aşağıdakilerden hangisi yeni medya eğitimine ilişkin
çalışmalarda önem taşıyan noktalardan biri değildir?
a.
Çocukların ve gençlerin; toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve politik
geleceğine tam ve anlamlı katılımı için gerekli beceri ve deneyimlere erişimi.
b.
Çocukların ve gençlerin; medyayı, dünya algısını şekillendiren bir fenomen olarak
kavramalarının sağlanması.
c.
Çocukların ve gençlerin gelişmelerle birlikte ortaya çıkmakta olan etik süreçlere
dahil olmaları, medya üretim ve çevrimiçi topluluklara katılım süreçlerini bu etik standartlara
göre şekillendirmeleri.
d.

Çocukların ve gençlerin teknolojiye bir tüketim malzemesi olarak yaklaşması

Cevaplar: 1.d, 2.d, 3.a, 4.d, 5. a, 6.d, 7.c, 8.d, 9.b, 10.d
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8. SOSYAL MEDYAYA KATILIM TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. Sosyal Medyaya Katılım Türleri
8.1. Tür Fikri
8.2 Arkadaş Güdümlü Katılım & İlgi Güdümlü Katılım
8.3 Katılım Türleri
8.4 Birliktelik Merkezli Katılım
8.5 Medya Merkezli Katılım
8.6 İlgi Merkezli Katılım
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal medyaya katılım türleri nelerdir?

2)
Gençlerin ve çocukların, sosyal medyaya katılım süreçleri, yetişkinlerden hangi
alanlarda farklılaşır?
3)
nelerdir?

Sosyal medyaya katılım türlerini ayrımlamayı sağlayan temel motivasyonlar
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Gençlerin ve çocukların
sosyal medyaya katılım
süreçlerinin
yetişkinlerin
katılım süreçlerinden hangi
noktalarda farklılaşır sorusu
değerlendirilmiştir.
Sosyal medyaya katılım
türlerinin
temel
motivasyonları ele alınmıştır.
Sosyal medya ile ortaya
çıkan katılım türlerinin
eğitim, sosyal hayat, kültür
vb. konularda nasıl sonuçlar
getirdiği ele alınmıştır.
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Anahtar Kavramlar
Sosyal medya, Katılım Türleri, Birliktelik Merkezli Katılım, İlgi Merkezli Katılım,
Arkadaş Merkezli Katılım
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Giriş
Sosyal medya ile ilişkiler sözonusu olduğuda yetişkinlerin ve doğrudan bu medyanın
içine doğan gençlerin ve çocukların katılım süreçleri farklılık gösterir. ABD’de 800 genç
üzerinde yürütülen kapsamlı bir araştırma ile bu süreçler daha yakından incelenmiş ve sosyal
medyaya katılım süreçleri ‘katılım türleri’ adı altında sınıflandırılarak değerlendirilmiştir.
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8. SOSYAL MEDYAYA KATILIM TÜRLERİ
2006 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde The MacArthur Foundation’ın, dijital
medyanın gençlerin öğrenme, eğlenme, sosyalleşme ve sivil hayata katılım süreçlerinde
yarattığı değişimleri araştırmak üzere ayırdığı 50 milyon dolarlık fondan yararlanarak, kapsamlı
bir araştırma yürüten Mimi Ito ve ekibi, dijital ve interaktif teknolojilerle ilişkiye girerken
benimsenen farklı katılım biçimlerini “katılım türleri” (genres of participation) başlığı altında
incelerler.

8.1. Tür Fikri
Tür (genre) fikri, bu katılım şekillerinin yorumsal boyutlarını ortaya koymaktadır.
Gençlerin yeni medya ile ilişkilerini, ilgilerini şekillendiren sosyal ve kültürel katılımın nasıl
işlediğini araştırdıkları etnografik çalışmalarında, “katılım türleri” ile, bugüne kadar daha çok
medya platformu seçimi, medya kullanım sıklığı ya da cinsiyet, yaş ya da sosyo-ekonomik
durum üzerinden yürütülen araştırmalara alternatif bir yaklaşım olarak etnografik yaklaşımı
benimsemişlerdir.178 Kategorik bir yaklaşım yerine, katılım üzerine “tür” temelli bir yaklaşım
benimsenmesinin gerekçelerinden biri, etnografik bir yaklaşımın, araştırmacıları, bireyleri
bağlam ve koşullardan bağımsız sabit medya kimlikleri olarak ele almaktan alıkoymasıdır.
Çünkü gençler, bağlama bağlı olarak farklı medya kimlikleri oluştururlar. İkinci olarak, tür fikri
medya platformuna (TV, bilgisayar, müzik vs.) odaklanmaz ve medya içeriği, teknoloji tasarımı
ve günlük iletişimde kullanılan kültürel referansları temel alır. Son olarak, tür analizi, sosyal ve
kültürel kalıpların analizinde en uygun yorumlayıcı modeldir. Günlük pratikler arasında sınırlar
çizen bir kategorileştirme yerine, türler stil ve formun tüm bir paket olarak yorumlanmasını
temel alırlar. Katılım türleri, iletişim ve kültürün yeni biçimleriyle insanların deneyiminin
yarattığı sürekli ilişkilere göre şekil değiştirir, dinamik ve karşılıklı ilişkilerden oluşan medya
ekolojisinin yaklaşım ve yöntemlerine uygun bir tanımdır. Bu anlamda da kategorik değil,
ekolojiktir.179

8.2. Arkadaş Güdümlü Katılım & İlgi Güdümlü Katılım
2008’de MacArthur Foundation tarafından desteklenen, University of California,
Berkeley ve University of Southern California’dan akademisyenlerin dahil olduğu araştırma
kapsamında Ito ve ekibi, MySpace, Facebook, YouTube vb. sosyal ağları kullanan 800’den
fazla genç ve onların ebeveynleri ile birebir görüşmeler gerçekleştirmiş, toplam 5000 saatlik
bir inceleme ile gençlerin dijital medya ile ilişkilerini anlamaya çalışmıştır. Yaş, cinsiyet,
seçilen medyanın türü gibi görece katı kategoriler yerine, etnografik temelli bir yaklaşımla
araştırmacılar, incelemeler sonunda gençlerin, dijital medya ile ilişkilerinde iki temel “katılım
türü” tespit etmişlerdir: arkadaş-güdümlü (friendship-driven) katılım ve ilgi-güdümlü (interestdriven) katılım. Arkadaş-güdümlü katılım, gençlerin gerçek yaşamdaki arkadaşları ile
çevrimiçi beraberliklerini ifade eder. Bu tür katılım, gençlerin okuldaki aynı yaş grubundan
178
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akranlarının yanısıra, dahil oldukları okul spor takımından, yerel etkinlik gruplarından
akranlarını içerir. Gençlerin büyük bölümü için, bu lokal arkadaş-güdümlü ağlar, yakın
arkadaşlarının ve hatta romantik ilişki kurdukları arkadaşlarını içeren ilişkilerinin çevrimiçi bir
yanısımasıdır. İlgi-güdümlü katılım ise yerel akran grubunda var olmayabilecek çevrimiçi
enformasyona ve gruplara erişimi ifade eder. Bu katılım türü, gençlerin okul çevresinde
yürüttüğü sosyal ilişkilerden farklı olarak, ilgileri temelinde kurduğu bağları içerir. İlgi temelli
bağların bir bölümü, örneğin spor, müzik vb. gibi okul aracılığıyla deskteklenebilecek
etkinlikler olmasına karşın, daha niş ilgiler, daha niş bağlantılar gerektirebilir.180

8.3. Katılım Türleri: Birliktelik Merkezli Katılım, Medya Merkezli
Katılım İlgi Merkezli Katılım,
Bunlara ek olarak, araştırmacılar medya katılımının derecelerine bağlı üç katılım türü
belirlemişlerdir. Bu üç katılım türü, sosyal ve kültürel bağlamla ilişkili olarak, medya
katılımının yoğunluk ve çok yönlülüğünü belirleyen dereceleri ifade eder:
a) Birliktelik Merkezli Katılım (hanging out): Araştırmanın bulgularına göre, diğer
katılım türlerinden farklı olarak, ebeveynler ve eğitimciler, arkadaşlarla birlikte olmayı
öğrenmeyi destekleyici bir pratik olarak görmek yerine “zaman kaybı” olarak görme ve
dolayısıyla engelleme eğilimdedirler. Arkadaşlarla birlikte olma sırasında, gençler ise,
sözgelimi, MySpace üzerinden dinledikleri müzikleri arkadaşları ile paylaşırlar, birlikte takip
ettikleri dizileri izlerler, video paylaşım sitelerinde kısa videolar izlerler, birbirlerinin çevrimiçi
durumlarını takip ederler, yeni medyayı arkadaşları ile birlikte olma pratiğinin bir parçası haline
getirirler. Ito’nun “hipersosyal” (hypersocial) terimi, gençlerin profillerinde yer verdikleri,
beğeniler, videolar, yorumlar vb. aracılığıyla, medyayı, akranlarıyla fikirlerini, stil ve
beğenilerini karşılaştırdıkları, kimliklerini oluşturdukları bir süreç olarak ifade eder.181
b) Medya Merkezli Katılım (messing around): “Arkadaşlarla birlikte olma”
durumundan farklı olarak, medya merkezli katılım, teknoloji ve medya içeriği ile ilişkili bir
katılımı ifade eder. Medya merkezli katılım, çevrimiçi enformasyon arama, oyun oynama,
dijital medya üretimi gibi etkinlikleri içerir ve arkadaşlarla birlikte olma ve ilgi-güdümlü
katılım arasındaki bir geçiş durumunu ifade eder. Medya merkezli katılım, ilgi-güdümlü bir
etkinliktir ve çevrimiçi kaynaklar, medya üretim kaynakları, medya bilgi ve ilgilerinin
paylaşılacağı bir sosyal bağlama erişim ile sağlanır; yeni medya ve teknoloji merkezli sosyal
alışverişleri içerir. Bu sosyal bağlamlar, aile, arkadaş grupları, bilgisayar klüpleri gibi ilgigüdümlü ağlar ya da gençlik medya merkezleri gibi eğitsel programlar olabilirler. Bu katılım
türü için en önemli faktörler, teknik kaynakların varlığı ve belli oranda özgürlük ve özerklik
sağlayan bir kendi kendine öğrenme ve keşif ortamının varlığıdır. Medya merkezli katılım
alanında yaşanan ilk deneyimler, çoğunlukla kişisel fotoğraf ve video görüntülerin aktarılması,
180
Mizuko Ito v.d., “Living and Learning with New Media”, Kasım 2008 s.9-10, (Çevrimiçi)
http://www.macfound.org/atf/cf/{B0386CE3-8B29-4162-8098E466FB856794}/DML_ETHNOG_WHITEPAPER.PDF, 20.09.2010
181
Ito v.d., Hanging Out, Messing Around and Geeking Out: Kids Living and Learning with New
Media, s.34.
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düzenlenmesi ve paylaşımını içerir. Araştırma kapsamında görüşülen gençlerin büyük bölümü,
aile ve arkadaş gruplarında çekilen fotoğraf ve videoları PhotoBucket ya da MySpace
üzerinden paylaşabilmek için dijital medya üretim sürecine ilk girişlerini yapmışlardır. Benzer
şekilde, arkadaş-güdümlü bir etkinlik olarak bir MySpace profilinin kurulumu, bir web sayfası
oluşturmak için giriş niteliğindedir.182
c) İlgi Merkezli Katılım (geeking out): Medya ve teknoloji ile yoğun, özerk ve ilgigüdümlü biçimde etkileşime girme becerisi bugünün medya ortamına özgü bir özelliktir.
Özellikle evinde tekoloji ve yüksek hızlı interneti olan çocuklar için, İnternet özel ilgilerine
yönelik çok fazla enformasyona erişim sağlar ve farklı formlarda ilgi merkezli katılıma imkan
verir. Bu katılım türü, belli bir kesime hitap eden bilgi ve pratikler arasında gezinmeyi ve bu
uzmanlık formlarına ait topluluklara katılmayı öğrenmeyi içerir. Akran temelli bu öğrenme,
belli bir ilgi alanına yönelik derin bilgi ve uzmanlık kazanmaya odaklanmıştır.183
Dijital medyaya düzenli erişim, ilgi merkezli katılım için bir zorunluluktur. Çevrimiçi
ve çevrimdışı alanlardaki aile, arkadaşlar, ve diğer akranlar, teknoloji, bilgi ve sosyal
bağlantılara erişim sağlamadaki diğer gereklilikleri oluştururlar. Medya merkezli katılımda
olduğu gibi, ilgi merkezli katılım da, kişinin kendi çizdiği yöntemlerle ilgilerini takip etmesi
için zaman, mekan ve kaynaklar gerektirir. Ayrıca, ilgi merkezli katılım, konunun uzmanlarının
oluşturdukları topluluklara erişimi de gerektirir. Sosyal olarak izole bir kullanıcı (geek)
resminin aksine, araştırmacıların gözlediği neredeyse tüm ilgi temelli katılım aktiviteleri hayli
sosyal ve katılımcıdır. Bu sosyal dünyalar uzmanlaşmış bilgi ağları ve toplulukları ile çalışma
ve görüşleri paylaşmak üzere bir dizi sosyal pratiği merkeze alır. Çevrimiçi dünya bu
uzmanlaşmaya dayalı hobileri ve bilgi ağlarını gençler için daha erişilebilir bir hale getirmiştir.
184
Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlar şunları içermektedir:

Gençlerin ve yetişkinlerin çevrimiçi etkinliklere yönelik bakışları arasında kuşak
farkından kaynaklanan bir uçurum bulunmaktadır.

Yetişkinler, gençlerin çevrimiçi olarak gerçekleştirdikleri etkinliklere yönelik
karamsar olma ve çevrimiçi etkinlikleri ağırlıklı olarak riskli ve verimsiz görme
eğilimindedirler.

Gençler ise çevrimiçi etkinliklerin sosyal olarak
düşünmektedirler ve genel olarak katılım konusunda hayli heveslidirler.

dolaşırlar.

değerli

olduğunu

Gençler çevrimiçi katılım yoluyla karmaşık sosyal ve teknik dünyalar arasında


Çağdaş topluma tam katılım için gereksinim duyacakları temel sosyal ve teknik
becerileri öğrenirler.

182

A.e., s.37.
A.e., s.38.
184
A.e., s.53.

183
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Gençlerin dahil oldukları sosyal dünyaların yeni dinamikleri vardır. Çevrimiçi
sosyalleşme kalıcıdır, kamusaldır, ayrıca arkadaş ve tanıdıklardan oluşan ağların ayrıntılı
yönetimini içerir,


Gençler çevrimiçi akranlarından öğrenme konusunda heveslidirler.


İnternet gençlerin birbirleriyle etkileşime girmesi, birbirlerinden öğrenmesi için
yeni kamusal alanlar sağlar.

Gençler, birbirlerinin çevrimiçi otoritesine saygı gösterirler ve yetişkinler yerine
birbirlerinden öğrenmek konusunda daha heveslidirler.

Öte yandan gençlerin çoğu, internetin öğrenme fırsatlarının tüm avantajından
yararlanmamaktadır.

Büyük bölümü, İnterneti sosyal amaçlarla kullanmaktadır ancak, bunun yanısıra
internet pek çok öğrenme imkânı da sunmaktadır.

Gençler, farklı mekânlardaki insanlarla ve kendi yerel akran gruplarında
bulunmayan, benzer ilgileri paylaştıkları insanlarla ilişki kurabilirler.

İnternette, astronomi, yaratıcı yazarlık ve yabancı diller vs. gibi konularda sayısız
öğrenme imkânı bulunmaktadır.185
Ito ve ekibi dijital çağda katılımın çevrimiçi enformasyon ve kültüre ulaşmaktan
fazlasını ifade ettiğini söylemektedirler. 186 Gençler, yeni medyayı kullanarak akranlarından
öğrenmekte ve bu da uzmanlık ve otorite nosyonlarının yeniden tanımlanmasını
gerektirmektedir. Çocuklar internette kendilerinin yönlendirdiği bir süreç içinde öğrenirler ve
bu, onlara okullarda öğretilen, öğretmenin bir uzman olduğu ve öğrenilmesi gerekli sabit bir
müfredatın olduğu öğrenme sisteminden önemli farklar içerir. Öte yandan, araştırma, bir çok
gencin geniş ölçekli ve sofistike, yeni okuryazarlık becerileri ve teknik beceriler
geliştirmelerine karşın, çevrimiçi görünürlüklerini ve sosyal ilişkilerini yönetmek konusunda
zorluklarla karşılaştıklarını ortaya koymaktadır. 187 Sözgelimi, gençlerin internete koydukları
çevrimiçi içerik, mesajlar ve profil bilgileri, umulan hedef kitlenin dışına çıkabilmekte ve bu
beklenmeyen durumun yarattığı etkiyi silmek çok güç olabilmektedir.
Ayrıca, araştırma ebeveynlerin büyük bölümünün, çocuklarının çevrimiçi olduklarında
neyle meşgul oldukları konusunda çok az şey bildiklerini ve bu konuda onlara rehberlik etmek
konusunda yetersiz kaldıklarını göstermektedir.188 Sözgelimi ev telefonundan cep telefonuna
geçmek gibi basit gözüken bir değişiklik bile, ebeveynlerin çocuklarının arkadaşları ile olan
“Digital
Media
&
Learning
Press
Releases”,
(Çevrimiçi)
http://www.macfound.org/site/c.lkLXJ8MQKrH/b.4773437/k.3CE6/New_Study_Shows_Time_Spent_Online_I
mportant_for_Teen_Development.htm, 12.06.2010
186
A.e.
187
A.e.
188
A.e.
185
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ortam gereği sosyal iletişimi kaybetmeleri sonucunu getirir.189 Çevrimiçi hayli aktif bir çocuk
ve yeni medya ile ilişkisi neredeyse hiç olmayan ailesi arasındaki durumu Ito, riskler içeren
nesiller arası bir uçurum olarak değerlendirir. 190 Basit yasaklamalar, teknik engeller ya da
zaman kısıtlamaları gibi uygulamalar gençler açısından yanlış bilgiler sonucu gerçekleşen güç
gösterileri olarak algılanma eğilimindedir. Buradaki sorun yalnızca bir erişim sorunu değil,
katılım ve öğrenmenin niteliğine ve normatif sorularına dair çocukların ve yetişkinlerin ortak
bir paydada buluşması gerekliliğidir. Aileler, gençlerin akranlarıyla sosyal interaksiyonlarının
önemini takdir etmeli ve bu akran pratiklerinde onların da bilgili uzmanlar olduğunu kabul
etmelidirler. Burada en önemli nokta, bunu uygulamak için ebeveynlerin de teknoloji ve medya
hakkında bazı temel konulara hakim olmasının gerekliliğidir.191
Çevrimiçi iletişime katılım ve oyun oynama pratiği gençlerin sosyalleşmesinde merkezi
önem taşımaktadır. Evde internet erişimi engellenen, kütüphanelerde ya da okullarda sosyal
ağlara ve oyun sitelerine girmeyi engelleyen bilgisayarları kullanmak durumunda kalan gençler,
ortak kültür ve sosyalleşme ortamına katılım açısından da engelli anlamına gelmektedir. Ito ve
ekibine göre, aileler, eğitimciler ve politikacılar dijital çağda katılımın, yalnızca çevrimiçi
“ciddi” enformasyona ulaşmayı deği, çevrimiçi sosyal etkinliklere ve eğlence etkinliklerine de
katılmı içerdiğini göz önünde bulundurmalıdırlar.192

189

A.e.
A.e.
191
Ito v.d., a.g.e., s.343.
192
A.e., s.347.
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Uygulamalar

145

Uygulama Soruları

146

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, gençlerin sosyal medya ile ilişkilerindeki süreçlere dair, kapsamlı bir
etnografik çalışma sonucunda oluşturulmuş sosyal medyaya katılım türleri ele alınmış, arkadaş
güdümlü katılım, ilgi güdümlü katılım, medya merkezli katılım, birliktelik merkezli katılım,
ilgi merkezli katılım gibi farklı katılım türleri değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Mimi Ito ve ekibinin gençlerin sosyal medya kullanımları üzerine 800 genç ve aileleri
ile yürüttükleri etnografik temelli araştırmaya gore, gençlerin dijital medya ile ilişkilerinde
tespit ettikleri iki temel katılım türü aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Arkadaş-güdümlü katılım & İlgi-güdümlü katılım

b.

Sosyal katılım & Bireysel katılım

c.

Demokratik Katılım & Kültürel Katılım

d.

Eğlence Amaçlı İçerik Üretimi & Politik Katılım

2. Yukarıda adı geçen araştırma kapsamında Ito ve ekibinin sosyal ve kültürel bağlamla
ilişkili olarak, medya katılımının yoğunluk ve çok yönlülüğünü belirleyen dereceleri ifade eden
katılım türlerinden biri değildir?
a.

Birliktelik Merkeli Katılım

b.

Medya Merkezli Katılım

c.

İlgi Merkezli Katılım

d.

Ekonomik Temelli Katılım

3. Özellikle evinde tekoloji ve yüksek hızlı interneti olan çocuklar için, İnternet özel
ilgilerine yönelik çok fazla enformasyona erişim sağlar ve farklı formlarda …………………….
katılıma imkan verir. Bu katılım türü, belli bir kesime hitap eden bilgi ve pratikler arasında
gezinmeyi ve bu uzmanlık formlarına ait topluluklara katılmayı öğrenmeyi içerir. Akran temelli
bu öğrenme, belli bir ilgi alanına yönelik derin bilgi ve uzmanlık kazanmaya odaklanmıştır
a.

Medya merkezli katılım

b.

İlgi merkezli katılım

c.

Birliktelik merkezli katılım

d.

Ekonomik temelli katılım

4. Teknoloji ve medya içeriği ile ilişkili bir katılımı ifade eder. …………….katılım,
çevrimiçi enformasyon arama, oyun oynama, dijital medya üretimi gibi etkinlikleri içerir ve
arkadaşlarla birlikte olma ve ilgi-güdümlü katılım arasındaki bir geçiş durumunu ifade eder.
a.

Medya merkezli katılım

b.

İlgi merkezli katılım
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c.

Birliktelik merkezli katılım

d.

Ekonomik temelli katılım

5. Arkadaşlarla birlikte olma sırasında, gençler sözgelimi, Facebook üzerinden
dinledikleri müzikleri arkadaşları ile paylaşırlar, birlikte takip ettikleri dizileri izlerler, video
paylaşım sitelerinde kısa videolar izlerler, birbirlerinin çevrimiçi durumlarını takip ederler, yeni
medyayı arkadaşları ile birlikte olma pratiğinin bir parçası haline getirirler. Ito ve ekibin bu
katılım türünü ……………….. olarak adlandırır.
a.

Medya merkezli katılım

b.

İlgi merkezli katılım

c.

Birliktelik merkezli katılım

d.

Ekonomik temelli katılım

6. Mimi Ito’nun ……………………… terimi, gençlerin profillerinde yer verdikleri,
beğeniler, videolar, yorumlar vb. aracılığıyla, medyayı, akranlarıyla fikirlerini, stil ve
beğenilerini karşılaştırdıkları, kimliklerini oluşturdukları bir süreç olarak ifade eder.
a.

Asosyal

b.

Hipersosyal

c.

Kültürel Çarpışma

d.

Kültürel Yozlaşma

7. Aşağıdakileden hangisi Ito ve ekibinin yürüttükleri araştırma kapsamında sosyal
medya ve katılım türlerine ilişkin vardıkları sonuçlardan biri değildir?
a.
Gençlerin
yararlanmamaktadır

çoğu,

internetin

öğrenme

fırsatlarının

tüm

avantajından

.
b.
Gençler farklı mekanlardaki insanlarla ve kendi yerel akran gruplarında
bulunmayan, benzer ilgileri paylaştıkları insanlarla ilişki kurabilirler.
c.
Gençler, sosyal medya ile ilişkilerinin hiç bir alanında yetişkinlerin yardımına
ihtiyaç duymayacak denli beceri sahibirdirler.
d.
İnternet ve sosyal medya gençlerin birbirleriyle etkileşime girmesi, birbirlerinden
öğrenmesi için yeni kamusal alanlar sağlar.
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8. Ito ve ekibinin yürüttükleri araştırmanın bulguları kapsamında, gençler ve
ebeveynlerinin durumlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a.
Ebeveynlerin büyük bölümü, çocuklarının çevrimiçi olduklarında neyle meşgul
oldukları konusunda çok az şey bilmektedirler.
b.
Basit yasaklamalar, teknik engeller ya da zaman kısıtlamaları gibi uygulamalar
gençler açısından yanlış bilgiler sonucu gerçekleşen güç gösterileri olarak algılanma
eğilimindedir
c.
Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin katılım ve öğrenmenin niteliğine ve
normatif sorularına dair otak bir paydada buluşması gereklidir.
d.
Ebeveynlerin çocuklarına yeni medya ve sosyal medya ile ilişkileri konusunda
rehberlik etmesine gerek yoktur.
9. Aşağıdakilerden hangisi Mimi Ito’nun ‘katılım türleri’ kavramı ile ilişkili
kavramlardan biri değildir?
a.

Sosyalleşme

b.

Teknolojik bağımlılık

c.

Kullanıcı üretimi içerik

d.

Akran temelli öğrenme

10. Cümlenin bitimindeki boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
‘Katılım türleri, iletişim ve kültürün yeni biçimleriyle insanların deneyiminin yarattığı
sürekli ilişkilere göre şekil değiştirir, dinamik ve karşılıklı ilişkilerden oluşan medya
ekolojisinin yaklaşım ve yöntemlerine uygun bir tanımdır. Bu anlamda da………….. .’
a.

kategorik değil, ekolojiktir

b.

kategoriktir

c.

stabildir.

d.

döngüseldir.

Cevaplar: 1. a, 2. d, 3. b., 4. a., 5. c, 6. b, 7. c, 8. d., 9.b, 10.a
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9. SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. İNTERNET ÇAĞINDA UNUTMA ÖZGÜRLÜĞÜ
9.1. İnternet, Anonimlik ve Değişen Kimlik Nosyonu
9.2. Gizlilik, Arşivlenme, Gözetim
9.3. İnternet Çağında Unutabilme Becerisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
nasıldır?

İnternetle birlikte ortaya çıkan sanal kimlik kavramının bugün vardığı nokta

2)
İnternette gizlilik, arşivleme ve kimik bilgilerinin kaydedilmesi gibi süreçler nasıl
koşullar yaratırlar?
3)

İnternet çağında çevrimiçi kimlik yönetimi için gerekli beceriler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İnternetle birlikte ortaya
çıkan ‘sanal kimlik’ kavramı,
anonim kimlikler ve değişen
kimlik
nosyonlarının
incelenmesi
İnternette,
gizlilik,
arşivlenme
ve
kimlik
bilgilerinin
kaydedilmesi
süreçlerinin
yarattığı
koşulların kavranması
İnternet
çağında
‘unutulabilmek’ için gerekli
becerilerin kavranması
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Anahtar Kavramlar
Sanal Kimlik, Çevrimiçi Kimlik, Unutma Özgürlüğü, Kimlik
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Giriş
İnternet ilk ortaya çıktığı dönemde farklı kimliklere dair denemelerin yapıldığı kimlik
açısından anonim bir alan açması nedeniyle bir kimlik laboratuarı gibi değerlendiriliyordu.
Bugünse kullanıcıların fiziki dünyadaki reel kimliklerinden ayrı sanal bir kimlik edinmeleri
mümkün gözükmüyor. Bu tekil kimliğimizle çevrimiçi dünyada yaptığımız her etkinlik, seçim,
paylaşım vb. kaydediliyor ve arşivleniyor. Bu bölümde, yeni medya düzeninde sosyal
medyadaki kimliğimizin yönetiminin rolü ve ‘unutma özgürlüğü’ fikrinin önemi ele alınacaktır.
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9. İNTERNET ÇAĞINDA UNUTMA ÖZGÜRLÜĞÜ
Geçmişe sünger çekip hayatta yeni bir sayfa açmak her zaman güç bir işti, ancak yeni
başlangıçlar için imkan hep vardı. İnternet çağında ise, bugünün çocuklarının ve gençlerinin
dijital geçmişlerinden kaçmak için isimlerini değiştirmekten başka şansları yok. Google
CEO’su Eric Schmidt’in Wall Street Journal’a verdiği röportaja göre 193 , İnternet çağında
büyüyen çocuklar, kendilerinden önceki neslin karşılaştığından çok daha farklı bir gelecek ile
karşı karşıyalar. Basit bir kıyas bu farkı açıklamaya yardımcı olabilir. İnternet öncesinde, bir
yetişkin için uzun süre evvel hakkında gazetede çıkan tatsız bir haber üzücü olabilirdi. Ancak
aradan geçen zaman hafızaları siler ve üzücü haber de biri fazlaca burnunu sokmadıkça tozlu
sayfalarda silik bir anı olarak gözden kaybolurdu. Kaldı ki, bir gazete yahut dergiye konu olacak
kişiler de ağırlıkla ünlü ve tanınmış isimlerdi. Bugünse, sosyal paylaşım sitelerinde, kişisel
hesaplar ya da kamuya açık uygulamalar üzerinden politik görüşlerini, dini inançlarını, cinsel
tercihlerini, ilişki durumlarını ve kimi kez daha fazlasını zaman ve mekan ayrıntıları vererek
fotoğraf ve videoları ile gerçek zamanlı paylaşan, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu sıradan
çevrimiçi kullanıcılar için durum çok daha karmaşık görünüyor.

9.1. İnternet, Anonimlik ve Değişen Kimlik Nosyonu
1990’ların ortasında Net’in anonim yapısı, kullanıcıların bir sohbet odasına ya da
Usenet’e erkek, kadın ya da tamamiyle belirsiz bir kimlik ile dahil olmasına, sohbete
katılmasına izin veriyordu. Aralarında MIT’den psikoloji profesörü Sherry Turkle’ın da
bulunduğu internet ve kimlik meselesi üzerine çalışan ve internetin olumlu özelliklerini öne
çıkaran çok sayıda araştırmacı için internet, çoklu kişiliklerin mümkün olduğu deneysel bir
ortamdı ve kullanıcıların kimlikleriyle daha önce hiç olmadığı şekillerde oynamasına izin
veriyordu. Turkle’a göre, anonimliğin tadını çıkararak kimlikle oynama durumu, kişilerin
kimliklerinin saklı taraflarını keşfetmelerini, farklı kimlikleri deneyimleyerek kendilerini daha
iyi anlamalarını sağlıyor, internet kimlik inşasında sosyal bir laboratuvar olarak iş görüyordu.194
1990’lı yılların bu özgürlükçü heyecanının altında yatan en önemli unsur elbette ki internetin
anonim doğası idi. Bu anonim dünyanın güvenli ortamı içinde kişi, kimliğine dair deneylerde
bulunabilirdi. Bugün ise özellikle gençler, çevrimiçi kimliklerini, yine Turkle’ın deyimiyle195,
bir kaplumbağa gibi sırtlarına giyerek tüm yaşamları boyunca taşımayı öğrenmek zorunda
kalarak büyüyorlar. İnternetin anonimliği ise bir ütopyaya dönüşmüş bulunuyor. Kullanıcılar
elbette hala oyunları, sanal dünya avatarlarını ve sosyal ağlarda oluşturdukları karakterleri
kimlik deneyleri için kullanıyorlar. Öte yandan, paralel, ayrı ve anonim bir sanal hayatın
varlığına dair beklentiler ise beklenti olmanın ötesine geçebilmiş değiller. Zira, internetin
‘sanal’ dünyası ile fiziki dünya arasındaki sınırlar oldukça silikleşmiş bulunuyor.

193

Holman
W.
Jenkins
Jr.,
Google
and
the
Search
for
the
Future
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704901104575423294099527212.html
194
Sherry Turkle, Life on The Screen: Identity in the Age of Internet, Touchstone Books, Simon &
Schuster, 1995
195
Sherry Turkle, "Does This Technology Serve Human Purposes?": A "Necessary Conversation" with
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9.2. Gizlilik, Arşivlenme, Gözetim
Hayatlarındaki her yanlış adımın, çocukluğa ve gençliğe özgü tuhaflıklarının
bilgisayarların hafızasında saklanacağını bildiğimiz bir neslin yetişkinliğe adım atışına tanık
oluyoruz ve bu gençlerin büyük bölümü internetteki ‘sil’ ve ‘temizle’ tuşlarının yalnızca
metaforik anlamlar içerdiğinin ne yazık ki farkında değil. İnternetteki dosyalar, fotoğraflar,
elektronik postalar, forumlara bırakılan mesajlar hiç bir biçimde internette tam olarak yok
olmuyor. İnternet hiç bir şeyi unutmuyor. Bizlerse interneti kamusal bir kayıt ve arşiv ortamı
olarak değil de, söylenenin uçup gittiği bir sohbet ortamı olarak düşünme eğilimindeyiz. Oysa,
yapılan her çevrimiçi sohbet, elektronik posta yazışması kaydediliyor ve arşivleniyor. Yalnızca
resmi belgeler ve tüketici profilleri değil, kullanıcıların neredeyse tüm günlük çevrimiçi
etkinlikleri toplanıp arşivleniyor. Ve buna arkadaşlardan, akrabalara, işverenlerden eski
sevgililere, komşulara ya da ev sahiplerine kadar herkes ulaşabiliyor. On yıl önce, Turkle’ın
internetin değişken kimlikler için bir sosyal laboratuvar olduğuna dair kullandığı metafor,
verilerin ve kullanıcıların sürekliliği fenomeni ile çürütülmüş durumda.
Microsoft tarafından Birleşik Devletler’de yürütülen 2010 tarihli bir araştırmaya göre,
Amerika’da personel alımı ve insan kaynakları birimlerinde çalışan uzmanların yüzde 75’i
şirketlerine iş başvurusunda bulunanlar hakkında arama motorları, sosyal ağ siteleri, fotoğraf
ve video paylaşım siteleri, kişisel web sayfaları, bloglar, Twitter ve çevrimiçi oyun siteleri de
dahil olmak üzere çevrimiçi ortamda bir kimlik soruşturması yürütüyor ve bu uzmanların yüzde
70’i buldukları çevrimiçi enformasyona dayanarak adayların başvurularını geri çevirebiliyor.196
İnternetin röntgencilik, teşhircilik ve düşünmeden yapılan paylaşımların yarattığı
rahatsızlıklar konusundaki potansiyeline uzun yıllardan beri alışmış bulunuyoruz. Öte yandan
ne söylediğimizin ya da diğerlerinin bizim hakkımızda neler söylediğinin kalıcı ve kamusal
dijital dosyalarımızda saklanmasının yaratacağı bedelleri kavrama noktasına yeni yeni
geldiğimizi söylemek yanlış olmaz. İnternetin hiçbir şeyi unutmayacağı gerçeği, kendi
kimliklerimizi kontrol etme becerisini elimizden alması anlamına gelmesi sebebiyle hem
ürkütücü hem de tehdit edici.
Pek çok eleştirmen, teknolojilerin bireylerin etkinliklerini izlemesi durumunu, Jeremy
Bentham’ın panoptikon tasarımının dijital bir versiyonu olarak açıklıyor. Panoptikonu,
gardiyanların mahkumları, mahkumlar farkında olmadan izleyebildiği bir hapishane tasarımı
olarak özetlemek mümkün. Böylesi bir hapishane mimarisinin, mahkumları uslu durmaya
zorladığını savunan Bentham’ın tasarımına ilişkin sosyolog Michel Foucault, 1970’lerde bu
tasarımın hapishane mimarisinin de ötesine geçtiğini, toplumda güç uygulamanın soyut bir
aracına dönüştüğünü iddia ediyordu. Viktor Mayer-Schönberger ise bugün sözünü ettiğimiz
kapsamlı dijital hafızanın, dijital panoptikonun çok daha tehlikeli bir versiyonu olduğunu öne
sürüyor. Ne söylediğimiz ve ne yaptığımıza dair verilerin saklandığı ve dijital hafıza üzerinden
erişilebilir olduğu bugünkü durumda, sözcüklerimiz ve eylemlerimiz yalnızca çağdaşlarımız
tarafından değil gelecekte ilişki halinde bulunacağımız kişilerce de yargılanabilir. Bir diğer
Jeff Rosen, The Web Means the End of Forgetting, New York Times, (Çevrimiçi)
http://www.nytimes.com/2010/07/25/magazine/25privacy-t2.html?_r=2&pagewanted=all
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deyişle, gelecek şu anda ne yaptığımız üzerinde bir soğutma etkisi yapabilir. Özetle, dijital
hafıza sayesinde, panoptikon yalnızca bugün hangi köşede ne yaptığımızı değil, farklı zaman
dilimleri üzerinden de ne yaptığımızı görebilir.
Sözgelimi, 2011 Eylül ayında, 20 yıllık PTT memuru İbrahim Damatoğlu hakkında,
evindeki bilgisayarını kullanarak Facebook sayfasında, hükümet aleyhine gazetelerde ve
dergilerde yer alan haberleri, köşe yazılarını, karikatürleri paylaştığı gerekçesiyle açılan idari
soruşturma, maaş kesintisi ve kademe ilerlememe cezasıyla sonuçlanmış, aynı soruşturma
kapsamında çalıştığı yer olan Zonguldak’tan Ordu’ya tayini çıkarılan Damatoğlu hakkında
‘devlet büyüklerine hakaret’ suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda
bulunulmuştu.197 Damatoğlu’nun kendisi de çevrimiçi dünyadaki eylemlerinin fiziki dünyadaki
bu ağır sonuçlarını kestirememiş olmalı.

9.3. İnternet Çağında Unutulabilme Becerisi
Bu sonuçları kestirmek, daha önce de belirtildiği üzere genç yaştakiler için çok daha
karmaşık ve güç. Bugün yetişkin bir meslek adamını, sözgelimi üniversite döneminde
savunduğu görüşleri yüzünden yargılamak ya da bir başkasını yıllar önce kişisel sayfasına
eklediği yorumlar üzerinden değerlendirmek en hafifinden adaletsizlik gibi görünüyor. Öte
yandan geçmişte yaptığınız ve unutmak istediğiniz hatalı bir eylem, paylaşılmaması gereken
bir fotoğraf, düşünmeden yapılmış bir yorum basit bir internet araması sonucu herkesin ilk
öğrendiği şey oluyor. Viktor Mayer-Schönberger, Delete: The Virtue of Forgetting in the
Digital Age adlı son kitabında unutmanın öneminden söz ediyor. Mayer-Schönberger’e göre,
harici belleği silerek geleneksel toplum, insanların geçmiş deneyimlerinden ders aldıklarını,
zaman içinde geliştiklerini ve değiştiklerini kabul ediyor. Diğer yandan, her şeyin kaydedildiği
bu yeni toplum yapısında ise bireye geçmiş eylemleri üzerinden köstek olmak ve onlardan
kaçmasını imkansız hale getirme eğiliminin yaygın olması kaçınılmaz bir sonuç. MayerSchönberger’e göre, unutma olmaksızın, affetmek eylemi de son derece güç bir girişime
dönüşüyor. Dijital hatırlama sürecinin sebep olacağı olası sonuçlara nasıl tepki verilmesi
gerektiğine dair ise Mayer-Schönberger mevcut altı seçenekten söz ediyor. Bu seçeneklerden
üçü, uzun yıllardır sürdürülen akademik çalışmalar, aktivizm, tartışmalar ve enformasyon
gizliliğinin ihlalinin yarattığı sonuçlarla elde edilmiş perspektifleri içeriyor. Birinci seçenek
bireye yönelik olan dijital perhiz. Bu seçeneğin sunduğu çözüm aslında çok basit ve temelde
bireye diğerleriyle enformasyon paylaşımını gerektirecek durumlardan olabildiğince uzak
durmasını telkin etmek üzerine kurulu. Böylesi bir davranış değişimini elde etmek için de,
elbette ki bireylerin eğitimli olmaları, diğerlerine rutin olarak gönderdikleri enformasyonun ne
kadar fazla olduğunu, bu enformasyonun değerinin ne olduğunu ve bu enformasyonun
kaydedilip saklanmasının sebep olabileceği tehlikeleri de kavramış olmaları gerekiyor. İkinci
seçenek ise yasal çerçeve içinde ele alınması gereken enformasyon gizliliği hakları. Farklı
biçimlerde olabilen ancak aynı ilkeyi paylaşan bu haklar temelde bireylerin kendilerine ait
kişisel enformasyon üzerinde hak sahibi olmalarını ve bu enformasyon üzerinde kontrol
Durmuş Sevindik, DHA, Facebook'ta hükümet aleyhine paylaşımda bulunan memura ceza ve tayin,
(Çevrimiçi) http://gundem.milliyet.com.tr/facebook-ta-hukumet-aleyhine-paylasimda-bulunan-memura-ceza-vetayin/gundem/gundemdetay/15.12.2011/1476057/default.htm
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sağlayarak yetkelendirilmelerini temel alıyor. Teknolojik bir çözüm olan üçüncü seçenek ise
dijital gizlilik hakları altyapısı olarak adlandırılıyor. Bu dijital hak yönetiminin tanımı basitçe,
müzik, film, dijital oyunlar, e-kitaplar vb. telif materyal gibi kişisel enformasyonun da şifreli
olarak iliştirilmiş bir meta-enformasyon ile eşleştirilmesi anlamına geliyor. Bu sistemle,
kullanıcılar, kendilerine ait enformasyona, söz konusu enformasyonu kimin, hangi amaçla ve
gerekirse ne kadar ücret karşılığı kullanabileceğini detaylandıran meta-veriler ekliyorlar. Bu üç
yaklaşımın da kendine özgü güçlü ve zayıf yanları bulunuyor. Dijital perhiz, örneğin, hiç bir
harici sınırlama olmaksızın bir davranış değişiminin gerçekleşmesi fikrine dayanıyor. Ancak
bunun dijital hatırlama için ne kadar etkili olabileceği henüz belirsiz. Enformasyon gizliliği
hakları daha sistemli ve güçlü bir yanıt olabilir. Zira, dünyanın pek çok bölgesindeki yasal
mercilerce uygulanıyor. Ancak onun da etkililik alanı pek soruyu beraberine getiriyor. Kişisel
enformasyon üzerinde teknik sistemler yoluyla kontrol sağlamak ise bir taraftan doğrudan
uygulama yoluyla etkililik sorununu çözüyormuş gibi yapsa da, hangi enformasyon kullanım
davranışının izin verilebilir hangisinin verilemez olduğunu formüle etmek uzmanlar için tahmin
edilemez şekilde karmaşık bir yapı ortaya koyuyor.
Mayer-Schönberger’in sözünü ettiği diğer üç seçenek ise yine birey, yasalar ve teknoloji
düzeyinde olmakla birlikte, bilişsel karar verme ve zaman ekseninde şekilleniyor. Avrupalı
yapay zeka uzmanı Julian Togelius ile Harvard Berkman İnternet ve Toplum Merkezinden
danay boyd’un görüşleri üzerine temellenen ikinci gruptaki ilk seçenek bilişsel uyum olarak
tanımlanıyor. Buna göre, dijital hatırlama çağına dair ihtiyaç duyacağımız değişimler zaten
zihnimizde şekilleniyor. Düşünme, değerlendirme ve karar verme mekanizmalarımızı baştan
başa yenileyerek, bizler, hayatın temel inşa bloklarından biri olan uyum sayesinde yeni düzene
adapte olabiliyoruz. Bir diğer seçenek enformasyon ekolojisi ise yasalar düzeyinde hangi
enformasyonun toplanabileceğine, saklanabileceğine, kim tarafından ve ne kadar süreyle
hatırlanabileceğine ilişkin düzenleyici katı bir sınırlamayı ifade ediyor. Bu kuralların sonuçları
ise açık: toplanan enformasyon kim tarafından ne amaçla toplanmış ve saklanmışsa amacını
gerçekleştirince silinmeli. Son seçenek ise en çılgın seçenek ve mükemmel bağlamsallaştırma
olarak tanımlanıyor. Buna göre, şeffaf bir toplum için her şey hakkındaki en detaylı
enformasyon herkes için erişilebilir olmalı ve kişisel enformasyon üzerindeki bireysel
kontrolün yerini genel şeffaflık almalı. Böylesi mükemmel bir bağlamsallaştırmayı elde
edebilmek için bugün sahip olduğumuzdan çok daha detaylı enformasyon toplayan, saklayan
ve bulan bir teknolojik altyapıyı gerektiriyor. Özetle, dijital hatırlama sürecinde etkin olabilmek
için gereken teknolojik araçlara sahip olmak. Çünkü tüm enformasyonun şeffaf olduğu bir
dünyada, birilerinin bir başkasını gözetim altında tutma durumu da gücünü kaybediyor ve
durumlar eşitleniyor.
Sayılan bu altı stratejinin her biri belli alanlarda umut verici olmakla birlikte,
karşılaşılan sorunun karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda hiç biri tam anlamıyla etkili
bir yöntem olarak öne çıkmıyor. Dijital hafızaya yönelik bir karşı hamle için yapılması
gerekense belki de tüm bu seçenekleri birlikte kullanmaktan ve hatta yeni yollar düşünmekten
geçiyor. Mayer-Schönberger’in kendi önerisi olan bir ek seçenek de enformasyona bir son
kullanma tarihi ekleme fikrini içeriyor. Buradaki amaç ise bir enformasyonu tümüyle silmek ya
160

da sonsuza dek saklamak yerine, belli bir süreyi tamamladıktan sonra enformasyonun yok
olmasını içeriyor.
Bugün dijital hafızanın olumsuz etkilerine karşı en iyi ve en etkili çözüm geliştirilmiş
değil. Öte yandan bu konunun öneminin ortaya konması ve tartışılmaya başlanması dijital
geleceğimiz için büyük önem taşıyor. İnsanlık tarihi boyunca hatırlamak biz insanlar için farklı
durumları karşılaştırmak, öğrenmek, yeni şeyler deneyimlemek ve zaman geçtikçe
deneyimlerimizden dersler çıkarmak için hep çok önemliydi. Bugün hatırlamamız gerekense
unutmanın da, bizi geçmişin geride bırakılması gereken yüklerinden kurtaran ve bugünü
yaşamamızı sağlayan önemli bir deneyim olduğu. İnternet çağının enformasyon yükü altında
dijital hafızayla başa çıkarken bugün hepimiz unuttuğumuz kadar özgürüz.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, internetle birlikte ortaya çıkan sanal kimlik kavramı, anonim kimlikler, ve
değişen kimlik nosyonları incelenmiş, internette gizlilik, arşivlenme ve kimlik bilgilerinin
kaydedilmesinin yarattığı koşullar ele alınmış, internet çağıdan ‘unutulabilmek’ için gerekli
becerilerin neler olduğu üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi internet çağında kullanıcıların dijital kimlik oluştururken
dikkat etmesi gereken öncelikli koşullardan biri değildir?
a)

Çevrimiçi etkinliklerinin kaydediliyor oluşu

b)

Çevrimiçi kimliklerinin arşivleniyor oluşu

c)

Sanal dünya ve gerçek dünya arasındaki sınırların belirsizleşmesi

d)

Profil fotoğrafının seçimi

2)
Sherry Turkle’a göre 1990’lı yıllarda anonim kimlikler ile internette dolaşmanın
önemi neden kaynaklanır?
a)
Bu sayede kullanıcılar farklı kimlikleri deneyimleyerek kendilerini daha iyi
anlıyorlardı
b)

Arkadaşlarına sürpriz yapabiliyorlardı.

c)

Kimlik hırsızlığına önlem almalarını sağlıyordu.

d)

Hiçbiri

3)
Aşağıdakilerden hangisi internetteki tüm çevrimiçi
kaydedilmesinin yarattığı olumsuz sonuçlardan biri sayılabilir?

aktivitelerimizin

a)
Ders aldığımız ve geçmişte bırakmak istediğimiz bir hatanın, aradan geçen
zamana rağmen adımızı arattığımızda ilk çıkan sonuçlar arasında olması
b) Tüketici profilimizin öğrenilip aradığımız ürünlere kolayca ulaşmamızın
sağlanması
c)

İlgimizi çekme olasılığı olan sitelerin vb. nin karşımıza çıkması

d)

Ağımızdaki kişi listesine göre bize yeni olası bağlantı kişileri

4)
Viktor Mayer- Schönberger dijital hafızanın, dijital panoptikonun çok daha
tehlikeli bir versiyonu olduğunu öne sürer. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden
biridir?
a.
Sözcüklerimiz ya da eylemlerimiz yalnızca çağdaşlarımız tarafından değil
gelecekte ilişki halinde bulunacağımız kişilerce de yargılanabilir.
b.

Dijital gözetim, toplumda güç uygulamanın soyut bir aracına dönüşür.

c.

Şu anda yaptığımız ve söylediklerimiz üzerinde baskıcı bir otosansüre sebep olur.
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d.

Hepsi

5)
Aşağıdakilerden hangisi Viktor Mayer-Schönberger’in dijital hafızanın sebep
olacağı sonuçlara tepki vermek için önerdiği seçeneklerden değildir?
a.

Dijital perhiz

b.

Enformasyon gizliliği hakları

c.

Yasalar düzeyinde enformasyon ekolojisi

d.

Görmezden gelme

6. İnternet iletişimine dair aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a.

İnternet büyük ölçekli arşivleme ve veri takibine imkan verir.

b.

Kullanıcıların neredeyse tüm günlük çevrimiçi etkinlikleri toplanır arşivlenebilir.

c.

İnternetteki sosyal ağ siteleri kamu yararına hizmet eder.

d.

İnternette kullanıcının anonimliği fenomeni giderek ortadan kalkmaktadır.

7. ‘Enformasyona bir son kullanma tarihi ekleme’ fikrini en iyi ifade eden seçenek
aşağıdakilerden hangisidir?
a.
Enformasyonu tümüyle silmek ya da sonsuza dek saklamak yerine, belli bir süreyi
tamamladıktan sonra enformasyonun yok olması
b.

Enformasyonun belli bir süreden sonra anlaşılmayacak bir veriye dönüşmesi

c.

Enformasyonun kamusallaşması

d.

Hiçbiri
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8. İnternet çağında unutma özgürlüğüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a.
Bugün dijital hafızanın olumsuz etkilerine ilişkin en iyi ve en etkili çözüm
geliştirilmiş değildir.
b.
gerekiyor.

Dijital hafızaya ilişkin bir karşı hamle yapılması için yeni yollar düşünmek

c.

internet çağında unutma özgürlüğü tartışmaları hukuki açıdan önem arz ediyor.

d.

Teknolojik altyapı insan hafızasını zayıflatıyor.

9. Bugün özellikle gençler, çevrimiçi kimliklerini, Sherry Turkle’ın deyimiyle, bir
kaplumbağa gibi sırtlarına giyerek tüm yaşamları boyunca taşımayı öğrenmek zorunda kalarak
büyüyorlar.
Yukarıdaki alıntıdan yola çıkarak hangisi söylenemez?
a.

Gerçek dünya ve sanal dünya arasına katı sınırlar çekiliyor.

b.

İnternetin anonimliği ise bir ütopyaya dönüşmüş bulunuyor.

c.

Fiziki dünyadaki kimlik ve sanal bir kimlikler arasındaki sınırlar silikleşiyor.

d.
İnternette yürütülen çevrimiçi etkinlikler, çevrimdışı toplumsal süreçler üzerinde
de etkili oluyor.
10. İnternet çağında unutma özgürlüğüne odaklanan Delete: The Virtue of Forgetting in
the Digital Age başlıklı kitabın yazarı kimdir?
a.

Viktor Mayer-Schönberger

b.

Henry Jenkins

c.

Sherry Turkle

d.

Dan Gilmore

Cevaplar
1.d, 2.a, 3.a, 4.d, 5.d, 6.c, 7.d, 8.d, 9.a, 10.a
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10. TRANSMEDYA ANLATILAR VE SOSYAL MEDYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. Transmedya Anlatılar ve Sosyal Medya
10.1. Yeni Medyanın Hikaye Anlatıları
10.2. Transmedya Hikayeciliği
10.3. Neden transmedya?
10.4. Geçmişten bugüne transmedya hikayeciliği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Transmedya anlatı nedir?

2)
İnternetin anlatı kavramı üzerinde yarattığı dönüşüm nasıl bir anlatı kavramı
ortaya koymaktadır?
3)

Transmedya anlatı alanına doğru dönüşümün nedenleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Transmedya
anlatı
kavramının anlaşılması
İnternetin anlatı kavramı
üzerinde
yarattığı
dönüşümün anlaşılması
Yeni medya düzeninde
transmedya anlatı alanına
doğru
dönüşümün
nedenlerinin kavranması
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Anahtar Kavramlar
Transmedya, transmedya anlatı, anlatı
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Giriş
Yeni medya çağında, anlatılar bağlamında değişen hikaye kavramının özü değil, bu
hikayeleri anlatırken hangi medya teknolojilerini kullandığımızdır. Her yeni medya teknolojisi
kendi anlatı dilini yaratır. Transmedya anlatılar da içinde bulunduğumuz internet, sosyal
medya, dijital medya teknolojilerinin dilini kullanan yeni anlatı formlarını içeren, yöndeşmeyi
temel alan betimleyici bir kavramsallaştırmadır.
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10.1. Yeni Medyanın Hikâye Anlatıları
Hikayeler aslında hayatımızda hep vardı. Zihnimizin işleyişi dahi hikayeleştirme
üzerine kuruludur. Dünyayı algılama biçimimiz hikayeler inşa etmeye dayanır. Aslında hikaye
dediğimiz ana yapının geçmişten bugüne çok da değiştiğinden söz edemeyiz. Sözlü kültürden
bu yana, hikayenin ana döngüsü korunmuştur. Sözlü kültürde dinlenen, romanda okunan,
filmlerde izlenen hikayenin temel motivasyonları bugün yeni bir anlatı formu olan transmedya
hikayeciliği için de geçerlidir. İnsanın hikayeye olan ihtiyacı ve hikayenin yaşantımızda
oynadığı rolün değiştiğinden söz edemeyiz.
Bugün değişik olan, yeni olan, bizim hikayeyi nasıl anlattığımız, anlatırken hangi medya
teknolojilerini kullandığımızdır. Her yeni medya teknolojisi kendi anlatısını, dilini
yaratmaktadır. Yeni medya teknolojileri dediğimiz zaman hemen bugünü düşünme
eğilimindeyiz. Öte yandan yazı da bulunduğu dönemde yeni bir iletişim teknolojisiydi örneğin.
Bir başka iletişim teknolojisi, matbaa 1450’lerde ortaya çıktığında, matbaanın ortaya çıkarttığı
altın anlatı formu önce süreli yayınlar ardından da –belli bir süre geçtikten sonra elbetteromanlar olmuştur. Benzer olarak,1895’te sinematografın icadı bir dizi hummalı deneyin
yapıldığı bir dönemi getirdi, bunun sonucu da 1910’larda ilk uzun metrajlı filmlerin ortaya
çıkışı oldu. 1925’te televizyonun icadını izleyen yirmi beş senenin sonunda ortaya çıkan sitcomlar da, -format olarak bugün de geçerliliklerini göz önüne alırsak-, bir medyum olarak
televizyonun altın formunu ifade eder diyebiliriz. Bugün geleneksel medya olarak ifade
ettiğimiz kitle medyası bu süreçlerin gelişimini ve bugün vardığı noktayı ifade eder. Sonrasında
ise dijital medya, internetin ortaya çıkışına tanıklık ediyoruz. Geleneksel medya ya da kimi
zaman eski medya olarak ifade ettiğimiz kitle medyasına karşı yeni medya olarak tanımlanan
dijital medyayı ise özellikle ilk dönemleri için taklitçi ve neredeyse ‘bukalemun medya’ olarak
tanımlamak yanlış olmaz.
Aslında bütün medyalara baktığımızda yeni bir medya teknolojisi, her zaman öncelinin
işlevini ve dilini taklit etmiştir. İnternet mecrası da ilk önce bunu yapmıştır. Gazeteleri
internetten okumak, filmleri internetten izlemek gibi. Ancak aradan geçen zamanda internet
mecrası da kendi dilini bulmaya başlamış, iletişim ortamının yapısal farklılığı giderek anlatıları
da etkilemiştir. Bir dizi farklı medyum üzerinden non-linear yani doğrusal olmayan biçimde
izleyiciye ulaşan, katılımcı ve çoğunlukla oyunsu anlatı formları kuşatıcı deneyimler sunmak
üzere ortaya çıkmışlardır

10.2. Transmedya Hikâyeciliği
Bugün konuştuğumuz 'transmedya hikâyeciliği' kavramı da geleneksel medya ve yeni
medyayı bir araya getiren yeni anlatı formlarını ifade etmektedir.
İletişim kuramcısı Henry Jenkins, transmedya kavramını şöyle tanımlar: Bir transmedya
öykü çok sayıda medya platformunda açılır, her yeni metin bütüne kendine özgü ve değerli bir
katkıda bulunur. Transmedya anlatının ideal formunda her ortam en iyi yapabildiği şeyi yapar-
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yani bir öykü filmle (izleyiciye) sunulur, televizyon, roman ve çizgi romanlarla genişler,
dünyası oyun aracılığıyla keşfedilir veya bir eğlence parkında deneyimlenir.
Bir diğer deyişle, transmedyal bir anlatıda, hikayelerin farklı medya platformlarına bağlı
olmaktan kaynaklanan sınırları ortadan kalkıyor ve tüketiciler farklı kapılardan, istedikleri
noktalardan bu anlatı evreninin içine girebiliyorlar. Çünkü transmedya, farklı kanallar ve
izleyiciler için tasarlanmış anlatıları ifade ediyor. Bu kavramın kendisi tamamiyle yeni olmasa
da giderek bir anlatı stratejisinin temel normu haline geliyor.
Pazarlama perspektifinden bakıldığında bu bütünleşik pazarlama modelinin bir sonraki
aşaması olarak değerlendirilebilir. Amaç farklı noktalar arasında tam bir tutarlılığı korumak
yerine, farklı kanallar için farklı iletişim stratejileri tasarlamak ve bunu yaparken de markayı
merkeze yerleştirmek olarak özetlenebilir.
Bu üretim biçiminin ortaya çıkışını hızlandıran belli etmenler var elbette. Bunları hızla
ele almak yerinde olabilir:

10.3. Neden Transmedya?


Tüketici çekme sürecinin zorlaşması

Bugün var olan ürün çeşitliliğinde, bir tüketiciyi markanıza cezbettiğiniz zaman çekim
alanınızda tutmak zorunluluğu çok önemli. Transmedya bize bu çekiciliğin altyapısını
sağlamaktadır. Diğer yandan, geleneksel içerik endüstrileri bugün kullanıcıları eğlendirecek ve
ilgilerini çekebilecek yaratıcı ve yenilikçi yöntemler bulma ihtiyacı içindeler. Bu yapı içinde,
izleyiciler reklamlardan sadece tanıtımın ötesinde ilgi çekici bir katma değer bekliyorlar.


“Dijital yerliler” olgusu önemli bir etmendir

Dijital yerli kavramı, kısaca, bilgisayarın bir tost makinesi kadar sıradan olduğu bir
ortam içine doğan nesli ifade ediyor. Dijital yerliler eğlence dünyası ve medyayı hem içerik
yaratıcıları hem de tüketicileri olarak yeni bir boyuta taşıyorlar ve transmedya da bir anlamda
bu kuşağın yeni medya ile olan ilişkisine ayna tutuyor.
 'Edilgen izleyici' nosyonu geçmişte kalmıştır. İnternet, katılımcı izleyici kavramının
oluşumunu hızlandırdı. Bugün televizyon izlerken, sosyal medyayı da izlediği ile bağlantılı
kullanan bir izleyici/tüketici profilinden söz ediliyor. Transmedya bu izleyici profilini hesaba
katan bir yapıyı öngörüyor.
 ‘Çoklu etkinlik’ kavramı aynı anda birden fazla etkinlik ile haşır neşir olma halini
ifade etmektedir. Bir dizi farklı medyayı kullanarak, eş zamanlı ve aktif kullanım için
tasarlanmış içerikler oluşturmak beklentisine cevap verilmelidir.
 Ulaşılabilir teknolojiler kolektif zeka kavramını güçlü bir biçimde yaşamımıza
sokmuştur. Sosyal medya, mobil teknolojiler vb. aracılığıyla büyük grupların bir araya
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gelebiliyor olması ve bu grupların birlikte hareket edebilmeleri hikaye anlatım yöntemlerine
daha önce hayal bile edilemeyecek yeni olanaklar eklemiştir.
 Oyunlar içinde bulunduğumuz çağda bir fenomene dönüşmüş bulunmaktadır. Mobil
cihazlar, sosyal medya, oyun konsolları ve bilgisayarlar aracılığıyla oynanan oyunların sayısı
artmış, her mecrada, platformda erişilebilir olan oyunlar, anlatısal bulmacalara da dahil olmaya
başlamışlardır.
 Platformlar arası sınırlar silikleşmiştir. Artık sanal dünya ve fiziki dünyayı
birbirinden çok da ayrılmadığı bir, sınırların belirsizleştiği bir düzen içinde yaşıyoruz. Eğlence
içeriklerinin de platformlar arasında hareketli hale gelmesi geleneksel medya formatlarını
yeniden gözden geçirmeyi gerekli kılmıştır.

10.4. Geçmişten bugüne transmedya
Transmedyanın geçmişine baktığımızda bunun franchise yani lisanslı ürünlerle
başladığını söylemek mümkündür. Örneğin, 1930’lardan bu yana Superman, Star Trek gibi
anlatı evrenleri, tek bir mecra ile sınırlı kalmamış, sözgelimi Star Trek franchise’ı kapsamında
o dünyada geçen bir dizi farklı hikaye yazılmıştır.
Franchise ve transmedya arasında geçişken örnekler de sunacak Star Wars
franchise’ının ilk filmi 1977 yılında gösterime girer. 26 senede 6 film, kitaplar çizgi romanlar,
anime TV serileri, 100'ün üzerinde resmi oyun, giysiler, aksesuarlar gibi çok sayıda medya
formunu kapsamıştır. Bu büyük evren kurgusu içinde farklı galaksilerde geçen hikayeler ve
sayısız farklı karakter bulunmaktadır. Farklı mecralar, hikayeler arasında hareket eden
karakterler görülmektedir.
Bu franchise kapsamındaki farklı medya ürünleri, farklı kanallardan hiyerarşik olmayan
bir sıralamayla izleyicilere sunulmaktadır. Transmedyal üretimin yarattığı hareket insanlar
arasında sosyal etkileşimle büyümektedir.
'Pokemon' franchise’ı da sosyal etkileşim bakımından ilginç bir örnek oluşturmaktadır.
Pokemon’da bir sürü içerik izleyiciye sunulmakta ancak bu içerikler için tek bir metin
oluşmamaktadır.
Franchise’dan transmedyaya geçiş aşamasını oluşturan öncü projelere baktığımızda,
1995’de 'Star Wars- Shadows of the Empire' iyi bir örnek oluşturabilir.
Bu yapı Star Wars serisinin ilk üçlemesinin son iki filmi arasında geçen anlatılmamış
dönemi, orijinal öyküyü farklı ortamlarda geliştirerek eş zamanlı olarak anlatmaktadır.
Proje kapsamında öyküleri kimi bölümlerde çakışan kimi bölümlerde paralel ilerleyen
bir roman, bir çizgi roman, bir video oyunu ve çocuklara yönelik bir üç boyutlu kitabın yanı
sıra öyküye katkısı bulunmayan resim serileri, oyuncaklar ve bir müzik albümü de üretildi.
Anlatı içeren yapıtların kurmaca evrenin bütünü ve birbirleri ile tutarlı olmalarına özen
gösterilen projede, her ortamın öykünün farklı bir boyutunu anlatması amaçlanmıştı. Bazı
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karakterler ve yaşadıkları sadece çizgi romanda yer alıyor, video oyunu Empire Strikes Back
filminin bir sahnesini filmde anlatıldığından farklı bir perspektifte anlatıyor; roman filmlerin
kahramanlarına, çizgi roman filmlerin yan kahramanlarına, video oyunu ise proje için üretilmiş
yeni bir kahramana diğer ortamlardan daha çok odaklanıyordu. Romanın karakterlerin iç
dünyalarına, oyunun öykünün aksiyon sahnelerine ağırlık verdiği proje The Secrets of Star
Wars Shadows of the Empire (1996, New York, Ballantine Books, s.6) adlı kitabında Cotta
Vaz’ın aktardığına göre yapımcılarınca her bir ortamın öykünün en iyi anlatabildiği bölümünü
ele alması prensibine göre şekillendirilmeye çalışılmıştı. Yine Cotta Vaz’ın aktardığına göre
yapımcılarınca Lucasfilm şirketinin yan ürünlerini kapsayan geniş lisans anlaşmalarının
sağladığı olanaklara dayalı bir multimedya projesi olarak tanımlanan proje, kurmaca evreni
farklı ortamları kullanarak zenginleştirmeyi amaçlaması ile transmedya anlatı uygulamaları ile
benzer özellikler taşıyordu; ancak orijinal filmlerden çok daha sonra ve bağımsız olarak
üretilmişti. 1997 ve 2000 yıllarında Shadows of the Empire adı ile yayınlanan ve proje için
yaratılan yan karakterlerin hikayelerini anlatan iki ayrı çizgi romanla sürdürülen öykü; sadece
Star Wars markasını taşıyan sinema filmlerinin canon kabul edildiği bir marka sistemi içinde
öyküsü yönüyle apocrypha ve sonraki çizgi romanlardan da anlaşılacağı üzere üretim biçimi
açısından da lisanslı bir ürün statüsündeydi.
1999 – 2003 yılları arsında gösterime giren The Matrix, The Matrix: Reloaded, The
Matrix: Revolutions sinema filmleri ile Enter The Matrix video oyunu ve Animatrix başlığı ile
yayınlanan 9 kısa animasyon filmi transmedya anlatı uygulamalarının ilk önemli örneği kabul
edilebilirler. Matt Hanson The End of Celluloid (2003, Roto Vision, Hove, s.47) adlı kitabında
kurmaca bir dünyanın birden fazla ortama yayılması durumuna en uygun güncel örneğin söz
konusu yapımlar olduğuna iddia eder. Aynı şekilde Jenkins’e göre The Matrix, medyada
yöndeşme çağı için tek bir ortamda aktarılamayacak kadar büyük bir anlatı yaratmak amacıyla
çok sayıda metni entegre eden bir eğlence endüstrisi ürünüdür. Jenkins şöyle der (Convergence
Culture, New York, NYU Press, ,s.95, 2006): “Wachowski kardeşler transmedyalık oyununu
çok güzel oynamışlardır, ilgi uyandırmak üzere orijinal filmi öncelikle sunmuşlar, kararlı
hayranların daha fazla bilgi için açlığını ayakta tutmak için az miktarda web-çizgi romanı
hazırlamışlar, ikinci filmin beklentisi içinde animasyon filmlerini yayınlamışlar, ikinci filmin
tanıtım kampanyası ile bilgisayar oyununu piyasaya sürmüşler, çemberi The Matrix Revolutions
ile sona erdirmişler, ve daha sonra bir devasa online oyun() ile tüm mitolojiyi oyunculara teslim
etmişlerdir.” The Matrix’i ve takip eden yapımları kendilerinden öncekilerden farklı kılan
özellik, orijinal filmin ardından izlenen anlatı stratejisidir. Farklı ortamlardaki yapıtlar, baştan
itibaren bütünlüklü bir kurmaca evrenin parçaları olarak tasarlanmışlardır. Bir örnek ile
açıklamaya çalışalım: İkinci filmden önce piyasaya sürülen Animatrix animasyon filmlerinden
biri olan Final Flight of the Osiris, kahramanının bir mesajı bir posta kutusuna bırakması ile
son bulur. Yine ikinci filmin tanıtım kampanyası sırasında piyasaya sürülen Enter the Martix
video oyununun ilk görevi ise söz konusu mesajın postaneden alınması ile ilgilidir. İkinci film
olan Matrix Relaoded ise kahramanların söz konusu mesaj hakkında tartıştıkları bir sahne ile
: Tükçe’de “massively multiplayer online role playing game” yada kısaca MMORPG olarak bilinen
bilgisayar oyuna türüne verilen ad. Bu ad orijinal ismin taşıdığı “çoklu oyunculu” ve “rol yapma oyunu” olma
anlamlarını taşımamakla birlikte dilimizde yaygın olarak kullanılmaktadır.
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başlar. Birbirini tamamlayan olay örgüsü elemanları bu örnekle sınırlı değildir: Animatrix
filmleri ve web-çizgi romanları kurmaca evrenin geçmişine dair bilgiler verirler. Yine
Animatrix filmleri ikinci ve üçünü filmin yan kahramanlarından birine bir geçmiş çizer. Enter
The Matrix video oyunu ikinci filmle ortaya çıkan bir aşk üçgeninin ardında yatan olayları
anlatmanın yanı sıra filmin iki yan karakterini baş karakterler olarak sunar. Böylelikle
oyuncular hem filmde birkaç satırlık repliği olan yan karakterlerin bütün öykü içindeki
önemlerini hem de filmde kısaca verilen kimi olayların gerçekte nasıl gerçekleştiğini öğrenirler.
Transmedyaya özgü bir örnek olmasa da ikinci filmin yarım kalmış bir hikaye ile ve
“sonuçlanacak” notu ile bitmesi ve üçüncü filmin bu noktadan başlaması projenin parçalı
yapısını yansıtmaktadır. Jenkins, The Matrix benzeri transmedya anlatı çalışmalarında her bir
ürünün kendinden öncekilerin üzerine kurulu olduğunu ve tüketiciler için kurmaca dünyaya
farklı giriş kapıları açtıklarını savunur. (Jenkins, a.g.e., s.95)
Transmedya anlatı uygulamaları lisans sitemi içinde ikincil elemanların tüketim
değerlerini arttırmaları ve medya-markalarının farklı ürünlerin tüketicilerine ulaşmalarına
olanak sağlamaları açısından üreticiler için uygun bir ekonomik strateji olarak görülmektedir.
İkincil elemanların verdiği geri plan bilgileri öyküye bir derinlik ve gerçeklik duygusu
vermektedir. Bu strateji yapımcılara tek bir ortamın hem içerik hem de deneyim olarak
verebileceğinden daha fazlasının tüketiciye sunulmasına ortam yaratmaktadır. Tüketiciler her
yeni ürünle kurmaca evreni yeniden değerlendirme imkanı elde ederler.
Bir başka örnek, hikayesi, interaktif yapısı, ulaştığı kitlenin büyüklüğü ile alternatif
gerçeklik oyunu türü içinde belirleyici özelliklerin oluşmasını sağlayan ilk oyun, 2001 yılında
Steven Spielberg’in “Yapay Zeka” (A.I.: Artificial Intelligence) filminin pazarlama stratejisi
kapsamında yapılan “The Beast”tir. Microsoft Oyun Grubu’ndan Jordan Weisman’in başını
çektiği The Beast tasarımcılarının amacı pembe dizi estetiğinden beslenen kitlesel, web tabanlı
bir hazine avı (treasure hunt) tasarlamaktır. (Stewart 2009) Microsoft yetkililerinin ve filmin
yaratıcısı Spielberg’in ekipten istediği, filmdeki yapay zeka temaları ile bağlantılı olarak bir
sanal dünya yaratmalarıdır. Bir başka deyişle, ekibin yaratımı, film içindeki olay ve
karakterlerin bir yeniden üretimi olmayacak, Yapay Zeka’nın hikayesinin geçtigi 2142
yılındaki dünyanın perde arkasını anlatan bir keşif olarak tasarlanacaktır. (Szulborsk 2005: 94)
Bu bağlamda baş yazar Sean Stewart, “A.I. Web Game” (Yapay Zeka Web Oyunu) başlıklı
yazısında projenin temel çerçevesine ilişkin ekip içinde belirlenen prensipleri söyle sıralar:
(Stewart 2009)
1.

Anlatının bütünü oyuncular tarafından birleştirilmek üzere parçalara ayrılacak

2.
Oyun, ana mecra olan internetin doğasına uygun olarak, işbirliğine dayalı ve
ortaklaşa oynanacak şekilde tasarlanacak
3.

Oyunu kimin yapıtığı ve ne için yaptığı bilgisi kamuya açıklanmayacak

4.
Oyun, oyunculara, web siteleri, elektronik posta, telefon, gazete kupürleri, faks,
kısa mesaj, televizyon spotları vs gibi birçok farklı kaynaktan ulaştırılacak.
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Bu prensiplere daha sonra, bir başka prensip daha eklenir: “Oyun, asla oyun olduğunu
kabul etmeyecektir.” (Stewart 2009) Bu prensipler bağlamında Dave Szulborski, projenin oyun
ve hikaye alanlarını birleştirme eğilimi taşıdığı yorumunda bulunur. Kullanılan yöntemler,
oyuncunun içine dalabileceği (immersive) ilgi çekici bir alternatif gerçeklik yaratma niyeti
taşımaktadır. (Szulborski 2005: 95)
Yapay Zeka filmin tanıtımlarının yayınlanması ve billboard reklamlarının asılmaya
başlanmasından iki ay sonra, 8 Mart 2001’de ilk oyun siteleri yayına sokulur; ancak ne oyun
ne de siteler hakkında herhangi bir duyuru yapılmaz. Hazırlanan film tanıtımları ve posterler
oyuna başlayabilmek için bir dizi “tavşan deliği” (rabbit hole) içermektedir. Lewis Carrol’un
Alice Harikalar Diyarında adlı kitabında, Alice’in gizemli beyaz tavşanı takip ederken içine
girip harikalar diyarına geçtiği tavşan yuvasına gönderme yapan terim, alternatif gerçeklik
oyunlarında oyuncuyu oyun dünyasına sevk eden ilk ipucu anlamına gelmektedir. (Unfiction
2009) Bu ipuçlarından birincisi filmin tanıtımın sonunda film ekibinin ad ve görevlerinin
yazıldığı bölüm içinde bulunan alışılmadık bir görev tanımıdır: “Jeanine Salla, Sezgisel Makine
Terapisti” (Jeanine Salla, Sentient Machine Therapist). İkinci ipucu ise, tanıtımların sonunda
filmin vizyona giriş tarihini duyuran “Summer 2001” sözcüklerinin etrafında oluşan dekoratif
amaçlı gibi görünen çentiklerdir. Her bir harfin üzerine düşen bu çentikler sayıldığında bir
telefon numarasına dönüşme potansiyeli taşıyan 5-0-3-3-2-1-5-2-2-2 sayıları ortaya çıkar. Bu
numarayı arayan oyuncular şöyle bir telefon mesajı ile karşılaşırlar:
Hoşgeldin çocuğum. Bir zamanlar yaşam sevgisi, seks ve şiddetle dolup taşan bir orman
varmış. İnsanların doğal olarak yaptığı şeyler. Ve robotları da kusursuzca taklit ettiler. Bu
orman uçsuz bucaksız ve sürprizlerle dolu. Çayırlarla, ve ormanlarla ve veri bankalarıyla, suya
batmış ve içleri balık dolu binalarla dolu. Bu ürkütücü bir orman olabilir ve bazı yolları karanlık
ve belalı. Uzun zaman önce, kaybolmuştum orada. Şimdi kaybolmuşlara yardım ediyorum.
Eğer kendini kaybolmuş hissedersen çocuğum thevisionary.net üzerinden bana yaz. Ve ben de
sana ekmek kırıntılarından bir iz bırakacağım. (Szulborski 2005: 95)
Bu ipucunu takip eden ve thevisionary.net web adresini ziyaret eden oyuncular bir süre
sonra “anahtar Jeanine... onun adını daha önce gördün” şeklinde bir e-posta alırlar ve ilk
ipucuna yönlendirilirler. Benzer bir biçimde teknoloji ve dijital eğlence dergilerine gönderilen
film afişlerinde de basit bir bilgisayar kodu ile “Evan Chan öldürüldü, anahtar Jeanine”
yazmaktadır. (Ayalon 2007: 4) Tüm bu oyunun içeriğine dair ipuçları yanında filmin
tanıtımlarında iki ayrı karede parçalanmış bir halde “Bu Bir Oyun / Değildir” (This is Not / A
Game) cümlesi yazmaktadır. (Wardrip-Fruin 2005) Bu cümle bir alternatif gerçeklik oyununun
başladığının ve oyunun temel karakteristiğinin bir duruyusu olarak nitelendirilebilir. “Jeanine
Salla” ismi ise oyuna başlamak için bir anahtardır. Bu isim bir arama motorunda arattırıldığında
“Bangalore World University”nin web sitesine yönlediren bir bağlantıya ulaşılır. Gerçekte var
olmayan ve amblemine göre 2028 yılında kurulmuş olan bu üniversitenin web sayfası
oyuncuların karşılaşacağı ilk oyun içi web sitesidir. Siteye göre Bangalore World University’de
başta yapay zeka konulu olanlar olmak üzere çok sayıda ileri teknoloji araştırması yapan saygın
bir akademik kurumdur. Oyuncu siteden bu araştırmalar ve kimi güncel olaylar hakkında genel
bilgiler edinebilir ancak site daha derine ulaşan linklerin kullanımına kullanıcının bilgisayarının
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yeterli yapay zeka sistemlerine sahip olmadığı gerekçesi ile izin vermez. Tek ilerleme yolu
öğretim üyelerinden birinin ismini araştırmaktır. Böylece Dr. Jeanine Salla’nın e-posta adresi
ve telefonununu bulan oyuncular, telefon numarasını aradıklarında Dr. Salla’nın
telesekreterinden kısa bir süre önce hayatını kaybeden Evan Chan adlı karakterin ölümüne
ilişkin şüpheli bir bilgiye ulaşırlar. (Szulborski 2005: 96)
Oyun boyunca kimi noktalarda politik sokak gösterileri gibi gerçek dünyada
gerçekleşen etkinlikler düzenlense de (Gosney 2005: 80) The Beast temel olarak web sayfaları,
e-postalar ve telefon görüşmeleri üzerinden oynanmak üzere tasarlanmıştır. İpuçlarını
değerlendiren oyuncular 12 haftalık bir takvim içinde ve çok sayıda farklı web sitesine ulaşarak
yeni bulmacaları çözerler. Böylece hem Evan Chan’ın ölümünün ardındaki sırrı hem de daha
büyük politik bir gizemi ortaya çıkartmaya çalışırlar. Bu süreçte dikkat çekici olan noktalardan
biri de oyunun bireysel olmak yerine kitlesel bir yapıya dönüşmesidir. McGonigal’ın
aktardığına göre oyunun tasarıcılarından Elan Lee, 2002 Oyun Tasarımcıları Konferansı’nda,
The Beast’in yapısına ilişkin şunları söylemiştir:
“Kimsenin kendi kendine çözemeyeceği bulmaca dizileri yarattık ve sevinerek işe
yaradığını gördük. İzleyiciler ekipler kuruyorlar, fikirlerini paylaşıyorlar, aplikasyonlar
yazıyorlar, teorilerini gönderiyorlar, grup toplantıları düzenliyorlar, ...parola kırıcıları
programlıyorlar, sanat yapıyorlardı.” (McGonigal 2003b)
Oyunun yapımcıları Microsoft ve Dreamworks tüm dünyada bir milyondan fazla kişinin
The Beast’i oynamış olduğunu tahmin etmektedirler. Oyunu oynayanların büyük kısmı
oyundaki bulmaca ve gizemleri çözmek için büyük ölçekli gruplar kurmuşlardır. (McGonigal
2003b) Bu gruplardan en örğütlü çalışanı ise Jeanine Salla adını ilk keşfedenlerden biri olan 24
yaşındaki Oregonlu bilgisayar programcısı Cabel Sasser’in oyunun web sitelerinin
açılmasından bir ay kadar sonra 11 Nisan 2001’de kurduğu “The Cloudmakers” isimli Yahoo
grubudur. Adını oyunun karakterlerinden Evan Chan’ın teknesinden alan The Cloudmakers
kurulduktan sonraki 48 saat içinde 153 üyeye sahip olur. Bu sayı The Beast’in bitiş tarihi olan
24 Temmuz 2001’de 7480’e yükselmiş ve gruba gönderilen mesajların sayısı da 42209’u
bulmuştur. The Cloudmakers’ın işleyişi ve oyunu oynayışı, genel olarak web siteleri, elektronik
postalar, telefonlar, faks, televizyon, gazete kupürleri ve kimi zaman da gerçek zamanlı ve
çevrimdışı toplantılar ve etkinlikler aracılığıyla elde edilen olay örgüsel gelişmeleri ve kanıtları
izlemek ve yorumlamak olarak tanımlanabilir. (McGonigal 2003b) Bu bağlamda bir ortak zeka
örneği olarak grup Lee ve ekibinin üç aylık çalışma takvimine böldüğü tüm bulmaca ve
gizemleri yayınlanışının ilk gününde çözüp bitirir. Bu sadece alternatif gerçeklik oyunları
tasarımı açısından önemli bir ders değil aynı zamanda ortak zekanın sorun çözmede ne kadar
güçlü ve hızlı olduğunun da bir kanıtıdır. Ortaklaşa oyunun hızı karşısında, oyunun tasarımı ve
anlatının akışına göre gerçek zamanlı yeniden tasarım sürecini yöneten yazarlar, programcılar,
yönetmenler ve performans tasarımcılarından oluşan ve “kukla ustaları” (puppet masters)
olarak adlandırılan tasarım ekibi, zorluk derecesini artırmak üzere, önemli oyun dosyalarını
farklı şehirlerde düzenledikleri etkinliklerde dağıtmaya başlarlar. (McGonigal 2003b) Böylece
oyun tasarımcıları eşzamanlı olarak ortak zekanın gücü ile baş etmeye ve oyuncuların
ilerleyişine göre yapıtlarını modifiye etmeye çalışırlar.
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Başta the Beast olmak üzere çok sayıda alternatif gerçeklik oyununun tasarımında
çalışan McGonigal alternatif gerçeklik oyunları nı tanımlayan 6 temel unsur bulunuduğunu
savunur. İlk unsur “dijital ortamlar arası geçişkenlik”tir. İpuçları, hikaye unsurları ve
oyunculara verilen görevlerin, web siteleri, e-postalar, bloglar, MP3’ler, DVD’ler, web
kameraları, kısa mesajlar, eş zamanlı sohbet mesajları, birbirine ağ üzerinden bağlı oyun
konsolları, mobil GPS aletleri gibi çeşitli dijital ortamlar üzerinden dağıtılmasını ifade eder.
“Yayılmacı yapı” ise kurgusal evrene ait olayların genişleyerek gerçek dünyaya ait gündelik
yaşama dahil olmaları anlamındadır. İpuçları gerçek dünyadaki mekanlara gizlenir ya da
oyunculara bu mekanlarda gerçekleşecek görevler verilir. Özellikle mobil dijital cihazlar,
oyuncular için önemli oyun aletleri haline gelirler. Üçüncü unsur “kesintisiz sürekliliktir”. Gün
boyu, haftanın yedi günü oyun evreninin zamanı kesintisiz olarak devam eder. Olaylar gerçek
zamanlı olarak gelişir. Oyuncuların aksiyonlarına cevap veren organik bir yapının varlığı
sözkonusudur. Bir sonraki unsur “ortak çabaya dayalı olma” unusurudur. Hikayenin gizemleri
bireyler ya da küçük gruplar tarafından, bağımsız ve izole çabalarla çözülemeyecek biçimde
tasarlanır. Enformasyon stratejik biçimde aktarılır. Kitlesel-ölçekte çözülebilecek gizemler
oluşturulur. “Kullanıcıların örgütlü gruplar oluşturması” ise iletişim ve örgütlenme yapılarının
oyuncular tarafından şekillendirilmesi anlamına gelir. Kullanıcılar hikayenin gizemlerini
çözmek üzere, bir araya gelerek ortak bir hedefi bulunan gruplar oluştururlar ve bunun için
gerekli sosyal mühendislik sürecini de kendileri geliştirirler. Son unsur olan “ifadesel süreçlere
yer verme” unsuru hayran kültürü ile ilişkilidir. Kullanıcıların ürettikleri web siteleri, bloglar,
oyun rehberleri, yeni diller, hayran kurguları gibi bireysel içeriklere yer verilir. Kullanıcıların
kendilerini ifade edebilecekleri formlar oyunun zorunlu görevleri arasında yer alır ya da
oyuncular içerik üretmeye teşvik edilirler. (McGonigal 2004) Bu unsurların tanımlanmasında
da kaynak olan The Beast alternatif gerçeklik oyunlarını tanımlayan başlıca örneklerden biridir.
Öte yandan tüm alternatif gerçeklik oyunlarının da tüm yönleri ile The Beast’in stratejilerini
takip ettiğini söylemek doğru olmaz.
Transmedya konusu bugün farklı boyutlarıyla tartışılabilecek kadar eğlence sektörü
içinde olgunluğa erişmiş bulunmaktadır. Andrea Philips, transmedya hikayeciliği sözkonusu
olduğunda, özellikle Birleşik Devletler’de iki temel yaklaşımın varlığından söz eder. Batı
Yakası Tarzı (West Coast Style): Birleşik Devletler’in Batı yakasındaki üretim pratiklerine
gönderme yapan bu tarz, Hollywood tarzı franchise türü transmedyayı ifade etmek için
kullanılır ve ana markayı ortaya koyarak uzun metraj filmler, video oyunları vb farklı ve çoklu
medyaların kullanımını ifade eder. Sözgelimi, Star Wars franchise’ı Batı yakası transmedya
yaklaşımının bir örneği olabilir. Filmler, oyunlar, kitaplar biraz da gevşek biçimde birbirlerine
bağlıdırlar. Her bir mecra kendi başına tüketilebilir niteliktedir.
Diğer yandan Doğu Yakası Tarzı (East Coast Style) ise daha interaktif ve web merkezli
bir yapıyı ifade eder. Bağımsız sinema, tiyatro ve interaktif sanat geleneğini devam ettiren bir
anlayışa sahiptir. Bu tarz projeler sosyal medyayı yoğun olarak kullanır. Hikaye farklı medyalar
arasında girift biçimde örülür. Bu nedenle farklı medyaların içeriklerine sahip olmadan ne olup
bittiğini tamamiyle kavramak güçtür. Andrea Philips Lance Weiler’ın bağmsız filmi
Pandemic’I bunun bir örneği olarak gösterir.
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Diğer yandan Henry Jenkins’in tanımladığı ‘mother ship’ (ana gemi) modelinin bugün
eğlence sektöründe yaygın olduğundan söz edilmektedir. Baştan transmedyal olarak
tasarlanmak yerine, yapımını başarısı ve içindeki popüler unsurların izlerkitle tarafından
alımlanmasına bağlı olarak transmedyal stratejilerle geliştirebilecek yapımları ifade eder.
(Aşağıdaki iki kitap bölümünden derlenerek oluşturulmuştur.
Diğdem Sezen, Bu Bir Oyun Değil mi?, Ed. G. Terek & U. Batı, Dijital Oyunlar, 2011,
Derin Yayınları, İstanbul
Diğdem Sezen, Transmedya Hikayeciliği, Ed. S. Karaçor, D. Aydın, A. Gülerarslan,
2013, Çizgi Kitabevi)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, transmedya anlatı kavramı nedir, internet anlatı kavramı üzerinde nasıl bir
dönüşüm yaratmıştır ve bugün neden transmedya anlatılar yeni medya çağının en etkili ifade
ortamlarını kavramsallaştırırlar gibi sorulara yanıt verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi transmedya anlatının özelliklerinden biri değildir?

a.

Farklı medya platformları üzerinden izleyiciye ulaşır.

b.

Her medya platformu içeriği ile anlatının bütününe katkıda bulunur.

c.
Aynı içeriği farklı medya platformlarından yaymak yerine, her mecraya özgü yeni
içerik üretilir.
d.

Aynı içeriğin tüm kanallardan aynı anda iletilmesi zorunludur.

2.

Aşağıdakilerden hangisi transmedya anlatılar için söylenemez?

a.
girebilir.

Transmedyal anlatının izleyicisi seçtiği medya kanalı üzerinden anlatı evrenine

b.

Transmedya anlatı farklı kanallar ve izleyiciler için tasarlanmış anlatıları ifade

c.

Transmedya anlatıda, hikaye bir medya formundan diğerine akar.

eder.

d.
Transmedya anlatı fikri, yeni medya ile ortaya çıkan tamamiyle yeni bir
kavramdır.
3.
Pazarlama perspektifinden bakıldığında transmedya anlatılar için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
a.
Amaç farklı kanallar için farklı iletişim stratejileri tasarlamak ve bunu yaparken
de markayı merkeze yerleştirmektir.
b.

Tek bir iletişim stratejisini tüm medya platformlarına uygulamaya çalışır.

c.

Bütünleşik pazarlama prensiplerine karşıdır.

d.

Tutarlı bir anlatı oluşturmayı hedeflemez.

4.
Aşağıdakilerden
gerekçelerden biri sayılmaz?

hangisi

transmedya

uygulamalarını

a.

Tüketici çekme sürecinin zorlaşması

b.

Medya platformları arasındaki sınırların silikleşmesi

c.

Oyun ve oyunlaştırma uygulamalarına yönelik ilginin artması

d.

Yeni medya düzeninde rekabetin azalması

benimsemek

için
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5. Aşağıdakilerden hangisi transmedya üretim biçiminin ortaya çıkışını hızlandıran
etmenler arasında sayılamaz?
a.

Edilgen izleyici nosyonunun geçmişte kalması

b.

Dijital teknolojilerle kolektif zeka kavramının yaşamımıza girmesi

c.

Dijital oyunların giderek önem kazanması

d.

Teknoloji bağımlılığı

6. Hangisi transmedyanın ortaya çıkışını hızlandıran etmenler arasında sayılan ‘tüketici
çekme sürecinin zorlaşması’ kapsamında değerlendirilemez?
a.

Tüketici çekmeye çalışma stratejisi yerine içeriğe odaklanılmalıdır.

b.
Geleneksel içerik endüstrileri kullanıcıları eğlendirecek yenilikçi yöntemler
bulmak zorunda kalmaktadırlar.
c.

İzleyiciler reklamlardan tanıtımın ötesinde artı değer beklemektedirler.

d.
Ürün çeşitliliği büyük boyutlara ulaşmış, markaya cezbedilen müşteriyi çekim
alanında tutmak önem kazanmıştır.
7. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş transmedya uygulamalarına ilişkin yaklaşımları
sınıflandırırken kullanılan kavramlar arasında sayılamaz?
a.

Doğu Yakası Tarzı

b.

Batı Yakası Tarzı

c.

Ana gemi modeli

d.

Hipermedya Modeli

8. Aşağıdakilerden hangisi Steven Spielberg’ün Yapay Zeka filminin tanıtımı
kapsamında yürütlen transmedya stratejisinin bir parçası olan projedir?
a.

The Beast, Alternatif Gerçeklik Oyunu

b.

Matrix

c.

Evan Chan

d.

Tavşan deliği
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9. Aşağıdakilerden hangisi transmedyal alternatif gerçeklik oyunları ile ilişkili
kavramlardan biri değildir?
a.

Tavşan deliği

b.

Kukla ustası

c.

Kolektif zeka

d.

Hepsi

10. ‘….Bu yapı Star Wars serisinin ilk üçlemesinin son iki filmi arasında geçen
anlatılmamış dönemi, orijinal öyküyü farklı ortamlarda geliştirerek eş zamanlı olarak
anlatmaktadır. Proje kapsamında öyküleri kimi bölümlerde çakışan kimi bölümlerde paralel
ilerleyen bir roman, bir çizgi roman, bir video oyunu ve çocuklara yönelik bir üç boyutlu kitabın
yanı sıra öyküye katkısı bulunmayan resim serileri, oyuncaklar ve bir müzik albümü de üretildi.
Anlatı içeren yapıtların kurmaca evrenin bütünü ve birbirleri ile tutarlı olmalarına özen
gösterilen projede, her ortamın öykünün farklı bir boyutunu anlatması amaçlanmıştı…’
Yukarıda sözü edilen proje aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Matrix

b.

Yapay Zeka

c.

Star Wars – Shadows of The Empire

d.

Alice in Wonderland

Cevaplar: 1.d, 2.d, 3.a, 4.d, 5.d, 6. a, 7. d, 8.a, 9.d, 10.b
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11. SOSYAL MEDYA VE KOLEKTİF AKIL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Kolektif Akıl Kavramı
11.2. Kitlelerin Bilgeliği, Kolektif Akıl, Kitle-kaynak
11.3. Kolektif Akıl Sistemleri
11.4. Popüler Kültür Ürünleri ve Kolektif Akıl
11.5. Kolektif Akıl ve Eğitim Amaçlı Uygulamalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
nelerdir?

Kolektif akıl nedir?
Kitlelerin bilgeliği, kolektif akıl, kitle kaynak kavramları arasındaki farklar

3)

Kolektif akıl sistemleri nelerdir?

4)

Kolektif akıl sistemleri popüler kültür içinde nasıl ortaya çıkar?

5)

Eğitim amaçlı uygulamalar içinde kolektif akıl kavramı nasıl ortaya çıkar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Ağ toplumunda kolektif aklı
bilgi üretmeye ve hedefe
yönelik olarak kullanma
becerisi hakkında bilgi sahibi
olma
Kolektif akıl kavramının
tanımı ve temel prensiplerini
öğrenme
Kitlelerin
bilgeliği,
kitlekaynak ve kolektif akıl
gibi kavramlar arasındaki
ayrımların ele alınmask
Kolektif akıl sistemlerinin
türlerini öğrenme
Popüler
kültür,
hayran
kültürü ve kolektif akıl
ilişkisinin ele alınması
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Anahtar Kavramlar
Kolektif akıl, kolektif akıl sistemleri, kitlelerin bilgeliği, kitlekaynak
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Giriş
Kolektif aklı bilgi üretmeye ve hedefe yönelik kullanma becerisi, ağ toplumunda,
enformasyonun nasıl dolaşıma girdiğini, nasıl dönüştürüldüğünü ve sorun çözmek üzere nasıl
kullanılabileceğini anlama becerisi, yeni medya düzenine anlamlı şekilde katılımda bulunmak
üzere edinilmesi gerekli temel bir sosyal beceri ve yeterlilik, bir diğer deyişle yeni bir
okuryazarlık biçimi olarak ortaya çıkar. Benzer konularda fikir sahibi bireylerin bir araya
gelerek enformasyona hızlı ve kolay erişimi, söz konusu enformasyonun aynı hızla işlenmesini
de beraberinde getirir. Ağın açık mimarisi kamunun yaygın erişimini destekler. Oluşturulan
enformasyon havuzunda, bireyler var olan bilgilerini karşılaştırma ve geliştirme imkânı elde
ederler. Bu yeni medya düzeninde, Pierre Lévy’nin dediği gibi “kimse her şeyi bilmez, herkes
bir şeyler bilir”.198 Grubun üyelerinden herhangi birinin sahip olduğu bilgi tüm gruba aittir. Bu
yeni paradigma, yeni bir enformasyon etiğini de beraberinde getirir. Grubun üyeleri; bildiklerini
grupla paylaşma, grubun içindeki farklılıkları ve genel olarak çeşitliliği kucaklama eğiliminde
ve zorunluluğundadırlar. Böylelikle, farklı bakış açılarının bir araya geldiği gruplar, tekil
bireylerin karşılaştıkları sorunlardan çok daha karmaşık sorunları birlikte çözebilirler. Bu
anlamda kolektif akıl süreci bir soyutlama değil, hedefe yönelik spesifik bir süreci ifade eder.

198

Pierre Lévy, Collective Intelligence, Çev. Robert Bononno, Massachusetts, Perseus Books, 1997,

s.13.
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11.1. Kolektif Akıl Kavramı
MIT Center for Collective Intelligence (Kolektif Akıl Merkezi) direktörü Thomas
Malone, “kolektif akıl” (collective intelligence) kavramını, basitçe, bireylerden oluşan
grupların, “zeki” gözüken eylemler yerine getirmesi olarak tanımlamaktadır. 199 Bu tanım
çerçevesinde, kolektif akıl kavramının çok eskiden beri var olduğu söylenebilir. Kabileler,
aileler, şirketler, ülkeler gibi yapıların her biri zeki gözüken eylemler ortaya koyan, grup
halindeki bireylerden oluşurlar.
Malone’un bu kapsayıcı tanımına karşılık, terimi 1994’te ilk kez kullanan Fransız
filozof Pierre Lévy, “kolektif akıl” (collective intelligence) kavramını, dünya çapında farklı
kaynaklardan gelen, sürekli zenginleşen bilgi ve becerilerin koordinasyonu ve etkili şekilde
harekete geçirilmesi olarak ifade eder. Kolektif aklın temeli ve hedefi, bireylerin karşılıklı
olarak birbirlerinin varlıklarının farkına varmalarını ve bu etkileşimle zenginleşmelerini
sağlamaktır.200
1960’lı yıllarda Marshall McLuhan tarafından ortaya atılan “küresel köy” (global
village) kavramına ya da Douglas Engelbart’ın “insan aklını büyütmek” (augmenting human
intellect) üzerine oluşturduğu kavramsal çerçeveye aşina olanlar için Lévy’nin kolektif akıl
kavramı çok da yeni görünmeyebilir. Engelbart’ın, bilgisayar dili ve bilgisayarların
organizasyonel yetenekleri ile insan zihnini birleştirerek, önsezi, deneme-yanılma, soyut
kavramlar ve insani sezgilerin, güçlü elektronik aygıtlarla entegre edilebileceğini savunduğu
görüşleri, Lévy’nin kolektif akıl kavramı ile benzerlikler taşır. Ancak Eugene F. Provenzo’ya
göre, mühendislik ve işletme geleneğinden gelen Engelbart, teknolojik sorunları, donanım ve
yazılıma bağlı süreçler üzerinden ele alırken, Lévy bu süreçlerin yanısıra, çalışmalarını sosyal,
ekonomik ve siyasi bir zemin üzerine temellendirir. 201 Lévy’nin kolektif akıl kavramının
temeli, evrensel olarak dağınık halde bulunan bilginin koordinasyonu üzerine kuruludur. Kimse
herşeyi bilmez, herkes birşeyler bilir, bilginin tümü ise insanlığa aittir.202 Kolektif aklın temel
ilkelerini Lévy şöyle sıralamaktadır:

Bilginin sürekli zenginleştirilmesi: Bilgi evrensel olarak dağınık haldedir.
Ancak, görmezden gelinen, küçümsenen, kullanılmayan bilgi, zenginleşemez. Bilinmeyen,
geliştirilmeyen ya da kullanılmayan bilgiler boşa harcanmış kayıp değerler haline gelirler.203

Bilginin eş zamanlı koordinasyonu: Bu ilke, dijital enformasyon teknolojilerine
dayalı iletişim yöntemlerinin olanaklarını ifade eder. Yeni iletişim teknolojileri, bir topluluğun
üyelerine, aynı sanal bilgi uzamı içinde, olayları, karar ve eylemleri paylaşma imkanı sağlar.
Thomas Malone, “What is collective intelligence and what will we do about it?”, Collective
Intelligence: Creating a Prosperous World at Peace, Ed. Mark Towey, Virgina, Earth Intelligence Network,
2008, s.1.
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Bireyler paylaşım halinde bulundukları bu bağlam içinde sürekli hareket halindedirler ve sanal
uzamı devamlı olarak dönüştürürler.204

Becerilerin etkili biçimde nakledilmesi: Bilgi ve becerileri nakletmeden evvel
onları var olan çeşitlilikleri içinde “tanımlamamız” gerekir. Bugün kurumsal anlamda geçerli
sayabileceğimiz bilgi ve beceriler, aktif biçimde kullanılan bilgilerin yalnızca küçük bir
bölümünü ifade ederler. Dolayısıyla, tanımlama sorunsalı büyük önem taşır. Bilgi çağında,
ötekini “zeki bir varlık” olarak tanımlayamama, ötekinin sosyal kimliğini reddetmek anlamına
gelir.205
Lévy, 1994 tarihli kitabında, İnternet’in; verilerin, fikirlerin, açık, hızlı ve küresel
ölçekte değiş-tokuşuna imkân sağladığını söylüyor ve insanlığın bilgi, beceri ve deneyimlerini
daha önce hayal bile edilmemiş yöntemlerle yeniden düzenlemesi gerektiğini savunuyordu.
Kolektif bilgi kültürüne dair Lévy’nin öngörüsü şöyleydi: “Bizler Kartezyen cogito düşünüyorum, o halde varım - durumundan, cogitamus -düşünüyoruz o halde varız -, durumuna
geçtik.”206 Bu yeni “biz”in sonucu, daha karmaşık, daha esnek ve daha dinamik bilgi yönetimini
ifade eder. Kolektif akıl kültüründe, bilgi kurulu bir gerçekliğin nesnesi değil, kendi başına bir
projedir. Önceden var olan enformasyonu bir araya getirme, yönetme ve sınıflandırmanın
ötesinde, bilgisayar destekli düşünme, strateji kurma ve düzenleme yöntemlerini kullanarak
farklı olgular ve bakış açıları ile çalışmayı ifade eder. Kolektif aklın özü, gruplar içindeki tekil
bireylerin katkıda bulunmaları, karşılıklı değerlendirme, tartışma ve uzlaşma yoluyla anlamlı
sonuçlar üretmeleri sürecine dayanır. Bu süreçte, farklı bireyler ve gruplar, sorunları çözmek
üzere birlikte hareket ederler. Özetle, bireyin paylaştığı bilginin yanı sıra, diğer bireylerle
ilişkisi ve uzlaşı süreci de önem kazanır.
MIT, Carnegie-Mellon ve Union College’dan araştırmacıların kolektif akıl üzerine
yürüttükleri, grup performansında kolektif akıl faktörünün rolünü inceleyen çalışma, grup
zekâsının, grubu oluşturan bireylerin zekâsından çok, grup üyelerinin sosyal duyarlılıkları,
karşılıklı iletişimi nasıl sağladıkları ve hatta gruptaki kadın oranı ile ilişkili olduğunu ortaya
koymaktadır. 207 Özetle, grubun zekâsını belirleyen tek tek üyelerin zekâ katsayısı değil,
birbirleri ile ilişkilerinin niteliğidir. Bu bulgu, zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılan
“kolektif akıl”, “kitlelerin bilgeliği” (wisdom of crowds) ve “kitle-kaynak” (crowdsourcing)
kavramları arasındaki ayrıma dikkat çekmeyi gerektirir.

11.2. Kitlelerin Bilgeliği, Kolektif Akıl ve Kitle-Kaynak
Lévy’nin “kolektif akıl” (collective intelligence) kavramı gibi James Surowiecki’nin
“kitlelerin bilgeliği” (wisdom of crowds) ve Jeff Howe’un “kitle-kaynak” (crowdsourcing)
kavramları da kitlelerin zekâsını anlamlı sonuçlar elde etmek üzere kullanma hedefiyle yola
A.e., s.14 – 15.
A.e., s.15.
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çıkarlar. Hedeflerinin benzerliği nedeniyle söz konusu kavramlar zaman zaman birbirlerinin
yerine kullanılmaktadır. Ancak aralarındaki tanımsal farkları ortaya koymak kolektif zekâ
sistemleri tasarlarken doğru hedefe yönelmek açısından önem taşır.
Kitlelerin bilgeliği (wisdom of crowds) kavramı, örneğin, bir soruyu cevaplarken, tekil
bir uzman kişinin vereceği cevap yerine, bir gruba dâhil bireylerin görüşlerinin ortalamasının
cevap olarak göz önüne alınması sürecini ifade eder.208 1906 yılında İngiliz bilim adamı Francis
Galton’un Plymouth’taki çiftçi panayırı sırasında bir öküzün ağırlığını bulmak üzere yaptığı
istatistik deneyi buna bir örnek oluşturabilir. Galton, panayıra gelen ve hayvancılık konusunda
hiçbir uzmanlıkları olmayan ve hayli çeşitlilik gösteren yaklaşık 800 katılımcının, kendilerine
gösterilen bir öküzün ağırlığına ilişkin tahminlerini toplar ve bu toplamın ortalamasını alır.
Tahminlerin hiç biri, öküzün ölçülen ağırlığı olan 1,198 libreye denk gelmezken, 800 tahminin
ortalaması 1,197 libredir.209
Özetle, kitlenin üyelerinden gelen cevapların ortalaması alınarak elde edilen sonuç
şaşırtıcı biçimde doğruya yakındır. Bu örnekte olduğuna benzer biçimde, kitlelerin bilgeliğinin
oluşabilmesi için, Surowiecki’ye göre dört koşulun oluşması gereklidir. Öncelikle, kitlenin
üyeleri çeşitlilik içermelidir. Bu sayede, farklı enformasyon parçalarının bir araya gelmesi
sağlanır. İkinci olarak, kitleler merkezsiz olmalı, grubun tepesinde kitlenin cevaplarına etki
edecek, dikte edici bir güç bulunmamalıdır. Bir diğer koşul, kitlenin üyelerinin görüşlerinin bir
araya getirilip ortak bir hüküm olarak özetlenmesidir. Son olarak ise kitlenin üyeleri
birbirlerinden bağımsız olmalıdır. Bu sayede üyeler yalnızca kendi ellerindeki enformasyona
odaklanarak ve diğerlerinin ne düşündüğüyle ilgilenmeden bağımsız katkılarda
bulunabilirler.210
Kitlelerin bilgeliği kavramına ilişkin dijital dünyadan bir örnek, ABD Ulusal Havacılık
ve Uzay Dairesi NASA’nın Clickworkers projesi olabilir. Clickworkers, her kullanıcının
İnternet üzerinden Mars yüzeyinin fotoğraflarına bakmasına ve krater olduğunu düşündüğü
yerleri işaretlemesine izin verir. Kraterlerin yerleri iki boyutlu uzam içindeki koordinat
dizileriyle belirlenir. Amatör kullanıcıların gönderdikleri koordinat dizilerinin ortalaması
alındığında, bu sonucun uzman bilim adamlarınca yapılan sınıflandırmalar kadar doğru
sonuçlar verdiği görülmüştür. 211
Tüm bu sonuçların parlaklığına karşın, Raph Koster’e göre, Surowiecki’nin kitlelerin
bilgeliği kavramı, yalnızca sayılabilir, nesnel veriler üzerine uygulanabilir kısıtlı bir yöntemi
ifade eder. Herhangi bir ortaklaşa tartışma ya da fikir oluşturma sürecinde kullanılması anlamlı
sonuçlar vermez. Koster’e göre, kitlelerin bilgeliği fenomeni, yeterince büyük ve çeşitlilik
içeren bir grubun sayısal ya da olasılıklar üzerine tahminlerinin ortalamasının herhangi bireysel
bir yanıttan çok daha doğru olabileceği fikri üzerine kuruludur. Ağırlık tahmin etme, piyasa
tahmininde bulunma, spor karşılaşmalarının sonuçlarını tahmin etme vb. örneklerde olduğu gibi
208
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her bireyin katkısı aritmetik ortalaması alınabilecek şekilde olmalıdır ve iyi ifade edilmiş bir
görüşün diğerini çürütebildiği koşullarda kullanılamaz.212
Wikipedia ise, örneğin, kitlelerin bilgeliği prensibine göre değil, uzlaşı ve görüş birliği
ile, yani kolektif akıl prensiplerine göre hareket eder. Viki (Wiki) olarak bilinen ortaklaşa yazım
programını kullanarak kullanıcılar, çevrimiçi ansiklopedinin içeriğini oluşturur ve var olan
içeriği, tartışarak, kimi zaman çatışarak, uzlaşarak, birbirlerini düzelterek düzenlerler. 213
Kolektif akıl prensiplerine göre işleyen Wikipedia örneğinde, katılımcılar, çevrimiçi topluluk
içinde bilinçli şekilde katkı sağladıkları ve enformasyon paylaştıkları bir sürece dâhil olurlar.
Birbirlerinin bulgularını değerlendirir ve düzeltirler, sonuçta bir uzlaşı elde ederler. Bu süreç,
anonim bir şekilde, her bir birey tarafından diğerleriyle ilişkiye girmeden, izole biçimde yapılan
katkıların toplanması sürecine dayalı kitlelerin bilgeliği sürecinden, kitlenin üyelerinin
birbirleriyle ilişkili olması ve sonuçları müzakere etmesi itibariyle farklılaşır.
Ağ toplumunun avantajlarını kullanan bir başka toplu sorun çözme pratiği olan Jeff
Howe’un kitle-kaynak (crowdsourcing) kavramı ise geleneksel olarak sözleşmeli bir çalışan
tarafından yerine getirilen işin, sınırları belirlenmemiş geniş bir grup insan tarafından açık bir
çağrı üzerine üstlenilmesi anlamına gelir.214 Süreç temelli kitle-kaynak pratiği iş yükünü bir
kişiden alıp çok sayıda kişiye dağıtmayı amaçlar.
Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından aslında bir ESP Oyunu (ESP Game) olarak
geliştirilen Google Image Labeler (Google Resim Etiketleyici) kitle-kaynak modelini başarılı
biçimde kullanır. Kendi arama motorunu geliştirmek üzere, kullanıcıların spesifik, tanımlayıcı
etiketler üzerinde fikir birliği sağlayarak çevrimiçi imajları ortaklaşa kategorize etmelerine
dayanan oyun, rastgele biçimde eşleştirilen iki çevrimiçi kullanıcıdan, iki dakika içinde
kendilerine gösterilen imajları, önceki kullanıcıların etiketlerken seçtiği tabu sözcükleri
kullanmadan, etiketlemelerini ister. Uygulama, eğlenceli olmanın yanında kullanıcıların
etkinliklerini, Google’a girilen anahtar sözcüklerle doğru imajların buluşmasını sağlamak üzere
veri tabanının geliştirilmesinde kullanır.215

11.3. Kolektif Akıl Sistemleri
Yukarıda bahsedilen örneklerin paylaştıkları başlıca özellik, hepsinin sosyal veri
toplama, analiz ve uygulama sürecinde büyük bir kullanıcı kitlesini bir araya getirmek üzere
dijital ağları kullanıyor olmalarıdır. Bu projelerin amacı, hem oluşumunda hem de kullanımında
yalnızca niceliksel değil, aynı zamanda niteliksel olarak ortaklaşa oluşturulmuş bilgi
üretmektir. Dijital ağları kullanan kolektif akıl sistemleri, farklı hedefler için farklı grup içi
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etkileşim modelleri ve yöntemler kullanırlar. MIT Kolektif Akıl Merkezi (MIT Center for
Collective Intelligence), 250’ye yakın web örneğini bir araya getirerek kolektif akıl sistemlerini
haritaladığı çalışmasında, sözkonusu örnekler arasında hedef ve yöntemler açısından var olan
çeşitliliği ortaya koymaktadır.216
Söz konusu çalışma, yukarıdaki ayrıma benzer, “kitlelerin bilgeliği”, “kitle-kaynak”,
“kolektif akıl” sistemleri arasında sınıflandırmalar yapmakla birlikte, tüm sistemler için
“kolektif akıl” (collective intelligence) kapsayıcı terimini kullanmaktadır. Bu çalışmada,
kolektif akıl sistemleri, biyolojiden doğan bir analoji ile, farklı genlerin bir araya gelerek
oluşturdukları tüm bir organizmayı ifade eden genomlar olarak ele alınmaktadır. Kolektif akıl
sistemlerini sınıflayabilmek üzere sorulan birbirleriyle bağlantılı sorularla, genomları oluşturan
genler hakkında bilgi edinmek ve bu genlerin farklı amaçlarla nasıl bir araya gelebileceğine
dair bir harita çıkarmak amaçlanmaktadır.217 Bu kapsamda, çalışma ilk adımda kolektif akıl
sistemlerini sınıflayabilmek üzere bağlantılı iki öbek soru üzerine odaklanır. Sözkonusu
kolektif akıl sisteminde; (1) Görevi kim yerine getiriyor? Neden yapıyor? (2) Yerine getirilen
nedir? Nasıl yapılmıştır?
Buna göre, bir kolektif akıl sistemini sınıflarken sorulacak ilk soru, etkinliği “kim”in
üstlendiğidir. Etkinliği üstlenen yetki sahibi kişi ya da kişiler, bir kişi ya da bir grup insanı belli
bir işi yerine getirmek üzere görevlendirebilir. Örneğin, açık kodlu ve bedava bir işletim sistemi
olan Linux’un yeni sürümlerinde, sistemin baş mimarı Linus Torvalds ve ekibi, kendilerine
kullanıcı/programcılar tarafından gönderilen bir sürü yazılım modülü arasından yazılımın bir
sonraki sürümüne dahil edilecek olanın seçiminde “hiyerarşi” genini kullanırlar.218
Bir diğer gen ise “kitle”lerdir. Kolektif akıl sistemindeki etkinlikler, geniş bir grup
içindeki katılmak isteyen herhangi kişiler tarafından, kendisine görev tayin edilmeksizin yerine
getirilebilir. Örneğin, her isteyen Linux’taki olası bir ekleme için bir modül gönderebilir. Her
isteyen bir Wikipedia sayfası üzerinde düzenleme yapabilir, herkes bir web sayfasına link
oluşturabilir ya da Google’ın aramalara cevaben sunduğu veri tabanının bir parçası olabilir.
Kitleler (crowds) web tabanlı kolektif akıl sistemlerinin ana bileşenlerinden biridir ve
siberuzaydaki kolektif akıl örneklerinin hemen hepsinde bir bileşen olarak asli önem taşırlar.219
Kolektif Akıl Merkezi’nin çalışmasına göre, kim sorusu ile yakından ilişkili diğer soru,
insanların bu etkinliğin içinde “neden” yer aldıkları, onları güdüleyenin, teşvik edenin ne
olduğu sorusudur. Sorunun felsefi ve psikolojik derinliğini bir yana bırakarak, temel olarak üç
güdüleyicinin varlığından söz etmek mümkündür: Para, tutku ve itibar.

Para: Mali kazanç vaadi pazarlardaki ve gelenseksel organizasyonlardaki çok
sayıda aktör için önemli bir güdüyü ifade eder. Kullanıcılar bazen ücret gibi doğrudan kazançlar
Thomas W. Malone, Robert Laubacher, Chrysanthos Dellarocas, “Harnessing Crowds: Mapping the
Genome of Collective Intelligence”, MIT Sloan Research Paper No.4732-09, Social Science Research Network,
(Çevrimiçi) http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1381502#%23, 3.02. 2009
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elde ederler veya bu tip etkinliklere katılmanın gelecekte bir kazanç doğuracağı ya da mesleki
ün sağlayacağı ya da var olan becerilerini geliştireceğini umabilirler.

Tutku: Tutku mali kazanç olmaksızın, çoğu durumda önemli bir güdüleyicidir ve
farklı biçimler alabilir: insanlar bir etkinlikten duydukları haz ile motive olabilirler, sözkonusu
etkinliğin başkalarıyla sosyalleşme imkanı vermesi nedeniyle motive olabilirler ya da
kendilerinden daha büyük bir amaca hizmet ettiklerini hissederek motive olabilirler.

İtibar: İtibar kolektif akıl sistemlerinde geçerli bir başka önemli güdüleyici
bileşendir. Örneğin açık kaynak yazılım topluluğundaki programcılar, katkılarının diğer grup
üyelerince onaylanması ve itibar görme arzusu ile motive olurlar.220
Kolektif akıl sistemlerinin sınıflanmasında bir diğer soru da “ne” sorusudur ve bu
soruya verilen cevap kolektif akıl sistemlerinin görevlerini ve amaçlarını ifade eder. "Ne?"
sorusuna verilen cevapları iki temel genle özetlemek mümkündür. Bunlardan biri “yaratım”
bir diğeri de “karar verme” sürecini içerir.
Yaratım geni ile kastedilen, sistem içindeki aktörlerin ürettiği, bir yazılım kodu, bir blog
girdisi, ya da bir YouTube videosu gibi yeni içeriklerdir. Karar verme geni ise, aktörlerin
alternatifler arasından seçim yapması prensibine dayanır. Örneğin Linux’un bir sonraki sürümü
için yeni bir modül seçmek, karar verme sürecinin bir örneğini içerir. Bir başka örnek, topluluk
tabanlı çevrimiçi giyim mağazası, Threadless olabilir. Threadless’in üyeleri, kendi tişört
tasarımlarını çevrimiçi olarak siteye göndermekte ve bu tasarımlar yine siteden halk oyuna
sunulmaktadır. Sayısı ayda 1500’ü bulan tasarımların küçük bir bölümü üretilmek ve çevrimiçi
mağazada satılmak üzere üyelerin ve Threadless çalışanlarının oylarıyla belirlenirler. Kazanan
tasarımların yaratıcıları nakit para ya da mağazadan hediye çeki kazanırlar. 221 Dolayısıyla,
Threadless örneğinin, hem yaratım sürecini hem de karar verme süreçlerini içerdiği
söylenebilir.222
Kolektif akıl sistemlerinin sınıflanmasında sorulacak nihai soru ise etkinliğin “nasıl”
gerçekleştirildiği sorusudur. Bu soruda amaç etkinliğin organizasyonel yapısını ve süreçleri
tanımlamaktır. Kolektif akıl sistemlerinin büyük bölümü halâ işlevlerini yerine getirirken
büyük oranda hiyerarşilerden yararlanırlar, yeni olan kısmı ise kitleleri nasıl kullandıklarıdır.
Bu soruya cevap verirken temel olarak yapılan katkıların ve verilen kararların birbirinden
bağımsız mı birbiriyle bağımlı mı olduklarına cevap vermek gerekir.
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“Threadless”, (Çevrimiçi) http://www.threadless.com, 12.12.2010
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Birbirinden bağımsız

Birbiriyle bağlantılı

Yaratım

Koleksiyon Yapma

Ortaklaşa Üretim

Karar Verme

Bireysel Kararlar

Grup Kararları

Tablo 3: Kitleler için “Nasıl?” geni.223
Yaratma edimi ile bağlantılı iki yöntemden biri “koleksiyon yapma” (collection) diğeri
ise “ortaklaşa üretimdir” (collaboration). Örneğin, YouTube’a yüklenen videoların
çoğunluğu birbirinden bağımsız olarak üretilmişlerdir ve YouTube bu bağımsız videoların
birleşiminden oluşan bir koleksiyondur. 224 Koleksiyona dayalı kolektif akıl sistemlerinden
kullanılan önemli alt yöntem türlerinden biri de “yarışma”dır. Threadless gibi yarışmalarda,
koleksiyondaki bir ya da birkaç parça en iyi girdiler olarak belirlenir ve ödüllendirilir. Benzer
bir başka örnek, “InnoCentive”, bir kimyasal bileşeni sentezlemek gibi bilimsel bir problemi
çözebilen dünyanın herhangi bir yerinden araştırmacılara – toplam 5 ya da 6 kişi- nakit ödüller
sunar. 225 1 milyon dolarlık “Netflix Ödülü” ise, örneğin, “Netflix” tarafından mevcut
kullanımda olan ve müşterilere hoşlanabilecekleri DVD’leri öneren algoritmadan en azından
yüzde 10 daha iyi performans sunabilecek olan ilk algoritmaya verilmektedir.226
“Ortaklaşa üretim” ise, kalabalığın üyelerinin katkıları arasında önemli bağlantılar
varsa ortaya çıkar. Örneğin Wikipedia’daki maddeler arasında hiperlinkler vardır, ancak
maddelerin her biri bağımsız olarak da anlamlıdır. Bu Wikipedia’nın bir bütün olarak
makalelerden oluşan bir koleksiyon olduğu anlamına gelir. Öte yandan, tek bir madde içinde
farklı kullanıcıların yaptıkları eklemeler, editoryal değişiklikler birbirleriyle bağlantılıdırlar.
Dolayısıyla her tekil Wikipedia maddesi, bir dizi farklı kullanıcının katkılarından oluşan bir
kolektiflaşa üretimin sonucudur. 227 Karar Verme edimi içinse iki olası gen bulunmaktadır:
“Grup Kararı” ve “Bireysel Kararlar”. “Grup kararı” geni; kalabalığın üyelerinden gelen
girdiler tüm grubu bir bütün haline getirecek bir karar vermek üzere bir araya getirildiğinde
ortaya çıkar. Yukarıda sözü edilen Threadless gibi örneklerde, bu karar nihai üretimde
kullanılacak altkümeyi oluşturur. Sosyal haber sitesi Digg gibi, kullanıcıların haberleri önemli
ya da önemsiz diye oyladıkları örneklerde ise, grup kararı parçaların belli bir derecelenmeyle
düzenlenmesini sağlar.228 Piyasa tahminleri gibi diğer durumlarda ise, karar bireysel girdileri
bir araya getirip görünür bir sayısal tahmin ortaya koymaktır. Grup değerlendirmesi geninin
önemli değişkenleri, “Oylama”, “Uzlaşı”, “Ortalama Alma” ve “Piyasa Tahminleri”dir.
“Oylama”: Yeni teknolojiler oylama genini, pek çok konuda eskiden olduğundan daha pratik
bir çözüm haline getirmişlerdir. Örneğin yukarıda sözü edilen sosyal haber sitesi Digg’in
kullanıcıları ilginç buldukları haberleri oylarlar, olumlu oyları fazla olan haberler önemli

223

A.e.
A.e.
225
“InnoCentive Resmi Web Sitesi”, (Çevrimiçi) http://www2.innocentive.com/, 10.10.2010
226
“Netflix Prize Resmi Web Sitesi”, (Çevrimiçi) http://www.netflixprize.com/, 12.1.2010
227
Malone, Laubacher, Dellarocas, a.g.e., (Çevrimiçi)
228
“Digg Sosyal Haber Sitesi”, (Çevrimiçi) http://www.digg.com/, 20.08.2011

224

204

sayılan haberler olarak web sitesinde üst sıralara yerleşirler.229 İngiliz futbol takımı Ebbsfleet
United oylama prensibine uygulayan bir başka örnektir. Hisseleri 30000 üye taraftarca satın
alınmış olan takımın yönetimle ilgili kararları, üye taraftalar tarafından web sitesinde
oylanmakta ve alınan sonuçlara göre, kararlar uygulanmaktadır.230 Oylamanın kullanıldığı bir
diğer örnek ise, 1999’da gerçekleştirilen “Kasparov Dünyaya Karşı” adlı satranç maçıdır.
Dünya satranç şampiyonu Gary Kasparov, katılmak isteyenler arasından oylama yoluyla
belirlenen ve Dünya adına gerçekleştirilen hamlelere karşı oynamıştır. Kasparov maçı
kazanmış, ancak bunun şimdiye kadar oynadığı en zor oyun olduğunu söylemiştir. 231
Oylamanın önemli bir alt-türü “örtük oylama”dır (implicit voting). Belli bir ürünü satın alma
ya da o ürüne göz atma gibi eylemler örtük oylama sayılabilirler. 232 Örneğin, ücret karşılığı
çevrimiçi fotoğraf sağlayan iStock Photo, fotoğrafları bir fotoğrafın indirilme sayısına bağlı
olarak sıralarken, YouTube da, videoları izlenme oranlarına göre sıralar.233 Bir diğer alt-tür ise
“ağırlıklı oylama”dır. Örneğin, Google, listedeki sitelere bağlantılar içeren kaç sitenin
olduğuna göre, arama sonuçlarını derecelendirir. Ancak Google’ın algoritması daha popüler
olan sitelerin linklerine daha çok ağırlık verir. 234 “Uzlaşı” üyelerin tümü ya da tümüne
yakınının nihai karar üzerinde aynı fikirde olması anlamını taşır. Örneğin, Wikipedia’da,
değişmeden kalan maddeler, en son halinden üyelerin memnun kaldıkları maddelerdir.
Dolayısıyla, Wikipedia, bireysel maddeler üzerinde düzeltme kararları vermek üzere uzlaşıyı
kullanır. 235 Uzlaşı, bir web güvenlik uygulaması olan reCAPTCHA’da ilginç bir şekilde
kullanılmaktadır. 236 Bir web sayfasına erişmek isteyen kullanıcılara ekranda iki sözcük
gösterilir, ve bu sözcükleri yazmaları istenir. Sözcüklerden biri güvenlik şifresi, diğeri ise eski
kitapların dijitalleştirilmesi projeleri kapsamında taranmış bir sözcüktür. Optik harf tanıma
yazılımının okumakta zorlandığı sözcükler, reCAPTCHA uygulamasının bir bölümünde çok
sayıda kullanıcıya sunulur. Çok sayıda kullanıcı tarafından sağlanan geri dönüşün ardından
istatistiki bir algoritmik uzlaşı sayesinde, sözcüklerin ne olduğu hatasız olarak tespit edilir.
“Ortalamasını almak”, (Averaging) kararların belli bir sayı ya da değer seçmeyi gerektirmesi
durumunda, kalabalığın üyeleri tarafından saptanan sayıların/değerlerin ortalamasını almayı
ifade eder. Ortalama almak, kalite sıralaması yapan sistemlerde yaygın olarak kullanılır. 237
Örneğin, çevrimiçi mağaza Amazon’un kullanıcıları, CD ya da kitapları 5 yıldız üzerinden
değerlendirirler ve bu değerlendirmeler kapsamında her bir parça için gönderilen oyların
ortalaması alınır. 238 Benzer sistemler, örneğin, internet tabanlı seyahat rezervasyon sitesi
Expedia’nın kullanıcılarının otelleri oylamasını239 ya da Internet Movie Database’in filmleri
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gönderilen oylara göre derecelendirmesini mümkün kılar.240 “Piyasa tahminleri” (Prediction
Markets) geleceğe ilişkin olayların, gerçekleşme olasılıklarını tahmin etmekte kalabalıkları
kullanmanın iyi bir örneğidir. Piyasa tahminlerinde, insanlar geleceğe ilişkin olaylar hakkındaki
tahminleri satın alırlar ya da satarlar. Eğer tahminleri doğru ise, ödüllendirilirler. “Bireysel
kararlar” (Individual Decisions): Bireysel kararlar geni, bir kalabalığın üyeleri, kalabalığın
girdileriyle enforme olmalarına karşın, bireysel olarak karar verdiklerinde ortaya çıkar ve bu
kararlar birbirinin aynı olmak zorunda değildir. Örneğin, tek tek YouTube kullanıcıları hangi
videoyu izleyeceklerine kendileri karar verirler. Her bir kullanıcı başkalarının oylamalarından
ya da tavsiyelerinden etkilenebilir ancak, onlarla aynı videoyu izlemek zorunda değildir.
Bireysel Kararlar geninin iki önemli türü “pazar”lar ve “sosyal ağ”lardır. Pazarlarda, kararlara
dair formel değişkenler vardır. Kalabalığın her bir üyesi hangi ürünü satacağı ya da alacağına
bireysel olarak karar verir. Satın alanların satın alma kararları ürünlerin ve ürünlerin fiyatlarını
etkileyen kolektif talebi belirler. Buna karşılık, malların satıcılar tarafından belirlenen sayı ve
fiyatları da satın alma kararlarını etkiler.241 Sosyal ağlarda ise, kalabalığın üyeleri, bağlama,
karşılıklı güven ilişkisine, benzer zevklere ve bakış açılarına ya da kolektif özelliklere bağlı
olarak bir ilişkiler ağı oluştururlar. Kalabalığın üyeleri başkalarının girdilerine onlarla
ilişkilerine bağlı olarak farklı ağırlıklarla davranırlar. Örneğin, blogosferde, blog yazarları,
başka blogcuların girdilerine, önemli makaleler ya da ilginç videolar gibi hoşlandıkları
içeriklere linkler verme eğilimindedirler. Buna karşılık okurların, blogosferde favori blogları
vardır. Bu blogları ve onlara bağlı linkleri okuyarak, her bir okur hangi içeriği tüketeceği ile
ilgili bireysel bir karar verir. Ancak bu bireysel kararlar yazarın içinde bulunduğu grubun sosyal
ağının yapısı ile şekillenir. Örneğin, blogcular, birini diğerine bağlayan gruplarla daha büyük
bir grup oluştururlar. Böyle bir grubun üyesinin blogundaki girdiye tıklayan kullanıcı, onunla
bağlantılı bir başka web içeriğine ulaşabilir.
Soru

Gen

Ne zaman işe yarar?

Kim?

Kitle

Etkinlikleri yerine getirirken gerekli kaynaklar dağınıksa
ya da önceden bilinmeyen yerlerdeyse
Etkinlikler
parçalara
bölünebiliyorsa
(gerekli
enformasyon paylaşılabilir, oyun ve sabotaj yönetilebilir)

Neden?

Hiyerarşi

Kitle için uygun koşullar karşılanamıyorsa

Para

Burada sayılması uzun sürecek çok sayıda etmenden
bazıları

Tutku
İtibar

240
241

Para’dan ziyade Tutku ve İtibara dayalı olması (her
zaman olmasa da) giderleri düşürebilir.

“Internet Movie Database Resmi Web Sitesi”, www.imdb.com, 12.10.2010
Malone, Laubacher, Dellarocas, a.g.e., (Çevrimiçi)
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Para ve İtibar sağlamak genellikle (ama her zaman değil)
grubun yönelimini ve hızını etkiler.
Nasıl? - Koleksiyo
Yaratm n
a
Yarışma

Kitle için gerekli koşullar gerçekleştiğinde ve…
Etkinlik birbirinden bağımsız yürütülebilecek küçük
parçalara bölünebiliyorsa
Koleksiyon için gerekli koşullar sağlandığında, ve…
Sadece bir (ya da bir kaç) iyi çözüm gerekli olduğunda

Ortaklaşa
Üretim

Etkinlik küçük ve bağımsız parçalara bölünemiyorsa
(aksi takdirde Koleksiyon daha doğru bir yöntem
olabilir.)
Parçalar arasındaki bağları yönetecek uygun yöntemler
varsa

Nasıl? – Grup
Kararı
Karar
Verme
Oylama

Kitle için gerekli koşullar, ve…
Gruptaki herkes aynı karara uymak durumundaysa
Kitle için kararı sonuca bağlamak önemliyse

Ortalaması Oylama için geçerli koşullar varsa, ve…
nı Alma
Karar bir sayısal değeri tahmin etmek ise
Kalabalığın sayısal değeri tahmin etmeye yönelik
sistematik bir önyargısı yoksa
Uzlaşı

Oylama için geçerli koşullar varsa, ve…
Makul zamanda uzlaşıyı sağlamak olanaklıysa (grup
yeteri kadar küçükse ya da yeterli sayıda benzer görüş
varsa)

Piyasa
Tahminler
i

Karar bir sayıyı tahmin etmek ise
Kalabalık sayısal değeri tahmin etmek üzere
enformasyon sahibiyse (önyargılar ve bağımsız olmayan
enformasyon da dahil)
Kalabalık içinde bazıları diğerlerinden daha fazla
enformasyon sahibiyse (ya da sağlamaları mümkünse)
207

Tahminlerin sürekli güncellenmesi yararlıdır
Bireysel
Kararlar

Kalabalık için koşullar gerçekleşmişse, ve…

Pazar

Para vb. kaynaklar insanların gerekli çabayı sarf etmek
üzere güdülenmeleri için gereklidir.

Sosyal Ağ

Parasal olmayan güdüleyiciler, insanların gerekli çabayı
sarfetmek üzere güdülenmeleri için yeterliyse

Farklı kişiler kendi kararlarını verebilir, ve…

Bireyler kendi kararlarını
görüşlerini yararlı buluyorlarsa

verirken

diğerlerinin

Tablo 4: Kolektif Akıl genlerinin işe yaradığı koşullar.242
YouTube’da, her bir kullanıcı bir kanala bağlıdır. Bu kanallarda, kullanıcılar, kendi
videolarını yükleyebilirler ya da diğer kullanıcıların videolarına linkler verebilirler. Kullanıcılar
başka kullanıcıların kanallarına abone olabilirler ya da favori kanalları güncellendiğinde
haberdar olabilirler. Dolayısıyla kullanıcılar, hangi videoyu izleyeceklerine dair seçimlerini de
etkileyen bir sosyal ağ oluşturmuş olurlar. 243 Hangi bileşenin ya da Malone ve ekibinin
kullandığı analojiyle, hangi genin hangi durumda etkili olabileceği sorusuna dair aşağıdaki
tabloya bakarak bir öngörü oluşturmak mümkündür.
Pazarlama ve yönetim temelli yaklaşımı ile yukarıdaki sınıflandırma, web 2.0
teknolojileri üzerinden bir iş süreci oluşturma ve kolektif akıl genlerinin farklı amaçlarla etkili
biçimde kullanılabilmesi için kolektif akıl örneklerinden yola çıkan bir haritalama sunar ve
sistemleri incelemek ve yenilerini tasarlamak isteyenler için bir çerçeve sağlar. Öte yandan
bugün, internet kullanıcıları “kolektif aklı” kullanma ve katkıda bulunma becerilerini popüler
kültürle bağlantılı topluluklarla etkileşime girerek çoğunlukla eğlence etkinlikleri üzerinden
öğrenmektedirler.

11.4. Popüler Kültür Ürünleri ve Kolektif Akıl
Henry Jenkins, -Türk televizyonlarında Türkçe versiyonu da yayınlanmış olan- Survivor
yarışmasının Amerikan versiyonunun, final sürprizinin bozulması sürecini bir kolektif akıl
örneği olarak inceler.244 2004 yılında CBS kanalında, reality şova yakın özellikleriyle dikkat
çeken program, birbirine yabancı 16 yarışmacının ıssız bir adada sürdürdüğü zor yaşam
koşullarını ve birincilik mücadelesini izleyicilere sunmaktadır. İzleyiciler, önceden
kaydedilmiş yarışmayı, her hafta bir bölüm olarak izlerler. Programın özelliği dolaysız ve
spontane biçimde, sanki adada yaşananları olduğu gibi veriyormuşcasına kurgulanmış
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olmasıdır. Yarışmacılar yarışma tamamen bitmedikçe göz önüne çıkmazlar ve genellikle kaydı
çoktan yapılmış, gerçekleşmiş olaylardan henüz yaşanmamış gibi hiç söz etmezler. Programda,
yalnızca haftalık bölümlerde yayınlanmış somut konular üzerine konuşulur ve gelecek
olaylardan spekülatif biçimde söz edilir. Özetle, yarışmanın kazananı, elenenlerin sırası vb.
bilgiler aylar öncesinden belirlenmiş olmasına karşın, yapımcılar ve yarışmacılar dışındaki
herkes ve izleyiciler resmi sonuçları haftalık bölümlerde öğrenirler.245
Öte yandan, yarışmanın hayran izleyicileri, resmi sonuçlardan önce, sonuçlara ilişkin
küçük ipuçlarını toplayıp, çevrimiçi forumlarda paylaşarak büyük resme ilişkin tahminlerde
bulunmaktadırlar. Örneğin, en çok hangi yarışmacının kilo verdiği (ki bu vahşi yaşamla daha
uzun süre mücadele etmiş olmanın bir göstergesi olabilir), kimlerin elinde kesikler ve bandajlar
olduğu (yarışmadan en son ayrıldığına dair ipucu olabilir), erkek yarışmacıların sakallarının
uzunluğu, tenin bronzluk derecesi vb. bilgiler ipuçları olarak programın hayranları tarafından
toplanır ve paylaşılır.246
Jenkins, yarışmanın hayran izleyicileri ile görüşmelerinden notlar aktarır. Hayran
izleyicilerden Wezzie rumuzlu izleyici ve eşi örneğin, yarışmanın gizli tutulan mekanını tespit
etme konusunda Survivor Sürpriz Bozucuları arasında önemli isimlerden sayılmaktadırlar. Eşi
endüstriyel tasarımcı olan, Wezzie gerçek hayatta, bir doğa turu rehberi olarak seyahat
acentesinde çalışmakta ve aynı zamanda serbest zamanlı yazarlık yapmaktadır. Wezzie ve eşi
Dan’in her bir Survivor sezonu için yaptıkları mekan tespitleri şaşırtıcı bir doğruluk oranına
sahiptir. Dünyanın farklı bölgelerindeki seyahat acentelerinden, turizm firmalarından, otel
sahiplerinden, kimi zaman devlet yetkililerinden otantik bir bölgeye bir TV prodüksiyonu ile
Amerikan sermayesi geleceğine dair aldıkları verileri değerlendirerek işe başlarlar. Bundan
sonraki aşama ise çemberi daraltmaktır. Enlem, iklim, siyasi istikrar, nüfus yoğunluğu, yol
sistemi, limanlar, konaklama, ilgi çekici yerler, kültür, hakim din ve önceki Survivor
mekanlarına olan yakınlık gibi ölçütler çemberi daraltırken gözönüne aldıkları temel
ölçütlerdir. Bu ölçütleri kullanarak aşağı yukarı bir yer tespitinde bulunmuş olan Wezzie ve
eşi’nin bir sonraki adımları ise, özel bir Uzay Resimleme Şirketi ile anlaşarak daralttıkları 423
millik alanın uydu fotoğraflarını çektirmekti. Survivor Afrika’nın çekim mekanının yerinin
tespit edilmesi ve paylaşılması böyle bir sürecin sonucuydu. Çekilen fotoğraflarda
yarışmacıların kaldıkları klübelerden, diğer geçici prodüksiyon binalarına herşey açık seçik
görülüyordu.247 Bu bilgiyi edindikten sonraki aşama ise, bölgeye gidenlerin ya da o bölgede
yaşayan yerli nüfusun çektikleri fotoğraflar ve paylaştıkları dedikodularla devam ediyordu.
Örneğin, uydu fotoğraflarını dikkatle inceleyen hayranların bir bölümü henüz yayına dahi
girmemiş olan programdaki klan konsülünün tasarımından yeni sezonun konseptini
yakalamışlardı.248
Bu ve benzeri, hayranların buldukları içerikleri paylaşmalarıyla beslenen sürpriz bozma
(spoiling) süreci, hayran kültürü ile dijital teknolojileri buluşturan geniş ölçekli bir kolektif akıl
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sistemi olarak iş görür. Dijital ağlar sayesinde ortak hareket eden hayran gruplarının varlığı
medya tüketiminde bir paradigma değişimine işaret eder. Buna göre, medya tüketimi “kişisel”
bir tüketim süreci olmaktan çıkmış ve yöndeşmenin hakim olduğu bugünün medya kültüründe
“sosyalleşmiş”, topluluksallaşmış bir süreç haline gelmiştir. Bir televizyon programını izlemek
yalnızca o programı izlemeyi değil, diğer izleyicilerle sosyal ağlar, forumlar vb. platformlar
üzerinden ilişkiye girmeyi ve paylaşımda bulunmayı da içerir. Bu süreç kimi formatlar için
oyunsulaşabilir ve bir televizyon programını izlemek, sadece izlemeyi değil, bir takım oyununa
dahil olarak, takımın diğer üyeleriyle birlikte ortaklaşa biçimde bir sorunu çözmeyi de
içerebilir.
Katılımcı-izleyicilerin ortak hareket ettikleri ve gerçek dünyayı bir platform olarak
kullandıkları, farklı medya kanalları ve oyun unsurlarından yararlanarak dağınık bir anlatıyı
interaktif biçimde deneyimledikleri alternatif gerçeklik oyunları da (alternate reality games),
kolektif akıl sistemlerinin önemli örneklerini oluştururlar. En başarılı alternatif gerçeklik
oyunlarının erken örneklerinden biri 2004 yazında, 42 Entertainment adlı oyun tasarım
şirketinin, Microsoft’un bilim-kurgusal video oyunu Halo 2 için başlattığı ve web siteleri,
bloglar, e-postalar, jpeg resimler, MP3 kayıtları vb. dijital kanalları kullanarak, bu oyuna bir
arka plan hikayesi oluşturmayı amaçlayan “I Love Bees” (Arıları Severim) adlı alternatif
gerçeklik oyunudur. Oyunun tasarımcılarından Jane McGonigal’a göre, oyunun dağınık
anlatısı, oyuncuların Halo evreni ile bağlantılı birbirinden farklı binlerce küçük hikayeyi
toplayıp, birleştirip, yorumlayabilecekleri bir oyun bahçesi gibi tasarlanmıştı. Bu dağınık
kurguyu yeniden kurup anlamlandırmaya çalışırken, hayranlar video oyunu Halo ile onun
devamı olan Halo 2 oyunu arasındaki anlatısal köprüyü de ortaklaşa kurmuş oluyorlardı.249 I
Love Bees projesinin, video oyunu Halo ile bağlantılı bir çevrimiçi oyun olduğu duyurusu
başından itibaren resmi olarak hiç yapılmamıştı. Verilen tek ipucu, oyunun kısa tanıtım
videosunun sonunda çok kısa bir süre yanıp sönen bir url adresi idi. Bu kısa url adresi,
www.ilovebees.com, keskin gözlü hayranların gözünden kaçmadı. Adres girilerek ulaşılan site,
Margareth adlı amatör bir arıcıya aitti ve bu karakterin Halo evreniyle hiç bir ilişkisi
görünmüyordu. Öte yandan I Love Bees, elbette sıradan bir web sitesi değildi. Site, görünüşe
göre, birileri tarafından ele geçirilmişti ve site yönteticisi de umutsuzca sorunun ne olduğu ve
nasıl çözüleceği konusunda yardıma ihtiyaç duyuyordu.250
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Resim 11: Ele geçirilen I Love Bees Web sitesi.251
Sitede sürmekte olan bir geri sayım vardı ve oyuncular hesaplamaların ardından, bu geri
sayımın 24 Ağustos 2004 tarihine doğru geri saydığını keşfettiler. Bu keşiften çıkan ilk soru 24
Ağustos 2004’te ne olacağı sorusu idi. Soru üzerine toplu halde kafa yoran oyuncular kısa bir
süre sonra bir başka ipucu keşfettiler. Bilgisayarı ele geçiren kişi ya da kişiler arıcının ballı
yiyecek tariflerini 210 GPS koordinatıyla eşleştirmişlerdi. Her bir koordinat çiftinin gösterdiği
enlem ve boylam Pasifik Gün Işığı Zaman Dilimi’ne aitti. 210 zaman kodu da birbirinden 3 ya
da 4 dakika uzaktaydı ve gün doğumundan gün batımına 12 saatlik bir zaman dilimini ifade
ediyorlardı. Tarifler sayfasında bir başka küçük gerisayım sayacı daha vardı ve bu da
anasayfadaki tarihle aynı tarihe doğru geri sayıyordu. Tüm bu kafa karıştırıcı bilgilerin
arasında, sayfanın altında bir sık sorulan sorular seçeneği vardı. Sorulardan biri “Bu sayfaya ne
oldu?” idi. “Buradan çıkmama yardım et!” (Help me out here!) cevabı ise Dana adlı, arıcının
yeğeni ve aynı zaman da site yöneticisi olan ve siteyi düzeltebilmek için yardım isteyen genç
bir kadının bloguna link içeriyordu. Oyunuculardan gelen yüzlerce e-postaya usanmadan
cevaplar yazan Dana, bloğundaki ”acil çıkış” (emergency exit) adlı yazınınn ardından
saklanmayı düşündüğünü ilan etti ve birden bire ortadan kayboldu. Ancak geri sayım hala
devam ediyordu.252
Oyuncular Dana’dan yeni talimatlar almadılar. Oyunun, geleneksel oyunların aksine
belirlenmiş bir hedefi, bir kazanma koşulu ya da uyulması gereken kuralları yoktu. Oyunculara
yalnızca onları harekete geçirecek çağrılarda bulunuluyor, onlar da hayli karmaşık gözüken
verilerin peşinden giderek rastgele gözüken bir hikaye akışını izliyorlardı. Oyunun sonunda,
bilgisayar korsanının gizemi ve GPS koordinatları, 600.000 ortaklaşa çalışan oyuncunun –
büyük oranda lise ve üniversite öğrencileri - dört aylık çabası sonucunda çözüldü.
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Oyunun yöneticisi Elan Lee, oyunun ardındaki tasarım felsefesini, “bir kişinin tek
başına altından kalkamayacağı bulmacalar ve meydan okumalar” olarak tanımlamaktadır.253
Oyunun amacı geniş ölçekli problemleri oyuncuların birlikte tanımlamasını ve çözmesini
sağlamaktı. Tasarımcılar Elan Lee ve Sean Stewart, 42 Entertainment oyunlarının oyuncularını
“eğlence tarihinde eşi olmayan bir kolektif akıl oluşumu” olarak tanımlıyorlardı.254
I Love Bees oyununun anlatısı yapısal olarak hayli dağınık biçimde deneyimleniyordu.
Anlatı yüzlerce web sayfası, düzinelerce blog girdisi, binlerce e-posta ve 40.000 canlı MP3
iletisi üzerinden ipucu büyüklüdüğünde parçalarla yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Bu içerik
parçalarının bazıları herhangi kişiler tarafından yeterince dikkat sarf edilerek bulunabilirdi.
Bazıları ise yalnızca belli bir coğrafi bölgeye ait IP adresinden giren oyunculara açıktı. Bir
kısmı ise özel, kişisel e-postalar ya da telefon aramaları ile tüm oyuncular içinden seçilen bir
kaç kişiye gönderiliyordu. İçeriğin yaygın biçimde dağınık olması nedeniyle, tüm topluluk
üyelerinin tüm verilere ulaşabilmesi ve onları işleyebilmesi için, her bir oyuncunun üzerine,
keşiflerini hızla paylaşmak gibi önemli sorumluluklar düşüyordu. Yeni bir parçanın ortak
dağarcığa katılması, düzinelerce farklı gruptan binlerce oyuncu tarafından sözkonusu parçanın
analiz edilmesi anlamına geliyordu. Örneğin Dana’nın blogunda tespit edilen bir ipucu için,
takip eden gün içinde 2400 yorum yapılmış bulunuyordu. Oyunun ilk on haftasında, binlerce
oyuncunun bölündüğü çekirdek tartışma gruplarında, anlatısal bileşenleri bir araya getiren ve
inceleyen bir milyondan fazla çevrimiçi mesaj panosu oluşturulmuştu. I Love Bees için
oyuncular tarafından oluşturulan viki sayfası, ilk iki haftasında 1.157.952 kullanıcı tarafından
ziyaret edilmişti. Oyuncuların kullandıkları anında güncellenebilir platformlar yenilenen veri
ve yorumları tüm oyuncuların eş zamanlı olarak görmesini sağlıyordu. Bu platformlarla ilişki
içinde olan oyuncular, bir yandan yeni teknolojilere ve büyük ölçekli katılımcı oluşumlara
yönelik becerilerini de kıvraklaştırıyorlardı.255
Oyuncuların yaptıkları analizler hikayeye dair ipuçları ve dramatik olaylar, bir araya
getirildiğinde, Halo 2 oyunun açılış sahnesine bağlanıyorlardı. Oyun bittiğinde oyuncular tüm
sırları çözmüşler, ancak arıcılığın Halo evreni ile ilişkisini hala kuramamışlardı. Çünkü arılar,
I Love Bees yaratıcıları tarafından mevcut oyun evreniyle doğal bağlantısından çok, oyunun
kolektif aklı kullanmaya yönelik hedeflerini akla getirmek üzere seçilmişti.

11.5. Kolektif Akıl ve Eğitim Amaçlı Uygulamalar
Kolektif aklın etkili kullanımına imkan veren alternetif gerçeklik oyunları, eğitim
amaçlı kullanımlar açısından da verimli bir model oluşturur. Alternatif gerçeklik oyunu
tasarımda bir markaya dönüşen Jane McGonigal’ın da tasarım ekibinde yer aldığı, bir başka
alternatif gerçeklik oyunu, World Without Oil (Petrolsüz Dünya), örneğin, yakın gelecekte
yaşanması olası küresel petrol kısıntısına dikkat çekmeyi, farkındalık ve diyalog oluşturmayı,
Elan Lee, “Lecture: This is Not A Game.” Design Lecture for the Game Developers Conference. San
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planlama ve çözüm yolları üzerine düşünülmesini sağlamayı amaçlıyordu. Jane McGonigal gibi
I Love Bees ekibinden oyun tasarımcılarının da katkıda bulunduğu oyunun sloganı, “gerçekten
yaşamadan önce, oyununu oyna!” idi. 30 Nisan 2007’de başlatılan oyun, alternatif gerçeklik
oyunlarının çoğu gibi fısıltı gazetesiyle ve viral yöntemlerle giderek büyüyen, bir anlatı
oluşturma ve problem çözmeye ilişkin kolektif bir deneyimi ifade ediyordu. Alternatif gerçeklik
oyunu unsurlarının yanısıra ciddi oyunlara (serious games) ilişkin unsurları da taşıyan World
Without Oil, gerçekçi bir petrol sıkıntısının başgösterdiği sanal küresel dünya gerçekliğinde,
oyuncuları bu dünyada nasıl koşullar altında yaşamaya zorlandıklarını hayal etmeye ve bunları
belgelendirmeye çağırıyordu. Oyuncular videolar, fotoğraflar, blog girdileri, e-postalarla oyun
yöneticilerine gönderdikleri merak uyandırıcı hikayeleri ve fikirleri, günlük olarak belirlenen
kanonik oyun anlatısının evreni içinde şekillendirip paylaşıyorlardı. Oyunun ana sayfası,
oyuncuların materyallerine doğrudan bağlantılar içeriyordu. Oyun, oyunculardan, petrol
sıkıntısının yaşandığı bir dünyada, onların yaşadıkları bölgelerde krizin nasıl hissedildiği ve bu
yeni duruma adapte olabilmek için neler yaptıklarına dair bilgiler istiyordu. Ciddiye alınarak
oynandığında, oyun evreni içindeki mevcut sorunla kolektif akıl ve hayal gücünü uygulamayı,
eğitimciler, politika yapıcılar ve sıradan insanlar için gelecekte karşılaşılması muhtemel bir
soruna ilişkin çözümleri içeren bir kayıt oluşturmayı amaçlıyordu. Ayrıca oyuncuların kişisel
yaşamlarında ve çevrelerinde, oyun deneyimi üzerinden ortaklaşa olarak gelecek algısına
yönelik gerçek bir değişim yaratmayı da hedefliyordu.256
1 Haziran 2007’de oyun bittiğinde, 1900’ün üzerinde kayıtlı oyuncu, 2007 küresel petrol
krizine ilişkin 1500’ün üzerinde hikaye göndermişlerdi. Oyuncularının ürettikleri içerik,
böylesi bir krizin önlenmesine yardımcı olmak üzere geniş kapsamlı, zengin, akla yatkın pratik
çözümler içeriyordu. Bu katılımcı oyuncular ve 60.000 gözlemci için, kolektif olarak böyle bir
dünyayı hayal etmek ve petrol sıkıntısının günlüğünü tutmak, petrole bağımlılık ve enerji
politikalarına ilişkin güçlü bir bakış açısı oluşturmayı hedefliyordu. Sadece “farkındalık
yaratma”nın ötesinde, oyun meseleleri gerçekmiş gibi ele alıyor ve oyuncuların kendi
yaşamlarında da gerçek bir değişimi deneyimlemelerini mümkün kılıyordu.257
Oyunun sitesinde yer alan ders planları, farklı branşlardan öğretmenleri de oyunu
öğrencilerine oynatmaya ve öğrencilerin konu üzerinde düşünüp tartışarak üretecekleri
içerikleri World Without Oil arşivine eklemeye teşvik ediyordu. Buna göre öğretmenler
oyundan bir ya da iki hikayeyi öğrencilere petrol krizine dair genel bir bakış vermek için
sunacak ve onlardan bu olayların kendilerinin, ailelerinin ve çevresindeki diğer insanların
yaşamlarını nasıl değiştirdiğine dair düşünmelerini isteyeceklerdi. Bu kapsamda derste spesifik
bir konu seçilecek ve bu konu üzerinde daha ayrıntılı olarak çalışılacaktı. Oyunun ders planları,
Amerikan Tarihi, Dünya Tarihi, Coğrafya, Güncel Olaylar, Ekonomi, Devlet, Sosyal Bilimler,
İngilizce ve diğer alanlarla bağlantılı interdisipliner bir yapı içeriyordu. Yöntem ise, sorgulama
temelli öğrenme, anlatı yönelimli öğrenme, kolektif öğrenme ve multimedya içerik üretimini
içeriyordu. Sağlanacak fayda ise enerjinin ekonomi, kültür, siyaset ve kimlik alanlarındaki
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rolüne dair kapsamlı bir kavrayış sağlamak ve bu rolü gelecek için değerlendirebilme yetisi
oluşturmaktı.258
Oyunda prosedürel retoriğin yanısıra sosyal girdilerle büyüyen ve gerçek dünyayı
değiştirme potansiyeli ile gerçek yaşamın kamusallığının parçası olan bir yapı sözkonusudur.
Her girdi, her perspektif önem taşır. Oyuna özgü en önemli özellik ise oyuncuların eylemlerinin
iki boyutlu rolüdür. Oyuncuların oyunsal eylemleri, oyunun içinde anlamlı olduğu gibi, aynı
eylemler gerçek dünya için de fiili, materyal etkiler ortaya koyar. 259 Bogost, Ferrari ve
Schweizer, World Without Oil ve benzeri oyunları “topluluk oyunları” (community games)
olarak isimlendirir. 260 Oyun evreninde, her bir oyuncunun küresel petrol krizinin yaşandığı
gerçeklik için ürettikleri çözümler arasında organik ürünlerin yetiştirildiği ortak bahçeler
kurmak, işe ve okula bisikletle gitmek üzere şehirdeki en iyi bisiklet rotalarını saptamak, aileler
için afet acil durum planları oluşturmak gibi oyuncuların günlük yaşam alışkanlıkları üzerinde
doğrudan etki doğuracak etkinlikler de yer alır. Böylesi bir tasarım ve yapı, aktivistlerin arzu
edebilecekleri, ancak nadiren başarılı olabilecekleri bir toplumsal katılım sürecini ifade eder.
Bir başka örnek ise, Massachusetts Institute of Technology tarafından yürütülen ve
kolektif aklın etkin olarak kullanıldığı, The MIT Sea Grant Project olabilir. Proje kapsamlı veri
analizi yapmak üzere orta dereceli okullardan öğrenciler ile deniz biyolojisi ve ekoloji alanında
çalışan bilimadamlarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında, Massachusetts
bölgesinde hayli yaygın olan ve “ketencik” (eelgrass) adı verilen, Kuzey Amerika sahillerinin
en önemli kıyı ve nehir ağzı bitkilerinden biri olan bitkinin yaygın olduğu bölgelerin bir
haritasının çıkarılması, bitkinin yetiştiği suların oksjen, nitrat değerlerinin ve dolayısıyla suyun
niteliğinin test edilmesi, verilerin raporlanması, ve bu enformasyonun diğer bölge okulları ve
bu konuda bilimsel çalışmalar yürüten kurumlar ve bilimadamları ile paylaşılması
hedeflenmektedir. Proje, ketencik bitksinin biyolojisi ve ekolojiye ilişkin yetiler, grafik veri
analizi, su nitelik testleri gerçekleştirme, raporlama, sorun çözme ve sistem tasarımı yetilerinin
yanısıra, matematik, fen, tarih ve dil becerilerinin geliştirilmesinde de öğrencilere önemli
katkılar sağlamaktadır. Projenin nihai hedefi yerel okulların optimum ketencik yetiştirme
ortamları üzerine oluşturdukları bilgi havuzunu ketencik ekolojisinde en iyi yöntemleri
geliştirmek üzere kullanmak ve bitkinin Kuzey Amerika ekosistemi için önemine ilişkin
farkındalık yaratmaktır.261
Yukarıda sözü edilen her iki eğitim amaçlı proje de, en azında bir bütün olarak projenin
planlanması aşamasında profesyonel tasarım ve görece büyük ölçekli kitleleri yönetme ve
örgütleme süreçleri içerir. Öte yandan programcı olmayan kullanıcılara yönelik, internet
üzerinden ücretsiz erişime imkan veren kolektif akıl denemeleri oluşturma amaçlı web araçları
kullanımı ile, küçük ölçekli ancak verimli uygulamalar geliştirmek mümkündür. Ning, Elgg,
Schoolloop, MyEport, Fronter gibi siteler örneğin, programcılık becerisi olmayanların da
258

“Lesson Plans : World Without Oil”, (Çevrimiçi) http://worldwithoutoil.org/metateachers.htm
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Ian Bogost, Simon Ferrari, Bobby Schweizer, Newsgames, Cambridge, The MIT Press, 2010, s.133.
A.e., s.147.
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“Balance Between Humans and Nature: Eelgrass, Pilot Project Overview”, (Çevrimiçi)
http://seagrant.mit.edu/eelgrass/project/intro.html, 5 Ocak 2011
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kolaylıkla kullanabileceği, kullanıcıların -eğitim amaçlı düşünüldüğünde öğrencilerinkarşılıklı interaksiyona girmesine, ses dosyalarından yazılı girdilere, video paylaşımına, farklı
kanallarla enformasyon paylaşımına izin veren sosyal web araçları olarak çeşitli okullarda
eğitimciler tarafından kullanılmaktadırlar.
Sınıf içinde uygulama imkanı sağlayabilecek bir diğer etkili model de vikiler olabilir.
Web 2.0’ın başlıca uygulamalarından biri olan viki; içeriği, sitenin ziyaretçileri tarafından
kolayca ve ortaklaşa olacak şekilde yeniden düzenlebilen web sayfalarını ifade eder.262 Bir viki,
kullanıcılarının, sürekli olarak değişim halindeki içeriği ve ortaya atılan tartışma konularını
takip etmesini sağlayacak araçları da içerebilir. Bazı vikiler, erişimi yalnızca sayfa kullanıcıları
ile sınırlayabileceği gibi, sadece üyelerin düzenleme yapmasına imkan verecek, ancak herkesin
erişimine açık olacak şekilde de düzenleyebilir.263 Bu anlamda vikiler, enformasyon ve bilgi
kaynağı olabilecekleri gibi, ortak yazarlık (collaborative authoring) için de kullanılabilirler. Bu
kullanım şekli, grup projeleri bağlamında enformasyon paylaşımı ve diyalog oluşturmanın
yanısıra, grup üyelerinin kendilerine ait bilgi süreçleri oluşturmalarını da mümkün kılar. 264
Aşağıdaki grup iletişiminde, e-posta ve viki kullanımı arasında bir karşılaştırma yapma imkanu
vermektedir.

J. Chao, “Student project collaboration using Wikis”, Proceedings of the 20th Conference on
Software Engineering Education and Training, Dublin, CSEE&T, 2007, s.3-5.
263
G. Olson, “New Tools for Learning”, (Çevrimiçi) http://faculty.eicc.edu/golson/tools.htm,
20.08.2011
264
M.N.K. Boulos, I. Maramba, S. Wheeler, “Wikis, Blogs, Podcasts: A New Generation of Web based
tools for virtual collaborative clinical practice and education”, BMC Medical Education, 6 (41)., (Çevrimiçi)
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6920-6-41.pdf , 20.08.2011
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Şekil 26: E-posta ve viki işbirliği modelleri karşılaştırması.
Duffy ve Bruns, vikilerin olası eğitsel kullanımlarını şöyle sıralarlar:

“Öğrenciler araştırma projeleri kapsamında,
sürecinde vikileri kullanabilirler.

çalışmalarının dökümantasyon


Okumaları sırasında öğrendikleri üzerinden oluşturdukları fikirlerinin özetlerini,
ortaklaşa viki formunda bir bibliyografya oluşturmak üzere kullanabilirler.

Vikiler ders içeriklerinin, izlencelerin, derste dağıtılan materyallerin sunulması
için uygun bir ortam olabileceği gibi, öğrencilerin bu materyaller üzerinde değişiklikler
yapmasına, yorumda bulunmalarına ve bunların da herkes için erişilebilir olmasına imkan verir.

Öğretmenler vikileri, öğrencilerin düşüncelerini paylaşabilecekleri, öğretme
pratiklerini değerlendirebilecekleri bir dökümantasyon süreci olarak kullanabilirler.

Kavramların ortaya konması, beyin fırtınası ve verili bir konu başlığı ile bağlantılı
kaynaklarla bir kaynaklar ağı oluşturmak için vikiler verimli bir araç olarak iş görür.

Geleneksel sunum yazılımları yerine bir sunum aracı olarak vikiler ile öğrenciler,
sunu içeriğini hızla gözden geçirip yorumlarda bulunabilirler.

Vikiler grup yazarlığına da imkan sağlarlar. Viki ana sayfasında bulunan içerik,
grup üyeleri tarafından birlikte ve değişiklikleri herkesin görebileceği şekilde ortaklaşa
oluşturulabilir.”265
Tonkin ise dört farklı tür eğitsel viki olabileceğinden söz eder:

“Tek-kullanıcılı vikiler, tekil bir kullanıcının web tabanlı bu aracı kullanarak
düşüncelerini bir araya getirmesini ve kurgulamasını sağlar.

Araştırma raporlamalarında kullanılan vikiler ise, aynı gruba dahil öğrencilerin
ortaklaşa yorumları ve eleştirileri ile zenginleştirilmiş, çevrimiçi bir not tutma süreci olarak
değerlendirilebilir.

Ortaklaşa yazım süreci içeren vikiler, bir grup yazarın ortak olarak kurgulanmış
bir metin ortaya koymasına imkan sağlar.

Bilgi temelli vikiler ise, oluşturan grup ve diğer yararlanıcılar için zengin bir
kaynak oluşturur.”266
265
P. Duffy, A. Burns, “The use of blogs, wikis and RSS in education: A Conversation of
Possibilities”, Proceedings of the Online Learning and Teaching Conference, 2006, Brisbane, September 26,
(Çevrimiçi) http://olt.qut.edu.au/udf/OLT2006/gen/static/papers/Duffy_OLT2006_paper.pdf, 20.08.2011
266
E. Tonkin , “Making the case for a Wiki”, Ariadne, Issue 42, January 2006, (Çevrimiçi)
http://www.ariadne.ac.uk/issue42/tonkin , 20.08.2011
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Georgia Institute of Technology’den Andrea Forte ve Amy Bruckman’ın sınıf içi
çalışmalar kapsamında viki yazılımını değerlendirdikleri araştırmaları; viki oluşturmanın,
öğrencinin kişisel ilgilerini motive etme potansiyeli barındırdığını, entelektüel bir araç olarak
eleştirel süreçleri işin içine katmasıyla disipline edici bir yapısı olduğunu, sınıf içi ortamın
dışında gerçek dünyada da kullanıcıların faydalanabileceği bir yapı sunduğunu ve süreç
üzerinden öğrenme etkinliklerinin doyurucu yöntemlerle değerlendirilebileceği bir model
sağladığını öne sürer.267
Geleneksel sınıf içi etkinlikler arasında, yazarak öğrenme sürecinin kendisi de başlı
başına güçlü bir bilgi inşa süreci olarak iş görür. Yazarak öğrenme, öğrencilerin var olan
bilgilerini kurgulamaları ve önceki bilgileri ile yeni bilgilerini entegre ederek kendilerini ifade
etmelerine imkan tanıyan önemli bir araçtır.268 Yazı ödevlerinde öğrenciler, genellikle, ilginç
buldukları bir konu üzerine yazmaya teşvik edilirler ve bu nedenle, ödevlerin büyük bölümü
çoğunlukla “gerçeklik” ve “asla uygunluk” gibi kriterlerden yoksun edebi çalışmalar olmaktan
öteye gidemezler. Amaç, sınıf dışı ortamlarda da kullanılabilecek katkılar oluşturmaktan çok,
öğrencilerin dersten anladıklarını ölçmektir. Sınıf içinde değerlendirilmek üzere yapılan bu
çalışmaların gerçek dünya ile bağı da zayıftır. Sonuç olarak, ödevin değerlendirilmesinde esas
alınan, sonuçta elde edilen çıktıdır. Sürecin kendisi ise değerlendirmenin dışında kalır. 269
Eğitimciler öğrencilerin yazınsal çalışmalarının basılmasını ve dolayısıyla okurlarla buluşması
motivasyonunu, bu soruna çözüm olarak önerirler. Öğrencilerin oluşturdukları metinlerin
yayınlanması sürecini müfredata dahil etme çabası, öğrencilerin motivasyonu açısından ve
zaman içinde sürdürülebilir bir ilgi yaratmak açısından önem taşır. 270 İnternetin eğitim
araştırmalarının konusu olması ile, bu yaklaşım arasındaki ilişki ilk bakışta fark edilebilir.
İnternette içeriklerin yayınlaması, görece oldukça geniş bir kitleye ulaşması ve okurlarca
eleştiri ve düzenlemelere tabi olması, daha özenli bir yazım süreci için öğrencilerin
motivasyonunu arttırıcı olmanın yanında 271 , sınıf ortamının dışına çıkarak öğrencilerin
metinlerinin çeşitlilik içeren bir okur kitlesiyle buluşmasına da imkan verir.272
Bireysel öğrenmeyi ifade eden otonom öğrenme modelinden farklı olarak kolektif aklı
sınıf ortamına getirmek için, öncelikle grubun tüm üyelerince paylaşılan bir problemin tek bir
bölümünün tekil bir öğrencinin sorumluluğuna verilmesi ve sorunun belirgin bir bölümü için
kendi uzmanlığını geliştirmesine yönelik bir yaklaşımın benimsenmesi küçük ölçekli bir
kolektif akıl projesi oluşturmak için uygun bir başlangıç sunar. Kolektif aklı hedefe yönelik
kullanma ve grubun kolektif bilgi dağarcığına katkıda bulunma, yeni medya düzeninin yapısını
kavramak ve bu yapının yarattığı devrimsel dönüşümden faydalanmak açısından önem taşır.
Andrea Forte, Amy Bruckman, “From Wikipedia to the Classroom: Exploring Online Publication
and Learning”, (Çevrimiçi) http://www.andreaforte.net/ForteBruckmanFromWikipedia.pdf, 20.08.2011
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Hemen her konuda fikir sahibi olan Rönesans adamı idealinden farklı olarak, kolektif akıl
ideali; grubun bilgisini tüm üyelerin gerektiğinde kullanabilmesi ve bu dağara katkıda
bulunabilmesi prensibine dayanır. Her iki idealin de öğretilmesi, öğrencilerin farklı
kaynaklardan gelen, eşik bekçilerince ve farklı gruplarca yönlendirilen bilginin güvenilirliğini
değerlendirebilmesini, kolektif akıl sistemi içinde karşılaştırmalar ve incelemelerle bu
değerlendirmeyi geliştirebilmesini sağlar.
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Uygulamalar

219

Uygulama Soruları

220

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kolektif akıl kavramı nedir, kolektif akıl, kitlelerin bilgeliği ve kitlekaynak
kavramları arasındaki ayrımlar nelerdir, kolektif akıl sistemleri nelerdir ve hangi amaçlarla
kullanılırlar soruları yanıtlanmıştır
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Bölüm Soruları
1.
Terimi 1994’te ilk kez kullanan filozof …….., “…………….” kavramını, dünya
çapında farklı kaynaklardan gelen, sürekli zenginleşen bilgi ve becerilerin koordinasyonu ve
etkili şekilde harekete geçirilmesi olarak ifade eder. Temeli ve hedefi, bireylerin karşılıklı
olarak birbirlerinin varlıklarının farkına varmalarını ve bu etkileşimle zenginleşmelerini
sağlamaktır.
Boşluklara hangisi gelmelidir?
a.

Pierre Lévy, kolektif akıl

b.

Thomas Malone, dijital zeka

c.

Henry Jenkins, katılımcı akıl

d.

Marshall McLuhan, küresel köy

2.

Aşağıdakilerden hangisi kolektif akılın temel prensiplerinden biri değildir?

a.

Bilginin sürekli zenginleşmesi

b.

Bilginin eş zamanlı koordinasyonu

c.

Bilginin etkili biçimde nakledilmesi

d.

Bilginin çeşitliliğini minimize etmek

3.
Bir soruyu cevaplarken, tekil bir uzman kişinin vereceği cevap yerine, bir gruba
dâhil bireylerin görüşlerinin ortalamasının cevap olarak göz önüne alınması sürecini ifade eden
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Kitlekaynak

b.

Kitlelerin bilgeliği

c.

Kolektif Akıl

d.

Katılımcı Zeka
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4. 1906 yılında İngiliz bilim adamı Francis Galton’un Plymouth’taki çiftçi panayırı
sırasında panayıra gelen ve hayvancılık konusunda hiçbir uzmanlıkları olmayan ve hayli
çeşitlilik gösteren yaklaşık 800 katılımcının, kendilerine gösterilen bir öküzün ağırlığına ilişkin
tahminlerini toplar ve bu toplamın ortalamasını alır. Tahminlerin hiç biri, öküzün ölçülen
ağırlığı olan 1,198 libreye denk gelmezken, 800 tahminin ortalaması 1,197 libredir.
Yukarıdaki süreci en iyi tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Kitlekaynak

b.

Kitlelerin bilgeliği

c.

Kolektif Akıl

d.

Katılımcı Zeka

5. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın Clickworkers projesi, her
kullanıcının İnternet üzerinden Mars yüzeyinin fotoğraflarına bakmasına ve krater olduğunu
düşündüğü yerleri işaretlemesine izin verir. Kraterlerin yerleri iki boyutlu uzam içindeki
koordinat dizileriyle belirlenir. Amatör kullanıcıların gönderdikleri koordinat dizilerinin
ortalaması alındığında, bu sonucun uzman bilim adamlarınca yapılan sınıflandırmalar kadar
doğru sonuçlar verdiği görülmüştür
Yukarıdaki süreci en iyi tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Kitlelerin bilgeliği

b.

Kolektif Akıl

c.

Katılımcı Zeka

d.

Sosyal İçerik

6. Kitlelerin bilgeliği kavramına yönelik aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a.
b.
vermez.

Yalnızca sayılabilir, nesnel veriler üzerine uygulanabilir.
Ortaklaşa tartışma ya da fikir oluşturma sürecinde kullanılması anlamlı sonuçlar

c.
Yeterince büyük ve çeşitlilik içeren bir grubun sayısal ya da olasılıklar üzerine
tahminlerinin ortalamasının herhangi bireysel bir yanıttan daha doğru olabileceği fikri üzerine
kuruludur.
d.

En iyi kullanım alanı bir görüşün diğerini çürütebildiği koşullarda kullanımıdır.
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7. Wikipedia aşağıdaki kavramlardan hangisi ile en iyi tanımlanabilir?
a.

Kolektif Akıl

b.

Sosyal İçerik

c.

Kitlelerin bilgeliği

d.

Kültürel katılım

8. Carnegie Mellon Üniversitesi
tarafından aslında bir ESP Oyunu (ESP
Game) olarak geliştirilen Google Image
Labeler (Google Resim Etiketleyici),
kendi arama motorunu geliştirmek üzere,
kullanıcıların
spesifik,
tanımlayıcı
etiketler üzerinde fikir birliği sağlayarak
çevrimiçi imajları ortaklaşa kategorize
etmelerine dayananır. Rastgele biçimde
eşleştirilen iki çevrimiçi kullanıcıdan, iki
dakika içinde kendilerine gösterilen imajları, önceki kullanıcıların etiketlerken seçtiği tabu
sözcükleri kullanmadan, etiketlemelerini ister. Uygulama, eğlenceli olmanın yanında
kullanıcıların etkinliklerini, Google’a girilen anahtar sözcüklerle doğru imajların buluşmasını
sağlamak üzere veri tabanının geliştirilmesinde kullanır.
Yukarıdaki süreci tanımlayan en iyi kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Kolektif Akıl

b.

Sosyal Katılım

c.

Kitlelerin bilgeliği

d.

Viki

9.

Yandaki şekil sırasıyla hangi iki süreci modellemektedir?

a.

Viki işbirliği ve e-posta işbirliği

b.

E-posta işbirliği ve viki işbirliği

c.

Sosyal işaretleme ve viki işbirliği

ESP Oyunları metadata oluşturma sorununa yönelik olarak bilgisayar bilimi için oluşturulmuş bir
fikirdir. Amaç, resim tanıma gibi, bilgisayarların henüz yapamadığı ancak insanların kolayca yapabilecekleri,
fakat olasılıkla yapmak istemeyecekleri görevleri bir oyun haline getirerek yapılmasını sağlamaktır.
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d.

Viki işbirliği ve sosyal işaretleme

10. Aşağıdaki alıntıdaki boşluğa gelebilecek ifade hangisidir?
Katılımcı-izleyicilerin ortak hareket ettikleri ve gerçek dünyayı bir platform olarak
kullandıkları, farklı medya kanalları ve oyun unsurlarından yararlanarak dağınık bir anlatıyı
interaktif biçimde deneyimledikleri .................kolektif akıl sistemlerinin önemli örneklerini
oluştururlar.
a.

alternatif gerçeklik oyunları

b.

sanal topluluklar

c.

mobil oyunlar

d.

masaüstü oyunlar

Cevaplar: 1.a, 2. d, 3. b, 4. b, 5. a, 6. d, 7. a, 8.c, 9.a, 10.a
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12. SOSYAL MEDYA VE OYUN (I)

226

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. Sosyal Medya ve Oyun (I)
12.1. Bir sosyal deneyim olarak oyun kavramı
12.2. Sanal dünyalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bir deneyim olarak sosyal oyun kavramı nedir?

2)

Sosyal medya, sanal dünyalar ve oyun ilişkisi nasıl ortaya çıkar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sosyal medya ve oyun
kavramı arasındaki ilişkileri
ele almak.
Bir sosyal deneyim olarak
oyun kavramını ele almak.

Sosyal medya
ilişkisinin
değerlendirmek.

ve oyun
tarihçesini
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Anahtar Kavramlar
Oyun, Sosyal Oyun, Sanal Dünyalar

230

Giriş
Sosyal medya kanalları ve dijital oyunlar çağdaş medya ekolojisinin iki başat dalını
işaret ederler. Bu iki dal arasındaki yöndeşme (convergence) ilişkisi sonucunda özellikle son
15 yıl içerisinde her iki alanı da etkileyen önemli gelişmeler yaşanmış; sosyal medya ve dijital
oyun olgularını farklı şekillerde entegre etmeye yönelik çalışmalar yeni türlerin ve ticari
modellerin ortaya çıkışı ile sonuçlanmıştır.
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12. SOSYAL MEDYA VE OYUN
Sosyal medya ve dijital oyun entegrasyonu çalışmaları sonucunda ortaya çıkan yeni
türler arasında ilk akla gelen FarmVille (2009) ve Candy Crush Saga (2012) gibi popüler
örnekleri bulunan “sosyal ağ oyunları”dır 273 (social network games). Öte yandan sosyal ağ
oyunları sosyal medya ve dijital oyun yöndeşmesi sonucunda ortaya çıkan tek yeni tür değildir.
Özel olarak geliştirilmiş yazılımlar yerine yaygın sosyal ağlar üzerinden ilerleyen “alternatif
gerçeklik oyunları” (alternate reality games veya ARG) da sosyal medya dijital oyun
birlikteliğinin oluşturduğu yeni türlerdendir. Dijital kültür araştırmacısı Frank Rose (2011) bu
oyunların medya içeriklerinin dağıtımında ve kullanıcıların katılımını arttırmada oynadıkları
rolün önemini vurgular. Türün özellikle reklam ve tanıtım kampanyalarında yaygın olarak
kullanılması bu yorumun yerindeliğinin göstergesidir. Gerek sosyal ağ oyunları gerekse de
alternatif gerçeklik oyunları kendi alt türleri olan geniş birer yelpazeyi ifade ederler. Bu alt
türler bir dizi temel prensip etrafında şekillenmiş olsalar da birbirlerinden çok farklı biçimlerde
yapılandırılmış olabilirler. Bu çeşitliliğe ek olarak sosyal ağların medya ekolojisi üzerindeki
etkileri eski oyun türlerine olan bakışımızı da sorgulamamızı gerektirir. Bu bağlamda örneğin
sosyal medya araştırmacıları Andreas M. Kaplan ve Michael Haenlein (2010) kökenlerini
1970’lerin sonuna götürdükleri sosyal medya kavramını incelerken kimi popüler çevrimiçi
dijital oyun türlerini de sosyal medya başlığı altında değerlendirirler. Bu sınıflandırma dijital
oyun ve sosyal medya arasındaki kavramsal ilişkinin sanıldığından çok daha karmaşık
olabileceğini ortaya koyar. Bu çalışma söz konusu karmaşık ekolojiyi incelemeyi ve alanı
oluşturan başlıca türler arasındaki ilişkileri değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Sosyal medya ve oyun birlikteliğinin ortaya çıkarttığı çeşitlilik 20. yüzyılın ikinci
yarısında ortaya çıkan; bir yazılım tarafından yönetilen rakiplere karşı oynanan tek kişilik dijital
oyunlar geleneği perspektifinden bakıldığında şaşırtıcı olabilir. Oysa söz konusu oyunlar ve
bunların oyun kavramının toplumsal algısı üzerinde yarattıkları etki tarihsel açıdan ayrıksı bir
konumu işaret eder. Solitaire gibi kart oyunları ve yapboz bulmacalar gibi sınırlı sayıda örnek
bir yana bırakıldığında beş bin yıldan uzun geçmişi ile oyun olgusunun tek kişilik dijital
oyunların ortaya çıkışına dek insanlar arasında birlikte veya karşılıklı olarak deneyimlenen
sosyal bir etkinlik olarak var olduğu görülür (Pearce, 2009; Sezen ve Sezen, 2011). Oyun olgusu
içindeki bu sosyal yapının anlaşılması sosyal medya ve dijital oyun birlikteliğinin yarattığı yeni
deneyimlerin anlaşılması ve değerlendirilmesi açısından önemli bir temel oluşturacaktır.

12.1. Sosyal Bir Deneyim Olarak Oyun
Oyun kuramcıları Katie Salen ve Eric Zimmerman (2004) oyun sırasında oyuncular
arasında gerçekleşen her türlü interaksiyonu “sosyal oynama” (social play) kavramı
çerçevesinde açıklarlar (s.462). Sosyal oynama deneyimi birden fazla oyuncunun bir arada
oynadığı oyunların doğal bir parçasıdır ve oyunu oluşturan iç ve dış faktörler ile şekillenen bir
süreçtir. Oyun oynama anında oyuncular arasında “oyun mekanikleri”nin (game mechanics)
Sosyal ağ oyunları kamuoyunun bir bölümünce yanlış bir biçimde “sosyal oyunlar” (social games)
olarak adlandırılmaktadır. Consalvo (2008) ve Schmid, Talos ve Aquilina (2013) gibi araştırmacılar ise sosyal
ağlara entegre çalışan oyunların teknik olarak sosyal ağ oyunları olarak adlandırılmaları gerektiğini savunurlar.
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kendilerine verdiği rollerden kaynaklanan bir interaksiyon söz konusudur. Oyun mekanikleri
başta oyunun kuralları olmak üzere bir oyunun oynanması için gerekli tüm öğeleri ifade eder.
Oyun mekaniklerini oluşturan diğer unsurlar arasında oyun donanımları, dijital oyunlarda
bilgisayar kodu ve tüm sporlarda sporcuları etkileyen yer çekimi gibi çevresel faktörler
sayılabilir. Oyun araştırmacısı Marc LeBlanc (2006) “eğer oyunu bir sistem olarak düşünürsek,
mekanikler bu sistemin tam bir tanımıdır” der (s.439). Bu bağlamda örneğin elim sende
oynayan oyuncular oyunun kuralları doğrultusunda ebe ve kaçanlar olarak belirli roller üstlenir
ve birbirlerine bu rollerin gerektirdiği şekillerde davranırlar. Oyuncular arasındaki rekabet ve
işbirliği bu rollere bağlı olarak gelişir. Oyun ve kültür ilişkisini inceleyen ilk eserlerden biri
olan Homo Ludens’te kültür tarihçisi Johan Huizinga (1980) oyunların eylemlere yeni anlamlar
yükleyerek özel bir alan oluşturduklarını savunur ve bu alanı “sihirli çember” (magic circle)
olarak adlandırır; ona göre bu çember aynı zamanda oyun dışı dünyanın dışlanmasını da
beraberinde getirmekte (s.10) ve oyuncular arasında özel bir sosyal bir birlikteliğin ortaya
çıkmasını sağlamaktadır (s.13). Öte yandan sihirli çemberin dış etkilere tamamen kapalı
olduğunu söylemek de doğru olmaz. Oyun mekanikleri oyunun işleyişini belirleyen temel
unsurlar olsalar da bu sistemin oyuncular tarafından harekete geçirilmesinden sonra
gerçekleşenleri ifade eden “oyun dinamikleri” (game dynamics) de çemberin içindeki oyunsal
dünyayı şekillendiren unsurlardır.
Oyun dinamikleri oyun mekaniklerinden yola çıkarak gelişirler ancak onlardan fazlasını
ifade ederler. Örneğin oyuncular oyun mekaniklerini tasarımcının öngördüğünden farklı
şekillerde yorumlayabilir ve ikincil öneme sahip bir unsuru oyunun merkezine çekebilirler.
LeBlanc (2006) bu iki faktör arasındaki ilişkinin oyunsal deneyimi ortaya çıkarttığını savunur
(s.439-440). Çevrimiçi rol yapma oyunu Ultima Online’da (1997) yarı yarıya şansa dayalı
küçük bir yan oyun olarak tasarlanan balık tutma eyleminin oyuncularca çok daha karmaşık
kurallara dayalıymış gibi yorumlanması ve hayran forumlarında oyun mekanikleri içinde var
olmayan başarılı balık tutma teknikleri üzerine uzun tartışmaların yaşanması böyle bir sürecin
uç örneklerinden biri olarak sayılabilir (Garriott, 2013). Öte yandan sihirli çember içindeki
sosyal düzeni etkileyen en önemli dinamikler oyuncular arasında daha önceden var olan sosyal
ilişkilerin oyuna yansıması ile ortaya çıkar. Var olan rekabet ve dostlukların oyun
mekaniklerinin gereklilikleriyle harmanlanması oyuncular arasında kurallar tarafından
belirlenenden çok daha karmaşık ilişkilerin ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Sosyal bir deneyim olarak oyun olgusu çerçevesinde şekillenen bir diğer önemli kavram
ise “oyun toplulukları”dır (play community). Oyun toplulukları tek bir oyun sırasında tesadüfen
bir araya gelen bireylerden oluşabilecekleri gibi düzenli olarak oyun oturumlarında toplanmak
suretiyle birbirlerine bağlanan kişilerden de oluşabilirler. Salen ve Zimmerman(2004)’a göre
oyun topluluklarının oluşumunu etkileyen faktörler oyunun kuralları, oyuncuların kişilikleri,
oyuncular arası interaksiyon ve oyunun içinde yer aldığı geniş sosyal bağlamdır (s.471).
Oyunun kuralları oyuncuların nasıl interaksiyona geçeceğini belirler, oyuncuların kişilikleri bu
interaksiyonu şekillendirir ve sihirli çemberin dışında var olan sosyal ortam da tüm bunların
yönünü ve devamlılığını şekillendirir. Oyun ve oyun topluluklarından biri diğeri olmadan var
olamaz. Burada üzerinde durulması gereken nokta oyun kurallarının oyun topluluklarının nasıl
bir yapısı olacağı konusunda önemli rol oynadığıdır. Oyun rekabete mi yoksa işbirliğine mi
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dayalıdır; takımlar tarafından mı yoksa bireysel olarak mı oynanmaktadır gibi sorular oyun
etrafında oluşan oyun topluluklarının karakteristiklerini belirler. Bu bağlamda oyun
araştırmacısı Celia Pearce (2009) oyun toplulukları274 kavramının özellikle İnternet’te belirli
amaçlar doğrultusunda bir araya gelen grupları tanımlamak için kullanılan “eylem toplulukları”
(communities of practice) kavramı ile benzerliğinin altını çizer ve bunun bir eylem olarak
oyunun söz konusu topluluğun yapısının oluşumunda oynadığı rolün altını çizdiğini savunur
(s.5) Öte yandan bu durumun tersi de söz konusu olabilir. Devamlılık gösteren bir oyun
topluluğu, kuralları kendi yapısına göre yorumlayabilir ve hatta yeni kurallar ekleyebilir. Bu
yeni düzen oyunun değişikliğe uğramamış haline alışık gözlemciler için kafa karıştırıcı olsa da
oyun topluluğunun sosyal anlaşması ile oyuncular için kabul edilebilir bir hal almıştır. Ancak
unutulmamalıdır ki Ultima Online örneğinde olduğu gibi kuralların kolaylıkla eğilemediği oyun
ortamlarında ibre oyuncu toplulukları – oyun mekanikleri ilişkisinde kurallardan yanadır.
Oyun olgusunun yarattığı sosyal süreçlerden sonuncusu oyunun dışında oluşan oyunsal
deneyimdir. Bu deneyim yeni medya kuramcısı Henry Jenkins(2006)’in dijital oyunlar
etrafında oluşan hayran toplulukları üzerinde yaptığı çalışmalarda ortaya koyduğu üzere hayran
üretimi ve paylaşımı şeklinde gelişebilir (s.148). Oyun dünyasında geçen öyküler veya oyun
eleştirileri yazmak ve bu üretimi paylaşmak gibi davranışlar oyuncular arasında odak noktası
oyun olan bir sosyal deneyime işaret eder. Salen ve Zimmerman (2004) ise oyun dışı ve oyun
arasındaki ilişkiyi “metaoyun” (metagame) kavramı ile açıklarlar (s.481). Metaoyun kavramı
hayran kültürü etkinlikleri yanında doğrudan oyun oynama sürecini etkileyen oyun dışı sosyal
ilişkileri de kapsar. Öte yandan bunlar oyuna yansıyan oyun dışı ilişkilerden ziyade oyunun
sihirli çemberi dışında ama oyunsal deneyime bağlı ilişkilerdir. Maç sonrası değerlendirmeler,
rakiplerin stratejilerinin incelenmesi, her türlü oyun için yapılan farklı türlerde antrenmanlar
metaoyun aktiviteleri sayılabilirler.
Oyun tasarımcısı Richard Garfield (2000) metaoyun aktivitelerinin dört kategori altında
sınıflandırılabileceğini savunur (s.16). Bunlardan ilki oyuncuların oyunsal deneyime
kattıklarıdır. Fiziksel veya dijital oyun objeleri (toplar, kartlar, kişiselleştirilmiş oyun
karakterleri vs.), her türlü hazırlık ve idman, oyunun detaylarına dair her türlü bilgi (hileler,
oyun stratejileri vs.) ve oyuncuların kişisel geçmişleri sonucunda oluşan ünleri oyuncuların
oyuna katkıları arasında sayılabilirler. İkinci kategori oyuncuların oyundan kazandıklarıdır.
Kazanılan ödüller, oyuncular arasında edinilen sosyal statü ve oyunsal deneyimin kendisi bu
kategori içinde değerlendirilebilir. Takip eden üçüncü kategori ise oyunlar arasında olanlardır.
Bir sonraki oyunun daha başarılı oynanabilmesi için hazırlık yapılması, oyuncuların oyun anları
dışında iletişime geçmesi ve bireysel kimliklerini oyuna yansıtmak için özel imgeler
geliştirmeleri bu kategori içinde yer alır. Son metaoyun aktivitesi kategorisi oyun anında oyun
dışında neler yaşandığıdır. Rekabet veya takım arkadaşlığı çerçevesinde gerçekleştirilen
tezahüratlar veya dikkat dağıtıcı eylemler gibi davranışlar bu kategoriyi oluşturur. Bunlar oyun
süreci içinde yıkıcı bir hal alabilecekleri gibi oyunun önemli yan faktörlerine de dönüşebilirler.
Salen ve Zimmerman (2004) metaoyun olgusunun oyunun sihirli çemberle sınırlı süreli bir
Pearce play community yerine communities of play kavramını kullanır. Communities of practice’e bir
gönderme niteliğinde olan bu kullanım play community kavramı ile aynı anlamı taşır.
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deneyimden daha fazlasına dönüşmesi anlamına geldiğini savunurlar (s.484-485). Anlamlı bir
sosyal oynama deneyimi anlamlı bir metaoyun süreci ile doğrudan ilişkilidir. Metaoyun oyunsal
deneyimin oyuncu toplulukları üzerinden çok daha geniş bir sosyal deneyim sürecine
bağlanmasını sağlar. Bu sayede oyun kültürel dinamiklerle ilişki haline girer ve toplumsal
alanda anlam kazanır.
Oyunların sosyal bir deneyim olarak yapısını ortaya koyan tüm bu kavramlar sosyal
medya ve dijital oyunların entegrasyonuna yönelik çalışmaların değerlendirilmesinde de önemli
rol oynarlar. Oyun mekanikleri ve dinamikleri ilişkisi; sihirli çember ve metaoyun alanları arası
geçişler, sosyal oynama süreci içindeki oyun topluluklarının oluşumu gibi olguların sosyal
medya kanalları üzerinden oynanan oyunlarda nasıl şekillendiği önemli bir sorudur. Zira tüm
bu sosyal oyun pratikleri sosyal medya kanallarının dolayımlamasından (mediation) geçerek
yeniden şekillenirler. Öte yandan bu ilişkileri ortaya koymadan önce belki de üzerinde
durulması gereken ilk nokta sosyal oynama pratiklerinin doğrudan dijital dolayımlamaya maruz
kaldığı çevrimiçi çok oyunculu oyunlardır. Zira kimi araştırmacılara göre çevrimiçi oyun
türlerinin kendileri birer sosyal medya kanalı olarak değerlendirilebilirler.

12.2. Sanal Dünyalar
Sosyal medya kavramı Kaplan ve Haenlein(2010)’a göre Web 2.0’ın teknik ve
kavramsal temelleri üzerine kurulu olan ve kullanıcı üretimi içeriğin (user created content)
oluşturulmasına ve paylaşımına izin veren İnternet tabanlı uygulamaların tümünü kapsayan bir
şemsiye terimdir (s.61). Sosyal medya teknolojilerinin gelişimi konulu çalışmalarında Seymour
et al. (2011) ise sosyal medya uygulamalarının popüler çağdaş örnekler ile
sınırlandırılamayacağını savunur ve kullanıcılarının sanal kimlikleri ile bir araya gelerek özel
gruplar oluşturmalarına ve veri paylaşmalarına izin veren farklı teknolojik altyapılara sahip tüm
sistemleri sosyal medya başlığı altında değerlendirirler. Bu yaklaşım dijital oyunları, özellikle
de çevrimiçi dijital oyunları yarattıkları oyun toplulukları ve sosyal interaksiyon potansiyelleri
bağlamında sosyal medya kanalları olarak değerlendirip değerlendiremeyeceğimiz sorusunu
gündeme getirir.
Çevrimiçi dijital oyunların gelişimi ile öncü sosyal medya kanalları örnekleri olarak
değerlendirebileceğimiz dijital uygulamaların gelişimi paralellik gösterir. 1970’li yılların
ortalarında ABD’de telefon hatları üzerinden kişisel bilgisayarlar arası veri paylaşımı
gerçekleştirilmesi yönünde yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan
CBBS (computer bulletin board system) sistemleri (Tucker, 2012, s.213-216) bu ilişkinin
gözlenebildiği ilk öncü sosyal medya örnekleri olarak değerlendirilebilirler (Curtis, 2013).
Haberleşme panolarından esinlenerek tasarlanan ve dijital ortamda sosyal bir iletişim süreci
oluşturmayı amaçlayan CBBS’ler tıpkı çağdaş sosyal medya uygulamaları gibi kullanıcılarına
kişisel mesaj, duyuru ve dosya paylaşımı gibi haberleşme olanakları sağlamaktaydılar. Ortaya
çıkmalarından kısa süre sonra CBBS’leri kullanarak haberleşen dahası CBBS’ler etrafında bir
araya gelen insanlardan oluşan topluluklar ortaya çıkmıştır. Bunların bir kısmı kamuya açık
faaliyet göstermeyi seçerken diğer bir kısmı gerçekleşen iletişimi özel konular ile sınırlamayı
ve sadece üyeler arası mesajlaşmaya açık olmayı seçer. Bu öncü sistemlerin 1980’li yıllarda
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oyunsal faaliyetler amacı ile kullanılmaya başlanması ile sosyal medya ve dijital oyunlar ilişkisi
de başlamış olur. Oyuncular arasında CBBS’leri oyun sistemlerine bağlanan bir tür kapı olarak
kullanmaları nedeni ile “kapı oyunları” (door games) olarak adlandırılan (Tucker, 2012, s.216)
oyunlar bu dönemde ortaya çıkar.
Kapı oyunları oyuncuların bir tur içinde sıra ile eylemler gerçekleştirdikleri masa üstü
oyunlarından esinlenmiştir. Oyuncular ne yapacaklarını CBBS üzerinden oyun yöneticilerine
gönderirler; tüm oyuncuların eylemlerini kaydederek sonuçlarını hesaplayan yöneticiler ise
eylemlerin sonuçlarını raporlar halinde oyuncularla paylaşıp yeni hamlelerini beklerler. Kapı
oyunlarının CBBS’lerin basit sosyal yapısını dahi tam anlamıyla kullanmadıklarını söylemek
yanlış olmaz. Bunun nedeni mesaj panolarına benzer inşa edilen CBBS’lerin sıra tabanlı bir
oyunun mekaniklerinin işleyişi ile uyumlandırılmasındaki sorunlardır. Aynı anda
gerçekleştirilerek panoya gönderilen eylemler oyun yöneticilerinin hesaplamaları olmadan
birbirleri ile ilişkilendirilemez ve oyun ilerleyemez. Oyun mekanikleri ve CBBS’in işleyiş
prensipleri arasındaki bu karşılıklı ilişki bir oyunun entegre edildiği sosyal medya kanalı
tarafından da şekillendirilebildiğini göstermesi açısından önemlidir.
CBBS’lerin gelişimine paralel olarak 1970’li yılların sonu ve 1980’li yılların başında
Türkçe’ye “çok kullanıcılı zindan” (multi user dungeon) olarak tercüme edilebilecek
(Barmanbek, Fidaner, 2009, s.359) ancak genellikle İngilizce kavramın kısaltması olan MUD275
adı ile anılan oyun türü ortaya çıkar. MUD’lar çok oyunculu276 çevrim içi oyunların gelişimi
alanında bir dönüm noktası olmalarının yanında dijital oyunların bizatihi kendilerinin çevrimiçi
sosyal alanlar oluşturmaları yönünde de önemli bir adımı işaret ederler.
MUD’lar Dungeons & Dragons (1974) gibi masaüstü rol yapma oyunları ile Adventure
(1976) ve Zork (1979) gibi öncü metin tabanlı macera oyunlarının bir birleşimi şeklinde
tanımlanabilirler. Oyuncular metin tabanlı macera oyunlarında olduğu gibi ekranda yazılı
metinler aracılığı ile tasvir edilen bir dünyada kendilerini temsil eden oyun karakterlerini yine
yazılı girdiler aracılığı ile kontrol eder ve hem bu dünyayı keşfeder hem de oyunun yapay zekası
tarafından kontrol edilen farklı engellerle mücadele ederlerdi. Ancak metin tabanlı macera
oyunlarının aksine MUD’lar gibi tek kişilik deneyimler değildiler. Aynı anda takma adlar
kullanan çok sayıda oyuncu veri ağları üzerinden bağlandıkları MUD dünyasını paylaşabilir;

MUD kısaltmasının açılımı kimi kaynaklarda Multi-User Dungeon yanında Multi-User Dimension
veya Multi-User Domain olarak da verilmektedir.
276
Bir dijital oyunun birden fazla oyuncu tarafından oynanması ve bu süreçte sosyal oynama pratiklerinin
ortaya çıkması için oyunun çevrimiçi veya yerel ağ üzerinden oynanıyor olması gerekli değildir. İlk dijital oyunlar
geleneksel oyun pratiklerinin bir devamı olarak birden fazla oyuncu tarafından oynanmak üzere tasarlanmışlardı.
Akla gelen ilk örnekleri arasında Tennis for Two (1958) ve Spacewar! (1962) gibi yapımlar sayılabilecek olan bu
öncü oyunlar genellikle iki oyuncunun rekabeti üzerine kuruluydu. Bu oyuncuların aynı anda aynı cihazı
kullanmalarını gerektiriyordu ve ister istemez rekabete dayalı tüm oyunlarda yaşanana benzer sosyal deneyimler
ortaya çıkıyordu. İlerleyen yıllarda Double Dragon (1987) gibi ortaklaşa oynanan oyunlar (co-op gaming) ortaya
çıktı. Bu oyunlarda oyuncular yine aynı anda aynı cihazı kullanıyor ancak birbirleriyle mücadele etmek yerine
yapay zeka tarafından yönlendirilen engelleri birlikte aşmaya çalışıyorlardı. Böylelikle oyuncular takım olma
deneyimine benzer bir sosyal deneyimi paylaşıyordu. Oyuncuların aynı anda aynı mekanda ortak bir oyunsal
deneyim içinde sosyalleşmesi üzerine kurulu bu tür yapımlar yeni interaksiyon şekilleri ve kimi zaman artan
oyuncu sayıları ile günümüzde de varlıklarını sürdürmekte ve popülerliklerini korumaktadırlar.
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engellere karşı birlikte mücadele edebilir, birbirleri ile yazılı olarak mesajlaşabilir, ticaret
yapabilir veya büyü yeteneklerini yarıştırabilirlerdi.
Sosyolog ve psikolog Sherry Turkle(1995)’a göre MUD’larda ortaya çıkan sosyal
süreçlerin en önemli yönü oyuncuların oyun karakterleri üzerinden oluşturdukları kimliklerdir:
Oyuncular inşa ettikleri bu kimlikler aracılığı ile hem kişiliklerinin farklı yönlerini keşfetme
hem de MUD ortamı içinde kendileri için fiziksel olanlarla eşdeğerde sosyal deneyimler
yaşama imkanına sahip olurlar. Yani fiziksel dünyadakinden farklı, özgün kimlikler
oluşturabilmek MUD deneyiminin en önemli çekim noktalarından biridir. Öte yandan MUD
deneyimini CBBS gibi mesaj panoları ve sohbet odaları ile karşılaştıran dijital medya uzmanı
Howard Rheingold (1993) özellikle gerçek zamanlı iletişim ve oyunsal yapının oyun içi sosyal
deneyimi önemli bir biçimde etkilediğini savunur ve “[MUD deneyimi] yayın yapmak yerine
birlikte takılmak gibidir, bir mesaj panosundan çok oyun tahtasına benzer” der. Gerçekten de
MUD oyuncuları belirli aralıklarla kalıcı metinler oluşturarak mesajlaşmak yerine aynı anda
aynı sanal mekanı paylaşma ve oyun mekanikleri aracılığı ile sahip oldukları yetenekleri belirli
hedefler doğrultusunda yine birlikte kullanma deneyimi yaşamaktadırlar. Yani MUD’ların
yapılanışı özgün karakterler oluşturmak gibi bazı sosyal deneyimleri desteklerken bazılarının
gerekliliklerini karşılayamaz. Öte yandan yeni medya araştırmacısı Staci Tucker(2012)’a göre
çok sayıda oyuncunun bir arada bulunduğu MUD’lar kısa sürede sosyal bir buluşma mekanına,
oyuncu gruplarıysa aktif sosyal topluluklara dönüşmüştü (s.218). Oyuncular arasında MUD
dünyası içinde paylaşılan deneyimlerden beslenen arkadaşlıklar ortaya çıkmış, oyun
forumlarında oyuna dair konular yanında oyun dışı konular da tartışılmaya başlanmıştı ve tüm
bu ilişkiler kimi zaman fiziksel hayata da taşınmıştı. Yani MUD sosyal deneyimi ve aktif oyun
toplulukları metaoyun etkinlikleri ile genişlemiş; yazılımın olanak ve sınırlılıklarının ötesine
taşınmıştı.
1990’lı yıllarla birlikte oyuncular arası karmaşık interaksiyonlara izin veren görsel “çok
oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunları” (massively multiplayer online role playing games)
veya İngilizce kavramın kısaltması ile MMORPG’ler ortaya çıkar. MMORPG’ler de tıpkı
MUD’lar gibi masa üstü rol yapma oyunları geleneğinden beslenerek geliştirilmişlerdir
(Eldeniz ve Sırma, 2011). Dijital oyun araştırmacısı Torill Elvira Mortensen (2007, s.398)
benzerliğin bu ortak kökenle sınırla kalmadığını MMORPG’ler ve MUD’lar arasında oyun
yapısı, öykü ve kurmaca içerik, karakter gelişimi, görevler, hedefler ve oyuncular arası sosyal
interaksiyon gibi alanlarda önemli benzerlikler bulunduğunu savunur (s.398). Bu açıdan
MUD’larda gerçekleşen sosyal süreçlere yönelik değerlendirmelerin MMORPG’ler için de
geçerli olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Oyun araştırmacısı Lisbeth Klastrup (2003) MMORPG’leri “sanal dünyalar”277 (virtual
worlds) olarak adlandırdığı daha geniş bir oyun grubu içinde değerlendirir ve bunları “içinde
MMORPG’ler yanında sanal dünyalar arasında öne çıkan bir diğer tür ilk örneklerinden biri 1988
tarihli Habitat olan ve Second Life (2003) gibi yapımlarla popülerlik kazanan “grafik tabanlı sosyal dünyalar”dır
(graphical social worlds). MMORPG’lerin hedef odaklı yapısının aksine grafik tabanlı sosyal dünyalarda herhangi
bir hedef bulunmaz; bunun yerine oyunculara veya bir başka deyişle bu dünyaların vatandaşlarına faklı eylem
seçenekleri ile sosyal interaksiyon olanakları sunulur ve onlardan yeni mekanlar ve objeler oluşturarak bu dünyayı
hep birlikte kurmaları ve genişletmeleri beklenir. Örneğin Second Life’ta sanal dünya vatandaşları ortak
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isteğe göre hareket edilebilecek şekilde mekanlar olarak tasarlanmış, kullanıcıları arasında ve
kullanıcıları ile dünya arasında senkronize iletişime izin veren [ve] kesintisiz devamlılık
gösteren çevrimiçi temsiller” olarak tanımlar (s.101). Yani sanal dünyalar oyuncuların
kendilerini temsil edecek bir karakter; bir “avatar” aracılığıyla içinde çeşitli aktiviteler
gerçekleştirdikleri sanal mekanlardırlar. Kaplan ve Haenlein (2010) sanal dünyaları bir sosyal
medya türü olarak sınıflandırırlar. Onlara göre oyuncuların kendilerini temsil eden avatarlar
aracılığıyla birbirleri ile interaksiyona girmeleri fiziksel dünyada gerçekleşebilecek pek çok
sosyal deneyimin dijital olarak dolayımlanması anlamına gelmektedir; bu da sosyal medya
türleri içinde en yüksek sosyal varlığın ve içerik zenginliğinin sanal dünyalarda olduğu
anlamına gelir (s.63).
Öne çıkan örnekleri arasında Ultima Online (1997) ve World of Warcraft (2004) gibi
yapımlar bulunan MMORPG’ler iki veya üç boyutlu görsellerle resmedilen sanal dünyalarda
oyuncularına rol yapma, aksiyon, ticaret, zanaat, oyuncular arası işbirliği, rekabet ve bizatihi
sanal dünyanın deneyimlenmesi gibi çeşitli eylem olanakları sunarlar. Bu çeşitliliğe rağmen
MMORPG’ler temel motivasyon olarak çatışma ve oyuncuların karakterlerini güçlendirmeleri
üzerine kuruludur. Kural tabanlı bir sistem içinde kimi zaman farklı şekillerde ulaşılabilen
hedeflerin yerine getirilmesi bu oyunların ana aktiviteleridir. Buna karşın Sosyolog William
Sims Bainbridge (2010) türün sadece oyunsal bir süreç olarak tanımlanamayacağını, aynı
zamanda ortak bir sanal mekanı paylaşan oyuncular arasında çeşitli seviyelerde sosyal
interaksiyonlar da ortaya çıkarttığını savunur (s.111-138). Pearce (2009) sanal dünyalarda
ortaya çıkan bu sosyal davranışların oyunların kendilerine özgü yapıları tarafından
şekillendirildiğini söyler ve ortaya çıkan farklı yapıları “oyun ekosistemleri” (ecosystems of
play) olarak adlandırır (s.24). Pearce’a göre tasarımcılar tarafından belirlenen kurallar
oyuncuların kendi aralarında ve sanal dünya ile nasıl interaksiyona girebileceğini ve bu
dünyanın oluşumuna ne şekilde katkıda bulunabileceğini belirler (s.29-30). Aksiyon, ekonomi,
sanal gayrimenkul sahipliği, avatar oluşturma ve geliştirme, coğrafya ve ulaşım gibi alanları
düzenleyen bu kurallar oyuncular arası iletişim ve grup inşa protokollerini oluşturur ve oyun
ekosistemlerini şekillendirirler.
Oyun ekosistemlerinin nasıl şekillendiğine örnek olarak World of Warcraft üzerine
yaptığı çalışmalarında Bainbridge (2010) oyun içi ekonomi, hedef ve görev sistemlerinin nasıl
olup da oyuncuları birbirleri ile interaksiyona ve hatta birlik olmaya yönlendirdiğini inceler.
deneyimlere açık sanal mekanlar inşa edebilir; resim veya yazılı metinler gibi içerikleri bu mekanlarda sergilenen
objeler olarak konumlandırabilirler. Süreç oyun mekanikleri ile şekillendirilmemiş, hedefleri bulunmayan ancak
sınırlılıkları olan bir tür doğaçlama rol yapma deneyimi olarak görülebilir. Teknik açıdan bir oyun olarak
değerlendirilmeleri güç olan grafik tabanlı sosyal dünyalar yaratıcılığa ve özgün içerik üretimine MMORPG’ler
gibi oyun türlerine oranla çok daha fazla izin verirler ancak deneyim yine de sanal dünyanın işleyişini kontrol eden
kuralların izin verdiği eylemlerle sınırlıdır. Grafik tabanlı sosyal dünyalarla ilgili olarak not edilmesi gereken bir
diğer nokta da bu dünyaların diğer çağdaş sosyal medya uygulamaları ile veri paylaşımına kimi açılardan entegre
bir yapı sergiledikleridir. Örneğin yine Second Life vatandaşlarının avatarları üzerinden Twitter veya Facebook
gibi sosyal ağ kanallarında hesaplar açmalarına ve veri paylaşımı gerçekleştirmelerine yardımcı olacak
uygulamalar geliştirmiş. Bu uygulamaların bazılarında Second Life vatandaşları sanal dünyada gerçekleştirdikleri
eylemler hakkında diğer sosyal medya kanallarına yolladıkları girdilere bu eylemlerin gerçekleştiği sanal
mekanlara açılan kanallar da ekleyebilirler. Böylelikle Second Life hesabı bulunan diğer kullanıcılar bu kanalları
kullanarak etkinliğe katılma imkanına sahip olurlar (Hogde, Collins ve Giordana, 2011).
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Örneğin deri yüzme alanında yetenekli bir oyuncu deri yüzme becerisi olmayan oyuncuların
avlarına yeni bir ekonomik değer katabilir ve onlarla işbirliğine gitmeyi seçebilir.
MMORPG’lerde gerçekleşen bu tür çıkar birliktelikleri içinde en yaygın olanı tek bir
oyuncunun yerine getiremeyeceği zorluktaki görevlerin oyuncuları zorunlu olarak işbirliğine
itmesidir. Oyuncuların oyunda başarılı olmak amacıyla kurdukları bu tür zorunlu oyun
toplulukları tek bir görev etrafında geçici olarak oluşturulabilecekleri gibi daha uzun soluklu da
olabilirler. Önceleri görev odaklı kurulan ancak daha sonra kalıcı oyun içi sosyal yapılara
dönüşen “loncalar” (guilds) oyun ekosistemin sınırlılıkları ve olanakları içinde kimi zaman
oyun mekaniklerinin belirlemediği dinamiklere göre işleyen sosyal yapılar olarak var olurlar.
Loncalar içinde özel ritüeller ya da hiyerarşiler kurabilir; loncalar oyun mekaniklerinin
belirlemediği özel hedefler belirleyip bunları yerine getirmek üzere hareket edebilirler. Bir
başka deyişle oyun mekaniklerinin zorlaması ile ortaya çıkan sosyal interaksiyon oyuncular
tarafından oyun mekaniklerinin yapılanışının öngörmediği topluluklar oluşturmak üzere
kullanılabilir. Tüm bu olasılıklarına karşın MMORPG oyuncularının oyuncular arası
sosyalleşme mekaniklerine ilgi göstermeme olasılığı da vardır. Oyun tasarımcısı ve
araştırmacısı Jane McGonigal (2011) Stanford Üniversitesi ve Palo Alto Reseach Center
tarafından 150.000 World of Warcraft oyuncusu üzerinde yapılan bir araştırmanın oyuncuların
oyun içindeki zamanlarının %70’ini tek başlarına görevler yerine getirerek ve başka
oyuncularla interaksiyona girmeden geçirdiklerini ortaya çıkarttığını aktarır (s.89). İlk bakışta
MMORPG’lerin sosyal etkinlik kanaları olarak kabul edilmeleri düşüncesini sarsan bu durum
söz konusu oyuncularla yapılan detaylı görüşmeler değerlendirildiğinde farklı bir boyut
kazanır. Araştırma yalnız geçen zamanlarında bile oyuncuların aslında yüksek düzeyde “sosyal
varlık”278 (social presence) hissettiklerini ortaya çıkartmıştır; McGonigal’ın aktardığına göre
araştırmacılar tarafından “birlikte yalnız oynama” (playing alone together) olarak adlandırılan
bu durum oyuncuların kendileri ile benzer deneyimler yaşayan diğer oyuncularla aynı mekanı
paylaşmalarından kaynaklanan bir tür sosyal haz almaları anlamına gelir (s.89-90). Yani
MMORPG’ler bizatihi paylaşılan sanal mekanlar olmaları nedeni ile birer sosyal deneyim
kaynağı haline gelmektedirler.
Dijital oyun geliştiricileri Tim Fields ve Brandon Cotton(2011) da sosyal yapılar olarak
gördükleri sanal dünyaların anaakım sosyal medya kanalları ile benzer işlevleri
üstlenebileceklerini savunurlar. Ancak onlara göre sanal dünyaların bu anlamda verimli
olabilmeleri için bir dizi teknik ve ticari gerekliliği karşılamaları gereklidir. Çok sayıda
oyuncuyu rahatlıkla içlerine çekebilmeli ve anaakım sosyal medya kanallarının hizmetlerini
oyunsal yönlerinin çekiciliğini kaybetmeden sağlayabilmelidirler (s.10-11). Fields ve
Cotton’un bu görüşü sosyal medya kanalları olarak sanal dünyaların özel bir konumu olduğunu
sergilemesi açısından önemlidir. Sanal dünyaların oyun ekolojileri içinde bu dünyalara has özel
sosyal oyun pratikleri gelişmiştir. Bu yapılar gerçekleşen sosyal paylaşımın tümüne oyunsal bir
kimlik kazandırır ve sihirli çemberin dışına erişimi güçleştirir. Aynı sınırlılık oyun dışı verilerin
oyun dünyasına taşınmasında da kendini gösterir. Sanal dünya oyun ekolojisinin bir diğer
sınırlayıcı yönü ise oyuncuların sosyal deneyimler yaşayabilmek için aynı anda sanal dünya
Sosyal varlık kavramı dolayımlanmış bir ortamda kişilerin karşılıklı olarak birbirlerinin varlığından
haberdar olma derecesini ifade eder (Jarvinen, 2010).
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içinde bulunmaları gerekliliğidir. Oyuncu forumları veya vikiler gibi metaoyun alanları bir yana
bırakıldığında sosyal medya kanalları olarak sanal dünyalar ve özellikle MMORPG’ler büyük
oranda dışa kapalı ve kendi içinde genişleyen bir yapıya sahiptirler. Bu da onları çağdaş sosyal
medya kanalları ağı içinde ayrı ve özel bir konuma yerleştirmemizi gerektirir.
(Diğdem Sezen, Tonguç Sezen, Bana Can Gönder!, Sosyal Medyada Oyun, Sosyal
Medya Olarak Oyun, Ed. Barış Çoban, Sosyal Medya Devrimi, Su Yayınevi, 2014 adlı kitaptan
kısaltılarak alınmıştır.)
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Uygulamalar

241

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sosyal medya oyun arasındaki ilişkiler, bir sosyal deneyim olarak oyun
kavramı ve sanal dünyalarda sosyal oyunlar ele alınmış, sosyal medya ve oyun konusuna giriş
yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi metaoyun etkinlikleri arasında sayılamaz?
a. Maç sonrası değerlendirmeler
b. Rakiplerin stratejilerinin incelenmesi
c. Oyunda kazanmak için antrenman yapmak
d. Oyun sırasında hile yapmak
2. Aşağıdakilerden hangisi Richard Garfield’ın kategorizasyonuna göre metaoyun
kategorilerinden biri değildir?
a. Oyuncuların oyundaki başarılarının yarattığı sosyal statü
b. Oyuncuların bireysel kimliklerini oyuna yansıtmak üzere kullandıkları özel imgeler
c. Oyuncuların oyun anı dışında da oyuna dair birbirleriyle iletişime geçmesi
d. Oyun oynarken TV seyretmek
3. 1980’li yıllarda bilgisayar bülten tahtaları sistemlerini (Computer Bulletin Board
Systems) kullanarak oynanan ve sosyal medya ve dijital oyun ilişkisinin başlangıcı olarak kabul
edilen oyunlara ne ad verilir?
a. Kapı oyunları
b. Pencere oyunları
c. Sistem oyunları
d. Açlık Oyunları
4. Aşağıdaki alıntıda boşluğa gelebilecek seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
........................., Dungeons & Dragons (1974) gibi masaüstü rol yapma oyunları ile
Adventure (1976) ve Zork (1979) gibi öncü metin tabanlı macera oyunlarının bir birleşimi
şeklinde tanımlanabilirler. Oyuncular metin tabanlı macera oyunlarında olduğu gibi ekranda
yazılı metinler aracılığı ile tasvir edilen bir dünyada kendilerini temsil eden oyun karakterlerini
yine yazılı girdiler aracılığı ile kontrol eder ve hem bu dünyayı keşfeder hem de oyunun yapay
zekası tarafından kontrol edilen farklı engellerle mücadele ederlerdi. Aynı anda takma adlar
kullanan çok sayıda oyuncu veri ağları üzerinden bağlandıkları dünyayı paylaşabilir; engellere
karşı birlikte mücadele edebilir, birbirleri ile yazılı olarak mesajlaşabilir, ticaret yapabilir veya
büyü yeteneklerini yarıştırabilirlerdi.
a. Çok Oyunculu Zindan Oyunları
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b. Solitaire
c. Kapı Oyunları
d. Astereoids
5. Oyun araştırmacısı Lisbeth Klastrup (2003) .........................’ı “sanal dünyalar”
(virtual worlds) olarak adlandırdığı daha geniş bir oyun grubu içinde değerlendirir ve bunları
“içinde isteğe göre hareket edilebilecek şekilde mekanlar olarak tasarlanmış, kullanıcıları
arasında ve kullanıcıları ile dünya arasında senkronize iletişime izin veren [ve] kesintisiz
devamlılık gösteren çevrimiçi temsiller” olarak tanımlar.
Boşluğa gelebilecek seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sosyal Oyun
b. Kitlesel Çok Oyunculu Rol Yapma Oyunları (MMORPG)
c. GTA
d. Texas Hold’m Poker
6. Aşağıdakilerden hangisi Katie Salen ve Eric Zimmerman’a göre oyun dışı ve oyun
arasındaki ilişkiyi tanımlayan kavramdır?
a.Metaoyun
b. Sosyalleşme oyunu
c. Asosyal oyun
d. Hipergerçeklik oyunu
7. Aşağıdaki kavramlardan hangisi sosyal medya ve oyun konusu ile ilişkili değildir?
a.

Sosyal ağ oyunları

b.

Alternatif gerçeklik oyunları

c.

Sosyal oynama

d.

Masaüstü Rol Yapma Oyunları
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8. Boşluğa gelebilecek en uygun şık hangisidir?
Oyun kuramcıları Katie Salen ve Eric Zimmerman (2004) oyun sırasında oyuncular
arasında gerçekleşen her türlü interaksiyonu …………kavramı çerçevesinde açıklarlar.
a.

“sosyal oynama”

b.

“sosyal kimlik”

c.

“sosyal etiket”

d.

“mobil kimlik”

9. Oyun ve kültür ilişkisini inceleyen ilk eserlerden biri olan Homo Ludens’in yazarı
kimdir?
a.

Henry Jenkins

b.

Johan Huizinga

c.

Sherry Turkle

d.

Dan Gilmore

10. Johan Huizinga oyunların eylemlere yeni anlamlar yükleyerek özel bir alan
oluşturduklarını savunur ve bu alanı ……….olarak adlandırır.
a.

“sihirli çember”

b.

“sihirli kutu”

c.

“sosyal çember”

d.

“sosyal alan”

Cevaplar: 1.d, 2.d, 3.a, 4.a, 5.b, 6.a, 7.d, 8.a, 9.b, 10.a
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13. SOSYAL MEDYA VE OYUN (II)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.Sosyal Medya ve Oyun (II)
13.1. Sosyal Ağ Oyunları
13.2. Alternatif Gerçeklik Oyunları
13.3. Bitirirken
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal ağ oyunları nedir?

2)

Altnernatif Gerçeklik Oyunları nedir?

3)
nasıldır?

Sosyal medyada oyun ve sosyal medya olarak oyun kavrmları arasındaki ilişki
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sosyal ağ oyunları kavramı
ele alınacaktır.
Sosyal medya ve oyun
ilişkisi
bağlamında
alternatif gerçeklik oyunları
ele alınacaktır.
Tarihsel süreci içinde sosyal
medya ve oyun ilişkisi
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Giriş
Önceki bölümde de vurgulandığı üzere sosyal medya ve dijital oyun ilişkisi söz konusu
olduğunda akla gelen ilk örnekler kendilerine özgü sosyal medya kanalları olarak
değerlendirilebilecek sanal dünyalar değil FarmVille ve Candy Crush Saga gibi popüler
örnekleri bulunan sosyal ağ oyunlarıdır. Schmid, Talos ve Aquilina (2013) bu oyunları basitçe
“bir sosyal ağ kanalı üzerinden bağlanılarak oynanan oyunlar” olarak tanımlarlar (s.1). Bu
bağlamda sosyal ağ oyunlarının günümüzün en önemli sosyal ağlarından biri olarak kabul
edilebilecek279 Facebook’un dijital oyun geliştiricilerine açıldığı 2007 yılında gerçek anlamda
ortaya çıktığı söylenebilir.

Kendi rakamlarına (2013) göre Facebook’un 2013 yılının ilk çeyreğinde sahip olduğu kullanıcı sayısı
1.15 milyardır.
279
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13.1. Sosyal Ağ Oyunları
Sosyal ağların popülerleşmesine paralel olarak büyüyen sosyal ağ oyunları pazarı
Casual Games Association(2011)’ın rakamlarına göre Facebook’un kararından sonraki iki yıl
içinde 1.84 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır; halen genişlemeye devam eden pazarın
2014 yılında 8.64 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması beklenmektedir. Schmid, Talos ve
Aquilina (2013) günümüzde dünya çapında aylık yaklaşık 800 milyon oyuncunun düzenli
olarak sosyal ağ oyunları oynadığını yazarlar. Onlara göre pazarın büyüklüğü geliştiricilerin
farklı demografik özelliklere sahip oyuncuları hedefleyen oyunlar tasarlamasına olanak
sağlayacak niteliktedir ve ticari başarı kazanan sosyal ağ oyunlarının çeşitliliği de bunun bir
göstergesidir (s.1-3). Son yıllarda mobil teknolojiler alanında yaşanan gelişmeler de sosyal ağ
oyunlarını etkilemiştir. Mobil cihazlarla oynanan oyunların Facebook gibi sosyal ağlara entegre
olması bunun önemli göstergelerinden biridir. Bu entegrasyon iki pazarın birleşmesi ve
özellikle tabletlerin sağladığı yeni tasarım olanaklarının sosyal ağ oyunlarına yansıması
sonucunu beraberinde getirmiştir. Öte yandan sosyal ağ oyunları pazarında sorunlarla
karşılaşılmadığı da düşünülmemelidir. FarmVille, Mafia Wars (2009) ve CityVille (2010) gibi
popüler yapımlarla neredeyse ortaya çıkışından bu yana pazarda lider konumda olan Zynga
şirketinin 2012 yılı ortasında başlayan ve bu makalenin yazıldığı 2013 ortasında şirketin
çalışanlarının işlerine son vermesi ve önemli ofislerini kapatması ile devam eden mali sorunları
sektörün halen gelişim aşamasında olduğunu göstermesi açısından önemlidir.
Tüm bu çeşitlilik ve dönüşüm ortamı sosyal ağ oyunlarına yönelik değerlendirmeler
yapmayı güçleştirir. Bir sosyal ağ kanalı üzerinden bağlanılarak oynanma tanımı sosyal ağ
oyunlarını diğer oyun türleri gibi belirli ortak oyun mekanikleri çerçevesinde değerlendirmeyi
güç hale getirir. Bu temel kriterin ötesinde aralarında herhangi bir ortak nokta aranmayan sosyal
ağ oyunları çok farklı oyun mekanikleri üzerine inşa edilmiş olabilir; simülasyon oyunları,
geleneksel oyunların dijital uyarlamaları, aksiyon oyunları, bulmaca ve spor temalı oyunlar gibi
farklı formlar alabilirler. Bu bağlamda kavramı “oyun mekanikleri, içinde bulunduğu sosyal
ağın işleyiş prensiplerine göre yapılandırılmış olan oyunlar”ı tanımlamak üzere sınırlı bir
anlamda kullanmak yerinde olabilir. Bu dar anlamlı tanım oyun mekaniklerinin sosyal ağların
işleyiş prensipleri ile nasıl ilişkilendirildiği sorunsalına odaklanmamıza olanak verir.
Yakın tarihli bir dizi çalışma (Björk, 2010, Radoff, 2011; Fields ve Cotton, 2011;
Schmid, Talos ve Aquilina, 2013) gerek oyun tasarımı gerekse de iş modelleri bağlamında
sosyal ağ oyunlarının nasıl inşa edilmesi gerektiğine yönelik bir dizi temel prensip ortaya
koymayı denemiştir. Bu çalışmalar karşılaştırmalı olarak incelendiğinde çağdaş sosyal medya
pratikleri ile uyumlu bir dizi temel strateji konusunda fikir birliği bulunduğu görülmektedir.
Gerçek zamanın oyun mekaniklerinin yapısına uygun bir biçimde oyuna entegre edilmesi
bunlardan ilkidir. Oyunda gerçek zaman sosyal ağların devamlı güncellenen içerikleri ile
paralel bir durum yaratır. Oyuncu sosyal ağındaki haber akışı yanında sanal varlıklarının
gelişimini veya kaybettiği oyun haklarının yenilenmesini de takip eder. Bu da sosyal ağın
devamlılık prensibinin oyuna yansıtılması anlamına gelir. Öte yandan gerçek zamanın bu
oyuncuyu oyuna bağlayıcı kullanımına karşılık oyuncular arası ilişkilerin tasarımında
eşzamanlı olmamak yani asenkronize olmak da önemli bir noktadır. Örneğin MMORPG’lerden
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farklı olarak sosyal ağ kullanıcıları aynı anda sanal dünyada bulunmalarına gerek kalmadan
karşılıklı olarak oyun oynayabilmelidirler. Bu sayede oyuncular ortak deneyimlerini zaman ve
mekan ortaklığı gibi sınırlılıklar olmadan sürdürebilirler. Oyuncular arası sosyal paylaşım da
tahmin edileceği üzere temel prensiplerden biridir. Bir oyuncu oyundaki konumunu ve
eylemlerini sosyal ağlar üzerinden oyuna dahil olan ve olmayan arkadaşlarıyla paylaşabilmeli
ve oyuna dahil arkadaşlarıyla hem ortak eylemler gerçekleştirebilmeli hem de onlarla farklı
şekilde interaksiyona girebilmelidir. Bu sayede hem Web 2.0 prensipleri doğrultusunda oyunun
tanıtımını gerçekleştirmiş olurlar hem de kendi aralarında rekabet, sosyal paylaşım ve
yardımlaşma gibi deneyimler yaşarlar. Sosyal ağ oyunlarının belirli bir türle
özdeşleştirilemeyeceği düşüncesine karşın oyun tasarımcısı Gregory Trefry (2010, s.1)
tarafından basit kuralları olan, kuralları hızla öğrenilen ve oyuncuların gündelik yaşantıları
içinde rahatlıkla oynayabildikleri oyunlar olarak tanımlanan “gündelik oyunlar” (casual games)
ile benzer prensipler üzerine kurulu olmaları da öne çıkan özelliklerden biridir. Kısa oturumlar
halinde oynanabilmeleri, oyuncuların eylemlerini ödüllendirerek tatmin sağlamaları ve sosyal
ağ kullanımı pratikleri içinde bir çekim alanı oluşturmaları beklenir. Son olarak sosyal ağ
oyunlarının ücretsiz olmaları da üzerinde anlaşılan başlıca ekonomik prensip olarak öne çıkar.
Oyunlar ücretsiz olmalı ancak oyuncular tarafından oyun içi eylem, obje veya hizmetler satın
alınabilmelidir280. Satılan oyun içi unsurların sosyal ağ arkadaşlarının yardımları ile veya uzun
süreli oyun oturumları karşılığında da elde edilebilmesi de önemli bir noktadır. Yani oyun
deneyimi oyunu bedava oynamak isteyen oyuncular için kesintiye uğratılmamalı; eylem veya
obje satın alan oyuncularsa kendilerinin ayrıcalıklı bir konumda bulunduğu hissine
kapılmalıdır. Tüm bu prensipler ışığında vurgulanması gereken son nokta ise sosyal ağ
oyunlarının birer ürün olmaktan çok birer hizmet olarak görülmesi gerektiğidir. Geliştirme
süreci oyuncuların talep ve beklentileri doğrultusunda yön alarak devamlı ilerler.
Bu genel prensipler doğrultusunda işleyen sosyal ağ oyunlarının hem oyunsal hem de
sosyal nitelikleri oyun araştırmaları alanında önemli tartışmalar doğurmuştur. Bu yapımların
fazlasıyla basit oyun mekaniklerinin onları oyun olarak değerlendirmek için yeterli olup
olmadığı ve oluşturmayı hedefledikleri sosyal interaksiyonların gerçekten ortaya çıkıp
çıkmadığı başlıca eleştiri noktalarını oluşturur. Bu eleştirileri dile getiren isimler arasında dijital
oyunları birer sanatsal ifade aracı ve sosyal fayda oluşturmanın etkili bir yolu olarak
konumlandıran oyun kuramcısı Ian Bogost öne çıkar. Bogost (2011, s.84-88) sosyal ağ
oyunlarının tasarım özellikleri açısından birer kitsch örneği olarak ele alınması gerektiğini
savunur. Ona göre kitsch oyunlar özellikle gündelik oyun türünün başarılı uygulamalarını
alarak onları basitleştiren ve geniş kitlelerin rahatlıkla kavrayabileceği formlara sokarak
yeniden sunan; bunu yaparken de oyuncuda vasat bir duygusallık duygusu oluşturmayı
hedefleyen oyunlardır. Bu vasat duygusallık Kinkade tablolarını hatırlatan ışıltılı görsel tarzları
ve tüm kitsch yapıtlarda olduğu gibi üst sınıflara benzeme arzusunun sergilenmesinin bir aracı
olmaları ile ortaya çıkar. Oyuncunun sosyal ağı üzerinden parlak bir görsel eşliğinde oyundaki
pozisyonunu paylaşması bu tür kitsch bir deneyimi işaret eder.
Bu iş modeli İngilizce bedava anlamına gelen free ve ödül anlamıma gelen premium sözcüklerinin
birleşmesi ile oluşturulmuş olan freemium adı ile anılır. Freemium modeli sosyal ağ oyunlarına özgü olmayıp farklı
çevrimiçi hizmetler tarafından da kullanılmaktadır.
280
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Sosyal ağ oyunlarını kitsch örneği olarak değerlendirilmesinin ilk sebebi olan fazlasıyla
basitleştirilmiş oyun mekanikleri olgusu bu oyunların öne çıkan iki alt türünde açıkça
gözlemlenebilir. Bu türlerden ilki “sosyal ağ rol yapma oyunları”dır (social network role
playing game veya SNRPG). Diğer dijital rol yapma oyunları ile benzerlikler taşıyan ve Mafia
Wars gibi örnekleri bulunan bu türde oyuncular tek bir karakteri kontrol eder ve çeşitli görevler
yerine getirerek bu karakterin beceri ve yeteneklerini üst seviyelere çıkartmaya çalışırlar. Söz
konusu görevler olabilecek en basit seviyelere indirilmiştir. Oyuncunun kimi zaman çatışmaları
da içeren bu görevleri yerine getirmesi için ekrandaki belli noktaları bir kaç kere tıklaması
yeterlidir. Yerine getirilen görevler deneyim puanları ile ödüllendirilir. Deneyim puanları yeni
seviyeleri açar, yeni seviyeler de yeni görevlere erişim sağlar. Oyuncuların görevleri yerine
getirebilmek için sınırlı enerjisi – veya tıkı - vardır. Bunun sonucunda oyuncu bir oturumda
sınırlı sayıda görev yerine getirebilir. Enerjisi zamanla yenilenerek bir süre sonra yeni görevler
yerine getirmesine izin verir. İkinci alt tür ise öncü sosyal ağ oyunlarından FarmVille ile
özdeşleşen hafif simülasyon veya iş yönetimi (tycoon) oyunlarıdır. Bu oyunlarda oyuncu
üzerinde binalar ve objeler inşa edebileceği bir alanı kontrol eder. İnşa edilen nesnelerin bir
bölümü oyun içi kaynaklar üretir. Bunlar madenler, tarlalar veya fabrikalar olabilirler ve kendi
aralarında bir iş zinciri oluşturabilirler. Bu kaynaklar bunları sağlayan bina veya objelerin belirli
zaman aralıkları ile tıklanması sonucunda oyuncunun kasasına yatar. Kimi zaman zamanında
tıklanmayan kaynaklar kullanılamaz hale gelir veya üretimi gerçekleştiren bina yeni üretim
sürecini başlatmaz. Oyuncu kaynaklarını biriktirerek üst seviyelere çıkar. Her üst seviye inşa
edilebilecek veya sahip olunabilecek yeni objelerin oyuna dahil olmasını sağlar. Her iki alt tür
de freemium stratejisinin bir devamı olarak oyuncunun enerjisini veya kaynaklarını hızla
yenilemesi için oyunculara ek hak - veya tık - satın alma imkanı sunar. Böylelikle oyuncular
oyunda daha hızlı ilerleyebilirler.
Bogost’un sosyal ağ oyunlarının mekanikleri ile ilgili eleştirileri fazlasıyla basit
olmaları ile sınırlı değildir; zamanla olan ilişkileri de önemli endişe kaynaklarından biridir.
Bogost (2010) çağdaş sosyal ağ kullanım pratiklerinin zaten güncelleme takıntılı bir yapısı
olduğunu vurgular. Sosyal ağ kullanıcıları için yeni girdiler, yeni yorumlar veya arkadaşlık
teklifleri beklemek ve veri akışını devamlı olarak takip etmek olağan bir davranıştır. Ancak
yenilenen oyun içi kaynakları veya diğer oyuncuların faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak takip
etmelerini beklemek onları zorlamak anlamına gelir. Oyuna bir kez başlayan bir kişi bu takip
döngüsüne uyum sağlamalıdır yoksa oyunda başarılı olamaz. Oyuncu gündelik yaşantısını
oyunun akışına göre şekillendirmelidir. Zamanında gerçekleştirilemeyen her eylem kaçırılmış
bir imkan anlamına gelir. Bir tür takıntı anlamına gelen bu yapı oyuncunun sadece oyun içinde
geçirdiği zamanın değil oyun dışında geçirdiği zamanın da bir şekilde oyuna vakfedilmesini
gerektirir. Beklemek ve takip etmek oyuncunun ana faaliyetleri arasında yer alır. Bogost’un
basitleştirilmiş mekaniklere yönelik bir diğer eleştirisi ise freemium modeli281 ile ilgilidir. Ona
göre oyuncunun oyun içi eylemleri gerçekleştirmek için enerji veya kaynaklar yada objeler satın
281
Bogost’un değerlendirmelerinin freemium ve bedava oynanan oyunlarda (free to play) oyun içi satış
modeli ile ilgili bir genelleme olarak görülmemesi gerektiği not edilmelidir. Örneğin oyuncuların oyunu oynarken
kendilerine yardımcı olabilecek objeleri satın aldıkları sanal dünyalardaki uygulamalar sosyal ağ oyunlarındaki
tasvir edilen uygulamalardan farklı bir yapı oluştururlar. Bunların oyun deneyimi üzerindeki etkileri ise farklı
perspektiflerden değerlendirilebilecek ayrı bir tartışma konusudur.
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alması önemli bir sorundur. Zira sosyal ağ oyunlarının büyük bölümü bizatihi basit eylemler ve
bu eylemler sonucunda sahip olunan farklı objeler üzerine kurulu ve hatta bunlardan ibarettir.
Yani sosyal ağ oyunları oyuncuları için oyunu oynamadan tık satın alarak başarılı olmak geçerli
bir seçenektir.
Bogost’a göre sosyal ağ oyunlarının yarattığı kitsch deneyimin ikinci kaynağı oyuncuda
vasat bir duygusallık oluşturmanın araçlarından biri olarak kullanılan sosyal paylaşım
uygulamalarıdır. Buna karşılık aynı uygulamalar özellikle geliştiriciler tarafından bu oyunların
başlıca çekim noktalarından biri olarak tanımlanırlar. Örneğin Trefry (2010) oyunların sosyal
ağlara entegre olmasının oyun tasarımcılarına sosyal oynama deneyimini yeniden şekillendirme
olanağı sunduğunu düşünür; takım ve rekabet gibi modellerin ötesinde sosyal ağların “birden
çoka” (one-to-many) ve “çoktan çoka” (many-to-many) ilişki modelleri yeni oyun ekolojileri
oluşturmak için kullanılabilir (s.217). Fields ve Cotton (2011) sosyal ağ oyunlarının bir sosyal
ekosistem oluşturduklarını ve bunun oyunun temel mekanikleri ötesinde bir eğlence kaynağı
haline geldiğini söylerler; onlara göre bu oyunlarda ortaya çıkan sosyal interaksiyon
oyuncuların oyuna devam etmelerini sağlayan temel motivasyonlardan biridir (s.15). Paralel bir
biçimde oyun araştırmacısı Jesper Juul (2010) da sosyal ağ oyunlarının stratejik açıdan zayıf
sayılabilecek basit mekaniklerine karşın oyunculara fiziksel hayatta tanıdıkları insanlarla bir
arada olma duygusunu yaşatmaları nedeni ile çekici olduklarını savunur (s.149). Sosyal ağ
oyunlarının mekaniklerinin basitliğinin de bir tatmin kaynağı olabileceğini düşünen McGonigal
(2011) ise sosyal ağ oyunlarından alınan hazzın yarısının söz konusu oyun mekaniklerinden
diğer yarısının ise oyunculara tanıdıkları insanlarla olan kişisel bağlarını güçlendirme imkanı
vermelerinden doğduğunu söyler (s.80-82).
Sosyal ağ oyunlarının sosyal interaksiyon açısından potansiyelini vurgulayan tüm bu
görüşlere karşın Bogost (2010) oyun mekanikleri içinde oyuncular arası ilişkilerin nasıl
konumlandırıldığı sorusunu ortaya atarak pek çok örnekte oyun içi yardımlaşmaların enerji
veya kaynak yenilemek için beklemeye veya bunları satın almaya bir alternatif olarak
konumlandırıldığının altını çizer. Oyuncular oyunda takıldıklarında sosyal ağlarındaki diğer
oyunculara mesaj göndererek kendilerine yardımcı olmalarını isterler. Onlara yardımcı olmayı
kabul eden oyuncular çoğu zaman kendileri için de ödül kazanmak anlamına gelen tek bir tık
ile bunu gerçekleştirirler. Bogost bunun ortak bir çaba, sosyal bir etkileşim veya arkadaşlık
anlamına gelmediğini kişinin sosyal ağının oyun mekanikleri tarafından bir tür kaynak haline
dönüştüğünü savunur. Üstelik bu kaynaktan yararlanan sadece oyuncular değildir.
Yardımlaşma çağrıları oyunun yayılmasını sağlayarak üreticiler için de bir kaynağa dönüşür.
Oyuna para yatırmayan oyuncular para yatırması muhtemel yeni oyuncuları çekerek bunun
bedelini ödemelidir. Paralel bir biçimde oyun tasarımcısı Greg Costikyan (2011) da oyuncunun
sosyal ağının bir kaynağa dönüştürüldüğü oyunlarda oyuncular arası iletişimi düzenleyen
mekaniklerin tamamen üreticilerin çıkarlarına hizmet ettiğini savunur: Yardımlaşma veya
paylaşım amaçlı görünen mesajlar aslında oyuna yeni oyuncular çekmek, var olan oyuncuların
oyuna devam etmelerini sağlamak ve de oyuncuların oyun içi hizmetleri satın almalarını teşvik
etmek amacını taşırlar. Oyuncu etkileşimi oyunun ilerleyişini hızlandırma dışında oyuna hiç bir
yaratıcı katkıda bulunmaz. Bu bağlamda Costikyan’a göre özellikle sosyal ağ iş yönetimi
oyunları asosyal bir yapıya sahiptir. Zira bu oyunların mekanikleri tarafından yaratılan
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oyuncular arası interaksiyon sosyal nitelikli değildir; bireyler arasında olumlu veya olumsuz
herhangi bir duygunun oluşmasını sağlayacak bağlantılar kuramazlar. 2009 ve 2010 yılları
arasında iki yıl süreyle Tampere Üniversitesi tarafından yürütülen ve sosyal ağ oyunlarının
oyunculara sosyal oynama deneyimleri yaşatıp yaşatmadığı sorunsalına odaklanan SoPlay
araştırma projesinin sonuçları da Costikyan’ın fikirlerini destekler niteliktedir. Buna göre
araştırmaya katılan oyuncular sosyal ağlarındaki kişilerle birlikte oynuyor olmalarına karşın bu
oyunları tek kişilik oyunlar olarak nitelendirmişlerdir (Paavilainen, 2010). Bu MMORPG’lerde
gözlemlenen birlikte yalnız oynama deneyiminden bile farklı bir durumu yansıtır. Bunun
nedeni oyun araştırmacısı ve tasarımcısı Aki Jarvinen(2010)’e göre asenkronize oyun
mekaniklerinin yarattığı “paralel oyun” (parallel play) sürecidir. Bu süreçte oyuncular gerçekte
birbirlerinden ayrı olarak oynar ancak ara sıra diğer oyuncuların neler yaptıklarını kontrol
ederler. Jarvinen’in deyimi ile oyuncular iletişime geçmek için birbirlerinin kapısını çalmak
yerine kapının altından not atmak zorundadırlar. Bunun sonucunda ortaya çıkan sosyal varlık
deneyimi ise sınırlı bir niteliğe sahiptir.
Costikyan(2011)’a göre sosyal ağ oyunlarının mekanikleri asosyal olmanın yanında
kimi hallerde sosyal anlamda yıkıcı bir nitelik de sergileyebilirler. Örneğin SNRPG’ler
oyunculara sosyal ağlarındaki kişileri kendi klanlarına davet etme olanağı sunar. Bir klana üye
olan oyuncular bir diğer oyuncuya saldırmayı seçtiklerinde veya saldırıya uğradıklarında
klandaki tüm oyuncuların sahip olduğu güce sahip olurlar ve böylece kaybetme risklerinin
düşürürler. Öte yandan sosyal ağ oyunlarında klan MMORPG’lerdeki loncalardan farklı bir
yapıya sahiptir: Her klan kişiseldir ve oyuncuların oyun içindeki sosyal ağlarını temsil eder. Bir
klana katılmak kendi içinde kuralları olan belli bir gruba katılmak anlamına gelmez bir oyuncu
ile karşılıklı ittifak kurmak anlamına gelir. Oyuncular ne kadar geniş ittifaklar kurabilirlerse o
kadar güçlenirler. Bu süreçte klan üyelerinin birbirleri ile iletişim halinde olmalarının oyun
açısından hiç bir önemi yoktur; böyle bir iletişimi oyun açısından düzenleyen mekanikler de
mevcut değildir. Bu yapı SNRPG’lere asosyal bir nitelik kazandırır. Ancak Costikyan (2011)
aynı yapının sosyal bir interaksiyon oluşturmamanın da ötesinde tek işlevinin diğer oyunculara
saldırı şansını arttırmak olması nedeni ile anti sosyal olarak nitelendirilebileceğini savunur.
Sosyal ağ oyunlarına yönelik tüm bu eleştiriler oyun mekanikleri ve sosyal ağ
yapılanışını bir iş modeli çerçevesinde bir araya getirme çalışmalarında sosyal ve oyunsal
özellikleri geri plana atarak oyuncuların sosyal bağlantılarını bir gelir kaynağına dönüştürmeye
odaklanan yaklaşımlara yöneliktir. Bogost eleştirilerini kuramsal boyutun ötesine taşıyarak
2010 yılında oyuncuların sadece bir inek karikatürünü tıklayabildiği Cow Clicker isimli hicvi
bir oyun tasarlar. Oyun Bogost’un sosyal ağ oyunlarında eleştirdiği tüm noktaları282 içermekte
Cow Clicker’da yapılabilecek tek şey bir inek karikatürünü tıklamaktır. Oyuncuların bir oturumda tek
bir tık hakkı vardır ve bir kez daha tıklayabilmek için ya 6 saat beklemeleri ya da bir tık satın almaları gereklidir.
İneklerini tıkladıkları anda oyuncular önce bir inek sesi duyar ardından bu eylemleri karşılığında oyun içinde
kullanabilecekleri Mooney isimli paralar kazanırlar. Yeterli Mooney kazandıklarında ineklerine farklı türlerde
çanlar satın alabilirler. Oyuncular farklı oyuncularla bir araya gelerek meralar oluşturabilirler ve mera içinde
gerçekleştirilen her tık mera üyelerine Mooney kazandırır. Oyunun sonraki versiyonlarında Bogost oyuna satın
alınabilecek yeni inek karikatürleri ekler. Hicvinin son aşmasında ise oyun içinde gerçekleşen her eylemle azalan
bir sayaç yerleştirir ve sayacın yükselmesi için oyunculardan para ister. Oyuncular karikatürlerin kaybolmasını bu
mekaniği kullanarak iki ay geciktirmişlerdir.
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ve bu oyunların anlamsızlığını vurgulamaktadır. Oyun kısa sürede Bogost’un sanatsal içerikli
diğer oyunları ile karşılaştırıldığında yüksek sayılabilecek (zirvede 50.000’in üzerinde oyuncu)
bir popülerlik kazanır. Kısa bir şaşkınlığın ve oyuna oyuncuların talepleri doğrultusunda yaptığı
eklemelerin ardından Bogost oyunu eleştirisinin bir özetine dönüştürmeye karar verir ve çekim
kaynağı olarak gördüğü kitsch inek karikatürünü kaldırarak oyunculardan oyun mekaniklerine
odaklanmalarını sağlayacak şekilde boş bir kareyi tıklamalarını ister. Bu yeni hali ile halen
erişime açık olan ancak eski popülerliğini kaybeden Cow Clicker Bogost’a göre sosyal ağ
oyunlarının oyuncu bağlama modellerinin etkilerinin bir göstergesidir. Bogost oyununun
mekaniklerinin herhangi bir sosyal süreç başlatmadığını eğer oyuncular arasında bir iletişim
gerçekleşti ise bunun oyuncuların inisiyatifleri ile oyun dışı kanallardan gerçekleştiğini savunur
(Tanz, 2011). Bogost’un düşüncesi McGonigal gibi isimlerin sosyal ağ oyunlarındaki sosyal
interaksiyona yönelik yukarıda geçen olumlu fikirlerinin kaynağının metaoyun süreçleri
olduğunu işaret etmesi açısından önemlidir.
Yukarıda da vurgulandığı üzere sosyal ağ oyunlarının devamlı değişim geçiren ve
çeşitlilik gösteren ekolojisi içinde bu Bogost’un eleştirdiği yaklaşımların ve tasarım
stratejilerinin daimi olarak egemenliklerini koruyacaklarını söylemek yerinde olmaz. Bu
makalenin yazıldığı 2013 yılının ikinci yarısında sosyal ağ oyunları pazarının zirvesinde oturan
Candy Crush Saga’nın tasarımı bu açıdan fikir verici olabilir. Oyun pek çok açıdan yukarıda
değerlendirilen iş modeli anlayışlarını yansıtmaktadır. Oyuncuların sınırlı eylem hakları vardır
ve bu hakları geri kazanmak için oyunun zaman sayacını takip etmeleri gerekir. Beklemek
istemeyen oyuncular ya bağlı oldukları diğer oyunculardan yardım istemeli ya da bu hakları
satın almalıdır. Oyunun belirli aşamaları sadece oyuncu yardımı veya ücret karşılığında
geçilebilir. Oyunun görsel unsurları ise kitsch tanımını hak edecek niteliktedir. Eleştirilere
maruz kalabilecek bu tasarım seçimlerine karşın Candy Crush Saga oyun mekanikleri açısından
çok daha geleneksel ve test edilmiş bir yaklaşım sergiler. Oyun popüler gündelik oyunlardan
Bejeweled’i (2001) andıran ve aynı türden üç objeyi bir araya getirmek üzerini kurulu olan
mekanikler üzerinden işler. Dahası kendini kanıtlamış bu oyun mekanikleri farklı nitelikli
yardımcı objeler ve engellerle daha da zenginleşmiştir. Candy Crush Saga oyundaki sosyal
süreçler açısından değilse bile (zira iş modeli büyük oranda önceki örneklerle aynı zorlayıcı
özelliklere sahiptir) oyunsal yönü ile Bogost, Costikyan ve Jarvinen gibi isimlerin eleştirilerine
cevap verebilir. Oyun bir sosyal ağ oyununun oyunsal niteliklerinden taviz verilmeden
tasarlanabileceğini göstermektedir ve Candy Crush Saga bu açıdan tek örnek değildir.
Dönüşümün devam ettiği sektörde bir sonraki adım sosyal ağ oyunlarının gerçekten sosyal
oynama deneyimleri sunabilmeleri yönünde olabilir.

13.2. Alternatif Gerçeklik Oyunları
Sosyal ağlar ve dijital oyunlar entegrasyonu konusunda üzerinde durulması gereken son
nokta özellikle dijital oyunların alabilecekleri biçimlere yönelik düşüncelerin sorgulanmasına
sebep olan alternatif gerçeklik oyunu türüdür. Sanal dünya ve fiziki dünya arasında dinamik
interaktif deneyimler olarak tasarlanan alternatif gerçeklik oyunları, oyun yaratıcılarının,
oyuncuları bir araya getirip oyuna dahil etmek üzere sosyal ağlar, web sayfaları, mobil
uygulamalar ve fiziksel dünyadaki gerçek mekanlar gibi bir dizi farklı platformu bir arda
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kullandıkları yeni nesil bir dijital oyun türü olarak tanımlanabilir. Tür, farklı araştırmacılarca
interaktif siberdrama (McGonigal, 2004) veya dijital roman (Szulborski, 2005, s.10) olarak da
adlandırılacak kadar anlatıyı oyunsal ilerleyişin içine dahil etmesi ile de dikkat çekicidir.
Alternatif gerçeklik oyunlarında hikaye sosyal medya kanallarını da içeren farklı
platformlar üzerinden parça parça iletilir ve oyuncu bu parçaları nasıl elde edeceğine dair
ipuçlarını bulmak üzere harekete geçmeye teşvik edilir. İpuçları, sözgelimi bir sosyal ağ
sitesinde sunulan bir video klip olabileceği gibi, sahte bir web sitesi, blog girdisi, ses kaydı,
gerçek mekanlara saklanmış mesajlar gibi farklı formlarda olabilir. Bu karmaşık yapının da
gösterdiği üzere alternatif gerçeklik oyunlarının büyük bölümü, bireyler tarafından çözülmek
üzere değil, kolektif davranışları teşvik etmek üzere inşa edilmişlerdir (Jenkins, 2004).
Oyuncular akışa hakim olabilmek için kendi elde ettikleri bilgileri diğer oyuncularla
paylaşmak, karşılaştırmak ve tartışmak zorundadırlar. Diğer bir deyişle bireylerin bireylere
karşı rekabete girmesi yerine oyuncular takım olarak bulmacaları çözmek üzere birlikte hareket
ederler. Bu yapı sosyal ağ oyunlarından farklı olarak oyuncular arası iletişimi teşvik edici
niteliktedir. Oyuncuların çevrimiçi sosyal kanallar üzerinden kurdukları bağlar, oyun
kapsamında belgelenen ve netleşen bilgilerin izini sürebilmeleri, yeni bilgileri elde edebilmek
üzere yöntemleri tartışabilmeleri, görüşlerini paylaşabilmeleri, özetle, akışa dahil olabilmeleri
ve ortaklaşa eylemin parçası olabilmeleri açısından önem taşır. Sonuç olarak web ağlarının
linklerle işleyen yapısı, kolektif çalışan bir grubun, farklı kanallardan gelen parçaları
birleştirerek gizemleri çözmesini ve hikayeyi çevrimiçi ve çevrimdışı olarak sosyal bir biçimde
deneyimlemesini mümkün kılar (Rose, 2011, s.16). Bu yapı zorunlu olarak alternatif gerçeklik
oyunlarının sınırlı bir sürede ve gerçek zamanlı olarak özel etkinlikler biçiminde gerçekleşmesi
anlamına gelir. Dağınık çevrimiçi içeriği kullanan tekrarlanabilir nitelikteki az sayıda tek kişilik
alternatif gerçeklik oyunu bir yana bırakıldığında bu oyunlar belli bir tarihte başlar ve biterler.
Bu süre içinde oyuna dahil olunmaması halinde oyunun tekrar deneyimlenmesi mümkün
değildir. Bu açıdan eş zamanlı oynanması gereken oyunlar oyuncuların tek başlarına
gerçekleştirdikleri ipucu toplama aşamalarında asenkronize bir şekil alır.
Oyuncular arası iletişimi ve tartışmayı gerekli kılan türü tanımlayan ilk oyunlardan biri
olarak kabul edilen (Sezen, 2011, s.226) ve büyük oranda çevrimiçi oyuncu forumları etrafında
ilerleyen The Beast’ten (2001) bu yana alternatif gerçeklik oyunları üretildikleri dönemin önde
gelen sosyal medya kanallarını kullanmaktadırlar. Örneğin 2011 tarihli alternatif gerçeklik
oyunu The Inside hem oyunun akışını sosyal medya üzerinden gerçekleştirir hem de
oyuncuların bu kanallar üzerinden iletişime geçmesini teşvik eder. Oyun kaçırılan bir kızın
kurtarılması üzerine kuruludur. Hem kızın hem de onunla ilişkisi olan kişilerin sosyal ağ
sitelerinde hesapları vardır. Oyuncu bu kişilerle yazışarak veya veri akışlarını takip ederek
ipuçları toplar. Buna ek olarak kızı kaçıran kişi ise belirli aralıklarla video ve diğer içerik
paylaşım kanalları aracılığıyla kızın durumunu gösteren kayıtlar paylaşır. Oyuncular tüm bu
verileri bir arada değerlendirerek kızı kurtarmaya çalışırken kendi sosyal ağları üzerinden de
diğer oyuncularla iletişim kurarlar (Sezen, 2013, s.55-57). 2010 yılında Dünya Bankası
tarafından desteklenerek başlatılan Urgent Evoke ise var olan sosyal ağların kullanımından
ötesini sağlamaya çalışır. Afrika’da yerel düzeyde yenilikçi çözümleri tartışmaya açmak
amacıyla tasarlanan oyunda oyuncular bloglar, kişisel profil sayfaları ile Facebook ve Twitter
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gibi sosyal ağları kullanmaya teşvik edilirler. 10 haftalık bir sezon içinde oyunculardan 10
görev ve 10 araştırma tamamlamaları beklenmektedir. Oyuncular yerine getirdikleri
görevlerden puan alabilmek için yaptıklarını ve yaparken öğrendiklerini bir blog girdisi, video,
ya da fotoğraf ile ifade etmeli, sosyal paylaşım araçları yoluyla belgelemelidirler. Diğer
oyuncular, her bir oyuncunun görevi nasıl yerine getirdiğinin kanıtı olan bu girdileri
değerlendirir ve görevin yapısına göre belli puanlar verirler. Oyun süresince 10 görevi de
tamamlayan oyuncular dünyayı değiştirme hedefiyle ortaya koydukları fikirlerine ilişkin kişisel
bir portfolyo oluşturdukları gibi, görev sırasında elde ettikleri puanlara göre şekillenen kişiye
özgü bir profil de inşa etmiş olurlar (McGonigal, 2011, s.337). Günümüzde geçen The Secret
World (2012) adlı MMORPG’ye eşlik eden The Secret War (2012) adlı alternatif gerçeklik
oyunu ise sosyal medya oyun entegrasyonuna yönelik çalışmalar arası geçişliliğin
örneklerinden biridir. The Secret War’da oyuncular Facebook hesapları üzerinden
MMORPG’de dahil olmak istedikleri ittifaklara yeni üyeler toplamaya çalışırlar. Bunu
yaparken oyunun kurmaca evreninin bir parçasıymış gibi davranırlar. Bu süreçte oyuncu sosyal
ağı üzerinden oyuna potansiyel yeni oyuncular toplamak yanında oyunla ilgili tanıtım
materyallerini de paylaşarak puan toplar. Toplanan puanlar daha sonra oyuncunun
MMORPG’de seviye atlamasına yardımcı olur (Murphy, 2011). The Secret World ve The
Secret War kendi içine dönük sosyal medya kanalları olan MMORPG’ler ile alternatif gerçeklik
oyunlarının kurmaca ve gerçek dünyaların birbirine eşleyen bir anlayışının ve sosyal ağ
oyunlarının işleyiş prensiplerinin yeni formlarda nasıl bir araya getirilebileceğini gösteren bir
örnek oluştururlar. Bu örnek alternatif gerçeklik oyunlarının da tıpkı sosyal ağ oyunları gibi
devamlı bir dönüşüm halinde olduğunu açıkça ortaya koyar.
Alternatif gerçeklik oyunları oyuncular arasında gerçek anlamda iletişim ve işbirliği
temelli oyun toplulukları oluştururlar. Ancak bu sosyal yönlerine karşın bir oyun olarak
eleştirilen yönleri de vardır. Büyük bölümünün reklam ve tanıtım amaçlı üretilmesi bu
eleştirilerin önde gelenlerindendir. Zira bu ortaya çıkan oyun topluluklarının da temel olarak
ticari bir fonksiyon taşıması anlamına gelir. Buna ek olarak oyunların işleyiş prensipleri de
eleştiri konusudur. Belirli bir süre içinde yoğun emek gerektiren alternatif gerçeklik oyunları
oyuncu üzerinde katılım baskısı yaratırlar. Oyunlar çoğunlukla birer etkinlik gibi tek seferlik
tasarlanmışlardır. Oyunun akışından çıkmak bir daha oynanamamaları anlamına gelir. Bu
kısıtlılık aynı zamanda oyuna katılım konusunda da bir duvar oluşturur. Oyuna başlangıcından
itibaren dahil olamamış bir oyuncunun karmaşık hikayeyi ve ipuçlarını takip etmesi güçtür.
Belki de bunun bir sonucu olarak yüksek katılım sayılarına karışın oyunları gerçekten oynayan
kişilerin görece düşük sayıda olduğu gözlemlenmiştir. Katılımcıların büyük bölümü oyunların
hikayelerini takip etmeyi onları oynamaya tercih etmiştir. Bu da alternatif gerçeklik oyunlarının
birer oyun olarak başarılarının sorgulanmasına yol açar (Sezen, 2011).
İnternet’in ve spesifik olarak sosyal medya paylaşım araçlarının mümkün kıldığı bir tür
olarak alternatif gerçeklik oyunlarının tasarımının başarısı bu araçların, oyuncular arası bilgi
paylaşımı, kolektif zeka, ortak aksiyon eylemlerini desteklemek üzere ne kadar etkili
kullanıldığı ile doğru orantılıdır. Sosyal medya araçlarının yönetimi hikaye ve oyunsal
deneyimin eş zamanlı aktarımında tasarımın en önemli kalemlerinden birinin oluşturur.
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Oyuncular arası iletişimi teşvik eden ve bunu oyunun temel mekaniklerinden biri haline getiren
yapıları onları diğer sosyal medya dijital oyun entegrasyonu yaklaşımlarından ayırır.

13.3. Bitirirken
Sosyal medya alanında son yıllarda yaşanan gelişmeler ister istemez dijital oyun
sektörünü de etkilemiş başta sosyal ağ oyunları ve alternatif gerçeklik oyunları olmak üzere
yeni oyun türlerinin doğmasına ve kapı oyunları ve MUD’lar gibi öncü türlerle MMORPG’ler
gibi güncel türlerin de sosyal medya kavramları ile yeniden değerlendirilmesine sebep
olmuştur. Öne çıkan üç türün oyun ekosistemlerini oyun çalışmaları perspektifinden
karşılaştırmalı olarak değerlendirdiğimizde bu türlerin kimi ortaklıklara karşın temel noktalarda
birbirlerinden ayrıldığını görürüz (Tablo 1).
Kendine özgü kuralları olan kapalı sosyal ağlar olarak değerlendirebileceğimiz
MMORPG’ler oyuncuların bu kapalı dünyaya açık oyunsal deneyimler yaşamak için aynı anda
dahil olmalarını bekler. Oyun mekanikleri sürece hakimdir. Oyuncular arası iletişim teşvik
edilmesine karşın görevler dışında zorunlu değildir ve iletişim sınırlandırılmamıştır 283 .
Loncalar oyunculara oyuna yeni sosyal katmanlar eklemeleri olanağı sağlarlar. Bu sosyal
yapılar kendi kural ve hiyerarşileri olan özel alanlar oluştururlar. MMORPG’lerin dışa kapalı
yapısı ortaya çıkan her türlü iletişimin ve sosyal interaksiyonun bu sanal dünyayla sınırlı
kalmasına sebep olur.
Sosyal ağ oyunları ise var olan sosyal ağları kullanmaları nedeni ile bu ağların üyelerine
rahat erişim imkanı sunarlar. Oyun var olan kimliğin ve sahip olunan sosyal ağın kullanılması
ile başlangıcından itibaren oyuncunun arkadaşları ile birlikte oyun oynadığı hissine kapılmasını
sağlar. Asenkronize oyun yapısı sosyal ağ kullanım pratikleriyle uyumludur ve oyuncular
arasında zaman birlikteliğine gerek kalmaz. Öte yandan bu oyunlar kayıp ve kazanç
stratejileriyle oyuncuyu devamlı olarak oyunu takip etmeye zorlarlar. Oyun sosyal ağ kullanım
pratikleri içinde kendine yer bulmalıdır, oynamak günlük rutinin bir parçası haline gelmelidir.
Bu rutinin içinde sosyal ağ oyunları oyuncunun ağını paylaştığı kişileri oyuna dahil etmesini
teşvik eder. Bu kişiler oyun içi bir kaynağa dönüşürler. Buna uygun olarak yapılandırılmış
oyuncular arası iletişim ise devamlı ancak standart olarak oldukça sınırlı bir içeriğe sahiptir.
Sosyal oyun deneyimi açısından zayıftırlar. Ortaya çıkan sosyal açıdan anlamlı iletişim oyun
mekaniklerinden çok metaoyun pratiklerinin bir sonucudur. Sosyal ağ oyunlarının oyun
mekanikleri ise gelişim halindedir. Gündelik oyunlar geleneğini takip eden bu oyunlar
başlangıçtaki fazlasıyla basitleştirilmiş yapılarından kendini kabul ettirmiş oyun mekaniklerine
yönelmişlerdir. Bu dönüşüm oyun tasarımı açısından olumlu bir adımı işaret eder.
Alternatif gerçeklik oyunları ise sosyal medya araçlarını oyunsal ve anlatısal içeriğin
dağıtıldığı bir platform olarak kullanır. Oyuncuların şahsi sosyal paylaşım hesapları, kurmaca
içeriğe ulaşmaları ve yaratılan kurmaca dünyanın bir parçası olarak bu içeriğin
Kimi MMORPG’lerde dil filtreleri ve oyuncuları arası iletişimi takip eden oyun yöneticileri gibi
metotlarla farklı yaş gruplarından oyuncuların bir arada oyun oynamalarına uygun bir ortamın oluşturulmasına
çalışılmaktadır. Bu uygulamalar fiziksel dünyadaki sosyal normları yansıtmaktadır.
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paylaşılmasındaki rolü ile kurgusal ve gerçek olan arasında bir geçişlilik alanıdır. Oyunsal
deneyime dahil olma süreci diğer oyuncularla eş zamanlı ya da asenkron olabilir ancak
oyunların kendileri büyük oranda bir tür eşzamanlılık gerektirir. Sosyal medya araçlarıyla
yürütülen kolektif bir oyun deneyimi yapısı gereği tek seferliktir. Tür olarak alternatif gerçeklik
oyunları, oyunculara, çerçevesi belli ama mekanikleri esnek bir oyun alanı sunar. Oyuncular
arası etkileşim, oyunun tasarımı ile yönlendirilir ama kesin hatlarla biçimlendirilemez ve
sınırlandırılamaz. Dahası oyuncular arası iletişim oyunun ilerlemesi açısından zorunludur.
Oyuncular tek başarına ilerleyemezler. İlerlemek için birlikte çalışmalı ve düşüncelerini
paylaşmalıdırlar.
MMORPG’ler

Sosyal ağ oyunları

Alternatif gerçeklik
oyunları

Katılım

Özel bir yazılım
aracılığı ile

Var olan sosyal ağlar
üzerinden

Dağınık çevrimiçi
içerik üzerinden

Kimlik

Oyuna özgü

Sosyal ağ kimliği

Sosyal ağ kimliği

Zaman

Senkronize

Asenkronize

Senkronize ve
asenkronize

Katılım

Serbest, oyun içi
deneyim bağlayıcı

Zorlayıcı

Zorlayıcı

(Kayıp riski var)

(Tekrarı yok)

Oyun
mekanikleri

Karmaşık, sürece
hakim

Basit, sürece hakim

Esnek, süreç içinde
şekillenir

Oyuncular
arası iletişim

Teşvik edilir ama
seçime bağlı,
sınırlandırılmamış

Sınırlı bir içeriklerle
devamlı

Sınırlandırılmamış
içeriklerle devamlı ve
zorunlu

Dışa kapalı sosyal
medya yapısı

Sosyal medya
üzerinden
sınırlandırılmış
paylaşım

Sosyal medya
üzerinden
sınırlandırılmamış
paylaşım

Sosyal medya
entegrasyonu

Tablo 1: MMORPG’ler, sosyal ağ oyunları ve alternatif gerçeklik oyunları
karşılaştırması.
Bu örnekler bize sosyal medya dijital oyun ilişkisinin sanıldığından çok daha karmaşık
bir yapısı olduğunu ve bir o kadar da verimli bir alan doğurduğunu gösterir. Öte yandan sosyal
medya oyun ilişkisi öne çıkan bu türlerle de sınırlı değildir. Popüler sosyal ağ kanallarında
kullanılan oyunlaştırma (gamification) teknikleri de bu ilişkinin önemli bir boyutunu işaret
eder. Steam veya GOG gibi popüler oyun platformlarının müşterileri arasındaki sosyal
etkileşimi arttırmak üzere kısmen birer sosyal ağ olarak yeniden yapılanmaya çalışmaları da
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önemli bir noktadır. Kickstarter gibi platformlarda kendilerine yer bulmaya çalışan oyun
projeleri ise sosyal medyanın oyun endüstrisinin kurallarını değiştirmek için kullanılmaya
çalışıldığının bir göstergesidir. Bu çalışmanın kapsamı dışında kalan tüm bu gelişmeler
dönüşümün devam ettiğini ortaya koyar.
Sosyal medya çağdaş medya ekolojisinin başat unsurlarından biridir. Sosyal meydanın
bir diğer önemli unsur olan dijital oyunlarla ilişkisi verimli olduğu kadar eleştiriye de açık yeni
bir alan yaratmıştır. Genişlemekte olan bu alanda ortaya çıkan oyun ekolojilerinin oyun
mekanikleri açısından değerlendirilmesi ve oluşturdukları oyuncular arası iletişimin
modellerinin eleştirel bir gözle incelenmesi önemli bir gerekliliktir. Bu yönde atılacak adımlar
oyun olgusunun sosyal yönünün çağdaş medya ekolojisi içinde kendine yer bulmasına olanak
sağlayacaktır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sosyal oyun kavramı kapsamında kitlesel çok oyunculu çevrimiçi oyunlar,
sosyal ağ oyunları, alternatif gerçeklik oyunları ele alınmış, ‘sosyal medyada oyunlar’ ve
‘sosyal medya olarak oyunlar’ çerçevesinden değerlendirilmişlerdir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağ oyunlarının özellikleri arasında sayılamaz?
a.

Kuralları genellikle basittir.

b.

Çabuk öğrenilirler.

c.

Gündelik hayati içinde kısa oturumlar halinde rahatlıkla oynanabilirler.

d.

Hiç bir şekilde ücret ödemeye gerek yoktur.

2. Sosyal ağ oyunlarındaki ücretlendirme sürecine dair aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a. Oyunlar ücretsiz olabilir, ancak oyun için eylem, obje veya hizmetler satın
alınabilir.
b. Satılan oyun içi unsurlar sosyal ağ arkadaşlarının yardımları ile ya da uzun süreli
oyun oturumları karşılığı elde edilebilir.
c.

Sosyal oyunlar bir üründen çok hizmet olarak değerlendirilebilir.

d. Sosyal oyunların tasarımında, oyun ilerledikçe bedava oynamak isteyenler için
imkanlar ortadan kalkar.
3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağ oyunlarına yönelik eleştirilerden biri değildir?
a.
değildir.

Oyun mekanikleri kimi oyunlarda, onları oyun olarak değerlendirmek için yeterli

b.

Oluşturmayı hedefledikleri sosyal interaksiyonlar gerçekten ortaya çıkmaz.

c.

Tasarım özellikleri açısından ‘kitsch’ olarak değerlendirilirler.

d.

Eğlendirmek yerine eğitici olmaya çalışmaları

4. Sosyal oyunlar sözkonusu olduğunda yardımlaşma veya paylaşım amaçlı görünen
mesajlar aslında oyuna yeni oyuncular çekmek, var olan oyuncuların oyuna devam etmelerini
sağlamak ve de oyuncuların oyun içi hizmetleri satın almalarını teşvik etmek amacını taşırlar.
Oyuncu etkileşimi oyunun ilerleyişini hızlandırma dışında oyuna hiç bir yaratıcı katkıda
bulunmaz. Bu bağlamda Greg Costikyan’a göre özellikle sosyal ağ iş yönetimi oyunları ……bir
yapıya sahiptir.
a.

hipersosyal

b.

asosyal
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c.

interaktif

d.

eğitsel

5. Tampere Üniversitesi tarafından yürütülen ve sosyal ağ oyunlarının oyunculara sosyal
oynama deneyimleri yaşatıp yaşatmadığı sorunsalına odaklanan SoPlay araştırma projesinin
sonuçlarına göre araştırmaya katılan oyuncular sosyal ağlarındaki kişilerle birlikte oynuyor
olmalarına karşın bu oyunları tek kişilik oyunlar olarak nitelendirmişlerdir. Bu
MMORPG’lerde gözlemlenen birlikte yalnız oynama deneyiminden bile farklı bir durumu
yansıtır. Bunun nedeni oyun araştırmacısı ve tasarımcısı Aki Jarvinen(2010)’e göre asenkronize
oyun mekaniklerinin yarattığı ……….sürecidir.
Boşluğa hangisi gelmelidir?
a.

hipersosyal oyun

b.

paralel oyun

c.

dengeli oyun

d.

kolektif oyun

6. 2010 tarihli Cow Clicker oyunu ile ilişkili olarak hangisi söylenemez?
a.

Eleştirel bir hiciv oyunudur.

b.

Oyun tasarımcısı ve araştırmacı Ian Bogost tarafından geliştirilmiştir.

c. oyuncuların oyun mekaniklerine odaklanmalarını sağlayacak şekilde sadece bir
inek karikatürünü tıklayabildiği bir oyundur.
d.

Oyun kitlesel çevrimiçi oyun türündedir.

7. Aşağıdakilerden hangisi alternatif gerçeklik oyunları ile ilişkilendirilemez?
a. İnteraktif sayılmaz.
b. Kolektif zeka prensiplerini temel alabilir.
c. Oyun ve anlatı sıkı bir örgü ile bağlanabilir.
d. Farklı sosyal medya araçlarının kullanılması mümkündür
8. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağ oyunlarının özellikleri arasında sayılamaz?
a. Çoğunlukla sosyal ağlar üzerinden ücretsiz dağıtılılabilirler.
b. Oyun içi unsurlar (eylem, obje ve hizmetler) satın alınabilir.
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c. Basit kuralları olan, hızla öğrenilen oyunlardır.
d. Sadece çocuk kullanıcılara yöneliktir.
9. Sosyal ağ oyunları hangi oyun türü ile benzer prensipler üzerine kuruludur?
a. Ciddi oyunlar
b. Gündelik oyunlar
c. Haber oyunlar
d. Hiçbiri
10. Sosyal ağ oyunları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. oyun mekanikleri, içinde bulunduğu sosyal ağın işleyiş prensiplerine göre
yapılandırılmış olan oyunlardır.
b. Gerçek zaman oyun mekaniklerinin yapısına uygun şekilde oyuna entegre edilir.
c. Oynamak için düzenli abonelik üzerinden ücret ödenmelidir.
d. Oyuncu sosyal ağındaki haber akışı yanında sanal varlıklarının gelişimini ve
kaybettiği oyun haklarının yenilenmesini de takip eder.

Yanıtlar: 1.d, 2.c, 3.d, 4.b, 5.b, 6.d, 7.a, 8.d, 9.b, 10.c
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14. SOSYAL MEDYA OKURYAZARLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. Sosyal Medya Okuryazarlığı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal medya okuryazarlığı nedir?

2)

Sosyal medya okuryazarlığının temel kavramları nedir?

3)
Bir şemsiye kavram olarak ‘medya okuryazarlığı’ kavramı altında sosyal medya
okuryazarlığı nasıl değerlendiriebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sosyal
Medya
okuryazarlığının yeni medya
düzenindeki
rolünün
kavranması
Medya
okuryazarlığının
temel prensiplerinin sosyal
medya
okuryazarlığına
perspektifinden ele alınması
Sosyal medya okuryazarlığı
becerilerinin tanımlanması
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Anahtar Kavramlar
Sosyal medya okuryazarlığı, Medya okuryazarlığı
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Giriş
Dijital teknolojiler, medya tüketicilerini bundan 20 sene önce asla hayal edilemeyecek
şekilde değiştirdi ve dönüştürdü. Hatta tüketicileri yalnızca içerik tüketici değil üretici
pozisyonuna getirdi. Sosyal medya siteleri sıradan kullanıcılara küresel bir izleyici kitlesine
ulaşma, onları etkileme ve ikna etme imkânlarını sundu. Bugün internet kullanıcıları medyanın
yalnızca tüketicisi değil, üreticisi, dağıtıcısı, hatta editör, fikir önderi ve gazetecisi.
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14. SOSYAL MEDYA OKURYAZARLIĞI
Medya okuryazarlığı bu yeni medya düzeninde nasıl bir biçim alıyor? Sorunlu medya
iletilerinin çevrimiçi sosyal medya ağlarımız üzerinden ilerlemesine ve bu koşullara aracılık
etmeye nasıl engel olabiliriz? Medya okuryazarlığı bu noktada devreye giriyor. Sadece
tükettiğimiz değil ürettiğimiz ve paylaştığımız medya içeriklerine de eleştirel medya
okuryazarlığı çerçevesinden bakmayı öğrenmek gerekiyor. Eski medya düzeninde olduğu gibi,
biz edilgen tüketicilere karşı büyük şirket ya da devletin medyasının karşıtlığından söz etmek
bugünkü durumu tam olarak ifade etmiyor. Sorunlu medya iletilerinin varlığını sürdürmede ve
paylaşımında sıradan kullanıcıların rolü yeni medya düzenini tanımlıyor.
Şu halde, yeni medya düzeninde kullanıcının katılımını ve rolünün büyüklüğünü hesaba
katan bir medya okuryazarlığı çerçevesi nasıl oluşturulabilir?
Bu noktada temellere geri dönüp medya okuryazarlığının beş anahtar kavramını gözden
geçirmekte yarar var. Bu kavramlar, medya okuryazarlığı kavramının ortaya çıktığı ve
çevrimiçi medyanın var olmadığı 80’li yıllara ait olsalar da bugünkü medya düzeninde, sosyal
medyanın eleştirel algılanışında uygulanabilirlikleri açısından büyük fayda sağlıyor.
Eğitimciler, medya savunucuları ve devlet kurumlarının yıllar süren tartışma ve
çalışmalarının sonucu olarak ortaya konulan bu kavramlar tecimsellik, propaganda, sansür,
medya sahipliği ve medya temsilleri gibi konulardaki temel sorulara ışık tutuyor ve bugünkü
medya ortamında, çevrimiçi gizlilik ve ağ tarafsızlığı (net neutrality) gibi konulara
uygulanabilir olması açısından önem taşıyor. Daha da önemlisi, bu temel ilkeleri kendi
ürettiğimiz içeriklere uygulayabilecek olmamız. Bu ilkeler, bir çerçeveden çok sahip
olduğumuz yeni ‘gücü’ bize hatırlatan bir rehber olarak iş görebilir.
Medya Okuryazarlığının Temel Kavramları
1.

Tüm medya iletileri inşa edilmişlerdir.

Bu kavram, medya okuryazarlığının en önemli temel kavramı olarak karşımıza çıkar.
Medya gerçekliği olduğu gibi yansıtmaz. Medya içeriklerini, belli etmenler ve belli kararlar
doğrultusunda tasarlanmış yapılar olarak görmek önem taşır. Medya okuryazarlığının görevi
bir yapıları çözümlemek ve nasıl ve ne amaçla inşa edildiklerini anlaşılabilir kılmaktır.
Sözgelimi bir çevrimiçi ‘caps’ paylaştığımızda ya da sosyal medya hesabımız üzerinden
bir ‘selfie’mizi yayınladığımızda, bu imgelerin nasıl görünmesini ve ne söylemesini
istediğimize dair -çoğunlukla açıkça ifade edilmemiş olsa da- bir dizi kuralı takip eder ve bu
imgeleri söz konusu kurallara göre oluştururuz. Doğal gözüken gülümsemelerden tutun da
kendimizi medya önünde nasıl konumlandırdığımıza kadar, kendi gerçek halimizi aslında
olduğu gibi yansıtmayan bir dizi yeni mesaj inşa ederiz. Kendi medya içeriğini oluştururken,
kullanıcılar, popüler ve onaylanan medya imgelerini nasıl tekrar yarattıklarını, kişinin
kendisinin dışındaki temsiller ve değerlerin onun ürettiği ve paylaştığı içerikleri ne oranda
etkilediğini doğrudan deneyimlemiş olurlar.
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2.

Medya iletileri gerçeklik algımızı şekillendirirler.

Medya, dışımızdaki dünyaya ve bu dünyada işlerin nasıl yürüdüğüne dair bir kavrayış
oluşturmak üzere temel aldığımız gözlem ve deneyimlerimizin büyük bölümünden sorumludur.
Gerçekliğe bakışımızın büyük kısmı inşa edilmiş, belli bir tutum, yoruma göre belirlenmiş ve
amaçladığı bir sonuca yönlendiren medya iletileri üzerine temellenir.
Ne sıklıkta popüler trendlerin dışında kalan hikayeler paylaşıyoruz? Ne sıklıkta
başlıklarda ele alınan haberlerin ötesinde, yeni perspektifleri araştırıyoruz? Statükonun ya da
genel-geçer algının ötesinde bir gerçeklik sunacak ne türden fotoğrafları, videoları ve yazıları
arkadaşlarımızla paylaşıyoruz?
3.

Farklı izleyiciler, aynı iletiyi farklı şekillerde algılayabilirler.

Eğer medya, bize kendi gerçekliğimizi inşa etmemiz için gereken malzemeyi veriyorsa,
biz de bu gerçekliği kendi kişisel ihtiyaçlarımız, korkularımız, arzularımız, taleplerimiz,
kimliğiniz, ahlaki yargılarımız ve duruşumuz doğrultusunda inşa ederiz.
Herhangi bir çevrimiçi içerik ürettiğimizde, hitap ettiğimiz kitlenin çeşitliliğinin ne
kadar farkındayız? Hedeflemediğimiz kitle kimlerden oluşuyor olabilir? Bu izleyici kitle zaman
içinde olası arkadaşlar, iş arkadaşları, işveren ya da diğer önemli kişilerle nasıl genişleyebilir?
Hepimiz kimi gazete haberlerinde vs. düşünmeden paylaştıkları içeriklerle başlarına kimi
zaman gülünç, kimi zaman trajik olaylar gelen kullanıcıların yaşadıkları hukuki, sosyal vb
sorunlara tanık olmuşuzdur.
Çevrimiçi içeriğin hızla amaçladığımız izleyici kitlenin ötesine dağıldığı, birebir
sandığımız bir konuşmanın kamuya açık hale gelebildiğini unutabiliyoruz. Benzer olarak bizimi
için komik ya da sıradan olan bir içeriğin başkaları için rahatsız edici hatta tahrik edici
olabileceğini de ilk anda fark edemeyebiliyoruz. Bu ön görülemeyecek durumlar bizi içerik
üretmek ve paylaşmaktan alıkoymamalı ancak ürettiğimiz içeriklerin olası yorumlanışı,
sonuçları ve amaçladığımızın ötesinde hangi izleyici kitle tarafından ne şekilde algılanabileceği
konusunda düşünmemiz gerekiyor.
4.

Medya iletileri ticari nitelikler taşırlar.

Medya okuryazarlığı medyanın ticari boyutu, bu boyutun içerik, teknik ve dağıtım
üzerindeki etkileri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlar. Medya yapımlarının çoğu kar
amaçlıdır. Sahiplik ve kontrole dair sorular önem taşır: Ne izlediğimiz, ne dinlediğimiz, ne
okuduğumuz az sayıda kişi tarafından belirlenir.
Bu durum 80’li yıllardan bu yana değişmiş bulunuyor. Gerçekten de medya sahipliği
çok daha konsolide olmuş olsa da, medyada ne gördüğümüz, ne duyduğumuz ve ne
okuduğumuz sosyal ağlarımızda bir avuç medya şirketi tarafından belirleniyor. Ancak bizlerin
de az da olsa çevrimiçi enformasyon paylaşma, dağıtma ve hatalı enformasyonu afişe etme
imkanımız bulunuyor.
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Kullanıcıların ürettiği içerikler bedava dağıtılıyor. Öte yandan bu ‘bedava’ olma hali
işin bir bedeli olmadığı anlamına gelmiyor. Çevrimiçi ürettiğimiz içeriğin sonucu olarak biz de
olası müşteri profili olarak kendimizi açık ediyoruz. Dahası, bu sosyal ağ üzerinden ilişki
kurduğumuz kişileri de açıkça rızaları olmasa da bu yapının içine dahil edebiliyoruz.
Medya sahipliği de devam eden bir tehdit olarak ‘ağ tarafsızlığı’ (net neutrality) adı
altında yeni medya düzeninde karşımıza çıkıyor. Eğer belli şirketler, kimin hizmetlere daha
hızlı erişebileceği ya da diğer deyişle kimin daha yüksek ücret ödeyip hizmetlere daha hızlı
erişebileceği konusunda belirleyici olurlarsa, bu da kullanıcıların içeriklerinin internet servis
sağlayıcıların koyduğu kriterler nispetinde sınırlanacağı ve hatta sansürleneceği anlamına gelir.
Dolayısıyla, medya sahipliği mevcut yeni medya düzeninde, kullanıcıların neyi görüp
duyacağını değil, sıradan kullanıcının neyi paylaşıp, çevrimiçi neyi ifade edeceği konusunda
söz sahibi olması anlamına da gelir.
5.

Medya iletileri belli bakış açılarını taşır.

Tüm medya ürünleri belli değer ve yaşam biçimlerini dayatır. Ana akım medya, açıkça
ya da örtülü olarak, iyi yaşam, tüketim ahlakı, kadınların rolü, otoritenin kabulü ya da
yurttaşlığın sorgulanması vb gibi pek çok konuda ideolojik bakış açılarını yansıtır.
Sıradan yaşam rutinimiz içinde sözgelimi tatil fotoğraflarımızı paylaştığımızda,
dünyada neyin iyi ve değerli, paylaşmaya değer olduğuna dair örtük bir mesaj iletiriz.
Dünyamızdan, yaşantımızın temsilinden çıkardığımız, ‘edite’ ettiğimiz şeyler hedeflediğimiz
kitlenin popüler kabullerinin dışında olan ‘değer’lerdir.
Medya düzeni radikal biçimde değişmesine karşın, içeriği değerlendirirken var olan
kriterler değişmemiştir. Medya üreticilerini ve dağıtıcılarını sorumlu davranmaya iten eleştirel
bakış, büyük, küçük her türden kuruma uygulanmalıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sosyal medya okuryazarlığını tanımlayan beceriler değerlendirilmiş,
eleştirel bir beceri olarak medya okuryazarlığının temel prensipleri sosyal medya okuryazarlığı
perspektifinden değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Sosyal medya okuryazarlığı kavramına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a.
b.
yer verir.

Geleneksel medya okuryazarlığının kavramsallaştırmalarına karşı çıkar.
Sadece medya tüketimi değil medya üretimi açısından da eleştirel okuryazarlığa

c.
Sadece medya tüketicisi ve büyük şirket ya da devlet arasındaki karşıtlığa değil,
sorunlu medya iletilerinin varlığını sürdürmesinde sıradan kullanıcıların rolüne de odaklanır.
d.
Yeni medya düzeninde katılımcı kültürün bir parçası olabilmek için gerekli
okuryazarlık türlerinden birini ifade eder.
2. Aşağıdakilerden hangisi medya okuryazarlığının temel kavramlarından biri değildir?
a.

Tüm medya iletileri inşa edilmişlerdir.

b.

Tüm medya izleyicileri, mesajları aynı doğrultuda algılar.

c.

Medya iletileri ticari nitelikler taşırlar.

d.

Medya iletileri gerçeklik algımızı şekillendirirler.

3. Aşağıdakilerden hangisi ağ tarafsızlığı kavramı ile ilişkilidir?
a.
Belli şirketler, kullanıcıların enformasyona erişim hızları konusunda belirleyici
olurlarsa bu bir çeşit sansür anlamına gelebilir.
b.
Belli şirketler çevrimiçi hizmet ve enformasyona erişim hızı konusunda ücret
uygularlarsa bu sansür ve ayrımcılık anlamına gelebilir.
c.
Medya sahipliği, yeni medya düzeninde sıradan kullanıcının neyi paylaşıp
çevrimiçi neyi ifade edeceği konusunda, şirketlerin söz sahibi olması anlamına gelebilir.
d.

Hepsi

4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya okuryazarlığı becerilerini kullanarak
oluşturulabilecek türden bir farkındalık olamaz?
a.
Instagram’da paylaştığımız bir tatil fotoğrafının tüketim ahlakımıza dair bir alt
mesaj sunması
b.
Facebook’ta paylaştığımız bir haberin yurttaşlık algımıza ve siyasi görüşlerimize
dair tüm takipçilere hakkımızda bilgi veriyor olması
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c.
Bir kişi hakkında yazdığımız blog yazısının o kişinin kişisel haklarına zarar verici
nitelikte olabileceğini öngörüp yeniden düzenlemek
d.

E-posta yoluyla gelen spam mesajları silmek

5. Medya okuryazarlığı ile ilişkili olarak ‘medya iletileri inşa edilmiş’ olmaları neyi
ifade eder?
a.
yapılardır.
b.

Medya içerikleri, belli etmenler ve belli kararlar doğrultusunda tasarlanmış
Medya içeriklerini yalnızca onları inşa edenler kavrayabilir.

c.
Medya içeriği oluşturmak günümüzde yalnızca profesyonel içerik üreticilerinin
ait bir pratiktir.
d.

Hiçbiri

6. Medya içeriklerinin ticari nitelik taşıdığının farkında olmak kullanıcılar açısından
önem taşır. Çünkü, ……
Yukarıdaki cümleyi ‘sosyal medya okuryazarlığı’ kavramı ile ilişkili olarak devam
ettirmek için en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a.
ne izlediğimiz, ne dinlediğimiz, ne okuduğumuz az sayıda kişi tarafından
belirlenir ve çoğunlukla onların ve onlarla ortaklık içindekilerin çıkarlarına hizmet eder.
b.

kullanıcılar da bu ticari nitelikten kar elde edebilirler.

c.

üretilen içerikler ticaret hukukunun alanine girer.

d.

Hiçbiri

7. Sosyal medya okuryazarlığı bağlamında ‘medya iletilerinin belli bakış açılarını
taşıyor olması’ neyi ifade eder?
a.
Medya ürünlerinin belli ve değer ve yaşam biçimlerini temel alması ve örtük
olarak dayatması
b.

Medya ürünlerinin çeşitliliğe değer vermesi

c.

Medya ürünlerinin popülerliğe önem vermesi

d.

Hiçbiri
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8. Sosyal medya okuryazarlığı kavramı ile ilişkili olarak hangisi söylenemez?
a.

Eleştirel medya okuryazarlığının başlıca kriterlerini temel alır.

b.

Bedava kullanılan sosyal ağ hizmetlerinde eleştirel olmaya gerek yoktur.

c.

Medya sahiplerinin ticari çıkarlarına karşı eleştirel bir tutumun varlığını önemser.

d.

Yeni medya düzeninde edinilmesi gerekli temel bir beceridir.

9. Sosyal medya okuryazarlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a.
Belli değer ve yaşam biçimlerini dayatan medya içeriklerini incelerken alternatif
bakış açılarına dair farkındalık geliştirmeyi temel alır.
b.
Medya üreticilerini ve dağıtıcılarını sorumlu davranmaya iten eleştirel bakış,
büyük, küçük her türden kuruma uygulanmalıdır.
c.
Kullanıcıların ürettikleri içerikleri dağıttığı sosyal ağlarda, sürecin bedava olması
bir sorun olmadığı anlamına gelir.
d.
Medya, dışımızdaki dünyaya ve bu dünyada işlerin nasıl yürüdüğüne dair bir
kavrayış oluşturmak üzere temel aldığımız gözlem ve deneyimlerimizin büyük bölümünden
sorumludur.
10. Aşağıdakilerden hangisi yeni medya okuryazarlıkları arasında sayılamaz?
a. Sosyal Medya Okuryazarlığı
b. Finans Okuryazarlığı
c. Kod okuryazarlığı
d. Oyun okuryazarlığı

Yanıtlar: 1.a 2.b 3.d 4.d, 5.d, 6.a,7.a,8.b, 9.c, 10.b
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