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i | İletişim Sosyolojisi 

 

Önsöz 

Yeni medya ile başlayan hipermodern çağ, bilgisayara dayalı 

sayısız olanak ve bir o kadar da karanlık işlerle ilerlemiş; iletilerin 

evrenin dört bir yanına yayılmasından hiç doymayan egoların tatminine 

kadar gösterişli uygulamalarla insanları kuşatmıştır. Bu teknolojik ve 

düşünsel dönüşüm içinde siyaset, ekonomi, din ve sosyal değerler de 

değişmiş, yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. 

Bu kitabın oluşması, küresel bağlamda yaşanan sosyal gelişmeler 

ve sıradışı etkileşimlerle koşut olarak ilerlemiş, sosyal gözlemler ve 

resmi veriler kaynak olarak kullanılmıştır. Sürekli değişen sosyal yapı ve 

bireylerin konjonktürel değişimleri klasik kuramları da altüst etmiş ve 

şaşırtıcı gelişmeleri kaydetmek zorluğu yaşanmıştır. 

İlk insanlarla başlayan iletişim eylemi, rastgele yaşayan 

toplulukları klan formuna taşımış, ileriki aşamalarda düzenli bir toplum 

olmanın, uygarlık üretmenin yollarını açmıştır. Bilgi ve düşünce 

alışverişini kapsayan iletişim eylemi, toplumsal örgütlenmelerin temel 

aracı olmuş, toplumsal yapının her parçasında bulunan sosyal örüntülerin 

oluşmasındaki başlıca etkendir.  

Bireyin davranışlarından sosyal konumuna, sosyal 

örgütlenmelerden sosyal örüntülere kadar tümüyle iletişim temeli 

üzerinde yapılanan toplum, karmaşık bir iletişim ağı içinde dinamiklerini 

düzenlemekte ve varlığını sürdürmektedir. İletişim sosyolojisi, tüm bu 

karmaşık ağın içindeki iletişim süreçlerini araştırmakta ve bireylerin bu 

süreçte oynadıkları rolü açıklamaktadır.     

Tarihi çok eskilere dayanmasına rağmen sosyoloji biliminin bile 

çok fazla gelişmediği ve değişik boyutlarıyla ele alınmadığı Türkiye’de 

iletişim sosyolojisi lüks bir disiplin gibi görünse de, hızla evrilen 

dünyada artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Yüksek teknoloji 

sayesinde iletişimin hızlı ve çeşitli bir boyut kazandığı hipermodern 

dünyada çağdaş toplumlardaki iletişim eylemlerinin araştırılması, güncel 

sorunların çözümüne yardımcı olacaktır.  

İletişim yaşamın temel eylemidir ve çağlar içinde dünyanın 

değişen koşulları ve konjonktürle birlikte form ve içerik değiştirmiştir, 
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ancak hiçbir zaman ortadan kalkmamıştır. İnsan yaşamının bu denli 

temelinde olan ve yaşama yön veren iletişim, sosyal boyutta toplumsal 

yapının ögeleriyle biçimlendiğinde daha farklı yapıya dönüşmektedir. 

Bu kitap belirli ölçüde, sosyal yapıdaki iletişim eylemlerini değişik 

boyutlarıyla açıklamaya çalışmaktadır.   

 

Prof. Dr. Sedat Cereci 

Antakya, 2023 
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Giriş 

İletişim sosyolojisi, iletişim temelinde biçimlenen ve kitle iletişim 

araçlarıyla değişen toplumsal hareketleri ve yapıyı inceleyen disiplindir 

(Grimm, 2021: 16). Toplumu oluşturan iletişim örüntüleri, 

örgütlenmeler, toplumsal gruplar arası ilişkiler iletişim sosyolojisi 

kapsamında ele alınmaktadır. İletişim sosyolojisi, tüm sosyal ilişkileri ve 

iletişim başlığı altındaki ögeleri sosyal yapı temelinde araştırmaktadır 

(Saxer, 2017: 109). İletişim teknolojilerinin sürekli ve hızla geliştiği, 

buna bağlı olarak toplumsal yapıın da büyük oranda değiştiği 

hipermodern çağda iletişim sosylojisinin kapsamı da genişlemektedir.  

Gündelik yaşamın ve modern medyanın ayrılmaz bir şekilde iç içe 

geçtiği ve aktif insanların sosyal dünyalarını şekillendirmede kilit bir rol 

oynadığının kavranmasıyla iletişim sosyolojisi önem kazanmıştır 

(Averbeck-Lietz, 2015: 37). Max Weber, Ferdinand Tönnies, Ernst 

Manheim, Jürgen Habermas ve Thomas Luckmann İletişim 

sosyolojisinin öncüleri olmuştur.  

Marx, insanların, toplumun var olması için toplumsal üretimle 

meşgul olması gereken aktif, bilinçli, şehvetli, toplumsal varlıklar 

olduğunu vurgularken, ekonomik ilişkiler başta olmak üzere tüm 

toplumsal örgütlenmelerin temelinde iletişim olduğunu dile 

getirmektedir (Fuchs, 2016: 12). İletişim, gerek Marksist görüşte, 

Frankfurt Okulu’nda ve diğer pek çok siyasal düşünce de, hatta dinsel 

öğretilerde birincil ihtiyaçlardan biri olarak tanımlanmıştır.  

İletişim ve iletişimsizlik, toplumsal örgütlenme algoritmasını ve 

toplumsal yapıyı belirleyen temel etkenlerdir. Bir toplumdaki 

kurumlardan çatışmalara kadar her türlü iletişim eylemi, o toplumun 

yapısını ve karakterini belirlemektedir (Hamann, 2019: 31). Toplum 

denen yapı, büyük ölçüde iletişim eylemleri sonucunda kurulan 

örgütlenmelerle ortaya çıkmaktadır.  

“İletişim, sosyal ve ticari ilişkinin işleyiş biçimidir. Bu dünyayı 

harekete geçiren iletişimdir. Herhangi bir grubun veya kurumun temel 

motorudur. İletişim süreci erkekleri, kadınları ve çocukları 

kapsamaktadır” (Madhukar vd., 2018: 162). Bu bağlamda iletişim, 

yaşamın ve küresel etkinliklerin temel aracı olarak görünmektedir. 
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Weber'den beri sosyologlar, sosyal yapıyı ve değişimi bir eylem 

teorisi temelinde açıklamaya çalışmıştır (Leydesdorff, 2003: 16). Kendi 

kendini örgütleme kuramı, sosyolojide sıkça dile getirilen kuramlardan 

biridir. Ancak kendi kendini örgütleme kuramı, ortaya çıkan sistemin 

kendisini örgütleyebilmesi için tarihte alt düzey varyasyonların yer 

alması gerektiğini de öğretmektedir. 

Öz-örgütlenme kavramı sosyoloji için bir paradigma kaymasını 

gerektirirken, önemli nokta, toplumun artık insanlardan değil, 

iletişimlerden oluştuğunun düşünülmesi gerektiğidir (Hörz, 20114: 61). 

Aristoteles'ten bu yana insan ve toplum ilişkileri ve toplumsal yapı 

sürekli tartışılmakta, konjonktürel gelişmelerle değişen yapılarla birlikte 

tanımlar ve kuramlar da değişmekte, ancak her kuram mutlaka insan 

ilişkileri, iletişim ve kültürü dikkate almaktadır (Weik ve Lang, 2003: 

244). İletişimle gelişen insanlık, hipermodern çağda yüksek iletişim 

teknolojisini de sağladığı olanaklarla daha yukarı düzeylere ulaşmıştır.  

Kalabalık, şiddetle hareket etme potansiyeli kendi mantığına ve 

mekanizmalarına tabi gibi görünen gerçek bir toplumsal örgütlenme 

olgusunu temsil etmektedir. Self-Organization and Self-Dynamics of 

Collective Violence”, şiddet eylemlerinin gerçek karakterini ve kitlelerin 

dinamiklerini incelemeyi amaçlamaktadır (Laube, 2014). Bu bağlamda 

iletişim, başlıbaşına bir bilim dalı olduğu gibi, diğer disiplinlerle de yan 

yana gelişen çağdaş bir alandır.  

İletişimle oluşan toplum, kurumlarını ve gruplarını da iletişimle 

oluşturmakta, sağlıklı iletişimle oluşan örgütlenmeler, toplumun 

sürekliliğini sağlamaktadır (Thye, 2013: 210). İletişimsiz bireylerden 

oluşan bir toplum, gelişmesinin önüne engeller koymuş bir toplumdur ve 

uluslararası alanda saygınlığı olmayan bir toplumdur. 

Kültürel ilişkiler ve insanlar çağı olarak tanımlanan hipermodern 

çağda, başkalarının değerini bilmenin önemini kabul etmek ve aynı 

şekilde kendi kültürlerinin bilinmesini isteme, toplumsal iletişimin 

temelinde bulunan yaklaşımdır ve çoğulcu düşüncenin de ilk adımıdır. 

Çoğulcu toplumlar, insanlar arası etkileşim ve paylaşımla gelişmekte ve 

uygarlığı geliştirmektedir (Anghel, 2012: 264). Uygarlık ancak, bilgi ve 

görgü paylaşımıyla gelişmekte ve iletişimle sürdürülebilirliğini 

sağlamaktadır.  
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Kitle iletişim araçları, insan ilişkilerinin içeriğini sembollere veya 

simgeye dönüştürmekte ve insanları uzak mesafelerde birbirine 

bağlamaktadır. Bu süreç o kadar etkili olabilir ki, topluluklar hiç 

tanışmamış insanlar arasında çıkar veya değer bağlılığı 

gelişebilmektedir. Bunlar davranışsal temellere dayandıkları için bazen 

simüle edilmiş topluluklar olarak da tanımlanmaktadır (Abebaw, 2016: 

116). Ancak her durumda kitle iletişim araçları, paylaşımı ve bilgi 

aktarımını kolaylaştırarak toplumun örgütlenmesine ve gelişimine 

katkıda bulunmaktadır.  

Her ne olursa olsun, bir toplumdaki bütün bireyler ve toplumsal 

grupları oluşturan topluluklar birbirlerine iletişimle bağlanmakta ve 

birlikte toplumu oluşturmaktadır. Basit arkadaşlık ilişkilerinden 

evliliklere, çalışma gruplarından iş dünyasına kadar sosyal örüntüleri ve 

sosyal yapıyı oluşturan her şey konjonktürel gelişmelerle değişmektedir. 

İletişim formlarındaki ve medyasındaki gelişmeler, giderek açık 

bir şekilde küreselleşmenin temel boyutlarına dönüşmektedir. Bir 

anlamda tüm dünya ve toplumlar, iletişim araçları ve hareketleri 

çevresinde biçimlenmektedir (Calhoun, 2011: 1496). Küresel bağlamda 

herkesin birbirinden haberdar olması ve birbirinin yaşam deneyimlerini 

paylaşması gelişimi hızlandırmaktadır.  

Değişen küresel konjonktür ve konjonktüre bağlı olarak değişen 

iletişim biçimleri ve gelişen iletişim araçları, iletişim sosyolojisinin 

çalışma konularını oluşturmaktadır (Wajcman ve Jones, 2012: 686). 

Yüksek iletişim teknolojisiyle birlikte yaşam biçemleri ve yaklaşımlar 

değişse de, sosyal yapıda iletişimin gerekliliği ve rolü değişmemektedir.  
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İletişimin Niteliği 

Temelde anlamak ve anlatmaya dayanan iletişim eylemi, 

insanların düşünce, duygu ve görüşlerini diğer insanlara aktarma 

çabalarını kapsamaktadır. İleti aktaran bir verici unsur, iletinin 

aktarılmasını sağlayan bir kanal, iletiyi alan bir alıcı unsur ve alıcı 

unsurun verici unsura geri gönderdiği tümleyici ileti olan geri 

beslemeden oluşan iletişim süreci, insanların birbirlerini anlamasını, 

anlaşmayı, uzlaşmayı, birleşmeyi, bütünleşmeyi, sorunların çözümünü 

beraberinde getiren insancıl bir süreçtir (Cereci, 2002: 64). İnsanın 

zihinsel çabalarının bir sonucu olan iletişim eylemi, yaşamın diğer 

alanlarında olduğu gibi ussal bir mantık dizgesini gerektirmektedir 

(Sayles, 1987: 67). İnsanın aktarmak istediği düşüncelerini, duygularını, 

görüşlerini hangi ortamda, hangi araçları hangi ölçüde kullanarak, hangi 

ritimlerle yineleyeceği ve diğer iletişim unsurlarını ayrıntılarıyla 

düşünerek düzenlemek iletişim sürecinin gerektirdiği ussal koşulardır. 

Öncelikle düşünsel bir eylem olan iletişim, duyguları da kapsayan 

bir ileti aktarma sürecidir. İletişimin olumlu sonuçla sonuçlanması, 

kişisel yarar ve toplumsal katkı anlamlarında değerli bulunmaktadır 

(Rogmann, 2016: 152). İletişim, gönderen ve alan kişi arasındaki 

etkileşim olarak tanımlanmaktadır. Bir göndericinin gönderdiği ileti bir 

alıcı tarafından alınmakta ve karşı ileti gönderilmektedir. İletişim, uygun 

koşullarda yapıldığında mutlaka olumlu sonuçlara ulaşılmaktadır 

(Röhner, 2016: 37). Uygun koşullar, zaman, dil, araç, ortam ve psikoloji 

gibi unsurlardır. 

Tarih boyunca yaşanan eylemleri, üretimleri, kalıtı dikkate 

alındığında, insanların tüm çabalarının, yaşadıklarını, düşündüklerini, 

hissettiklerini, izlenimlerini diğer insanlara ve gelecek kuşaklara 

aktarmak yönünde olduğu söylenebilmektedir. Anlaşmak için ortak bir 

dil üretmekten, diğer insanların kendilerini anlamasını sağlayan sanat 

ürünlerine değin yaşamı oluşturan tüm unsurların, anlatmak, anlamak, 

iletişim kurmak temelinde biçimlendiği görülmektedir (Doeveling ve 

Sommer, 2016: 13). İnsanlar, iletişim kurarak insan olmanın, insan 

olduklarını hissetmenin ve yaşamı diğer insanlarla paylaşmanın yolunu 

bulacaklarına inanmışlardır (Cereci, 2002: 28). En kolay ve en doğru 

iletişimi kurmak için doğal yolları kullanarak başladıkları iletişim 
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serüveni, teknoloji çağlarında iletileri en yüksek nitelikte ve göz alıcı 

biçimde aktaran tekniklere ulaşmıştır. 

Amerikalı yazar Derrick Jensen’ın “Kelimelerden Eski Dil” adlı 

kitabında söz ettiği, yetiştirdiği tavukları çalıp yiyen çakala bir daha 

kendi evine gelmemesini, tavuklarını çalmamasını söylemesi, ertesi 

günden sonra çakalın gerçekten Jensen’ın evine gelmemesiyle 

sonuçlanan anı, insanın bir çakalla bile iletişim kurabileceği ve 

sorunlarını konuşarak çözebileceğiyle ilgili ipuçları vermektedir (Jensen, 

2004: 8). İnsanın doğal gereksinimi olan iletişim, insanla tüm canlı 

varlıklar arasında ve hatta bazı bilim insanlarına göre cansız varlıklarla 

bile gerçekleşebilecek bir eylem olarak nitelenmektedir. 

Bir iletişim sürecinde üç temel unsur vardır: Kaynak da denilen 

verici veya gönderici, hedef de denilen alıcı ve ikisi arasındaki kanal. 

Verici, bir iletiyi karşı tarafa gönderen kişidir, iletişim sürecindeki 

iletinin kaynağıdır. Alıcı, bu iletiyi alan, çözümleyen, yorumlayan ve 

kullanan kişidir. Verici ve alıcı arasında iletinin gidip gelmesini sağlayan 

yol ise kanaldır. Yüzyüze iletişimde kanal, sesin ulasını sağlayan 

havadır, taşınabilir telefonla kurulan iletişim sürecinde elektromanyetik 

dalgalardır, bilgisayarla kurulan iletişimde kablolardır. Vericinin, uygun 

bir dil kullanarak alıcıya gönderdiği unsur da, mesaj denilen iletidir. Bir 

iletişim sürecinin eksiksiz olarak gerçekleşmesi ve olumlu bir sonuca 

ulaşması için, vericiyle alıcı arasındaki ileti alışverişi tamamlandıktan 

sonra, alıcının, kendisine gönderilen iletiye karşı verdiği tepkiyi içeren 

geribeslemenin de sürece eklenmesi gerekmektedir. Geribesleme, bir 

iletişim sürecinde, vericinin alıcıya gönderdiği iletiye karşılık alıcının bu 

iletiye karşı verdiği yanıt veya kendisine gelen ileti konusundaki 

görüşleridir. İletişim, belirli koşullar ve kurallarla gerçekleşen, en ilkel 

ancak en etkili insan eylemidir (Kruse ve Wilbrand, 2017: 8). İlk 

insanlardan bu yana insanlar duygu, düşünce ve deneyimlerini iletişim 

yoluyla paylaşmaktadır. 

İletişim, gerek fiziksel olarak gerekse kültürel açıdan birbirinden 

çok uzakta bulunan insanları birbirine yaklaştıran, birbirleriyle 

buluşturan ve bazen bir bütün oluşturmalarını sağlayan niteliğe sahiptir. 

Çoğu zaman birbirlerine benzemeyen insanları birbirlerine yaklaştırarak 

onları bir uzlaşı temelinde buluşturan iletişim süreçlerinde çok değişik 
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araçlar kullanılmaktadır (Knaus ve Engel, 2015: 42). İletişim aracılığıyla 

bireyler, hem birbirlerini hem kendilerini tanıyarak, birbirleriyle ne tür 

ilişkiler ve işbirlikleri kurabileceklerini ve üretime nasıl 

katılabileceklerini öğrenmektedirler (Stafford ve Reske, 1990: 277). 

İletişim, insan yaşamındaki en etkili bilgi ve deneyim paylaşımı 

eylemidir. 

İletişim, insanın, başka insanlarla paylaşmayı istediği veya 

paylaşmak zorunda olduğu her iletiyi içeren bir süreçtir. Karşılıklı ileti 

alışverişini temel aldığı için, içinde “ş” harfinin kullanıldığı “iletişim” 

biçiminde söylenmektedir. Yalnızca bir kişinin ileti göndererek 

diğerlerinin bu iletiyi aldığı eylem iletimdir. Birden fazla kişinin 

katılımıyla gerçekleşen bir eylemin tanımlanmasında “ş” harfi 

kullanılmaktadır. Tanımaktan tanışmak, görmekten görüşmek, 

bakmaktan bakışmak eylemlerinde olduğu gibi, iletmek fiilinden türeyen 

iletişmek ve bunun isim hali iletişimde de, birden fazla kişi arasında 

gerçekleşen iletim eylemlerinden söz edilmektedir (Weber ve Jakob, 

2018: 769). İletişim, birden fazla kişi arasında gerçekleşen bir eylem 

olduğu için, insana yakışır biçimde yaşamak anlamına gelen uygarlığın 

temelinde yer almaktadır. 

Birden fazla kişi arasında gerçekleşen iletişim eyleminin istenilen 

biçimde, olumlu bir sonuçla sonuçlanması için, iletişim kuran kişilerin, 

anlaşmanın koşulu olan kendilerini birbirlerinin yerine koyarak, 

birbirlerini anlamaya çalışarak ve aynı dili kullanarak iletişim sürecine 

girmeleri gerekmektedir. İletişim kurmak isteyen kişinin, iletişim süreci 

için en uygun ortamı, zamanı ve iletişim dilini seçmesi, sürecin olumlu 

biçimde sonuçlanmasını kolaylaştırmaktadır. İletişim kurulmak istenen 

kişinin psikolojik durumundan, onun en kolay anlayabileceği dile kadar 

tüm ayrıntıları düşünmek zorunda olan verici konumundaki kişi, iletmek 

istediği iletileri kodlayarak alıcıya göndermektedir (Kapur, 2019: 8). 

İletişim sürecinde kullanılan dilin temel unsurları, iletişimde kullanılan 

kodları oluşturmaktadır: Sözcükler, renkler, biçimler, rakamlar, 

simgeler, notalar en çok bilinen kodlardır. 

Kişiliğin gelişmesinde birincil etkenlerden biri olan iletişim, 

kişilerin toplumsal konumlarının oluşmasında ve toplum içinde bir 

yurttaş olarak görevlerini üstlenmelerinde de baş etkenlerden biridir. 
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Bireylerin kişisel dünyalarının çerçevesini biçimlendiren iletişim 

eylemleri, bireyleri toplumsal sorumlulukları, yasal yükümlülükleri, 

yurttaşlık bilinci konularında da donatmaktadır (Druckman, 2001: 241). 

İnsanın toplum içinde tanınan bir birey olmasını sağlayan iletişim, onun 

toplumsal konumunun ve saygınlığının oluşmasında da başat bir 

etkendir.  

İnsanları işe yerleştirmeden evliliklere, arkadaşlık ilişkilerinden 

ekip çalışmalarına kadar çok geniş bir alanda insanların bir arada 

bulunmalarının, yaşamalarının ve anlaşmalarının koşulu olan iletişim, 

özellikle sorunların çözümü konusunda etkin rol oynamaktadır (Heavey 

vd., 1996: 799). İletişim kurmayarak sürekli çatışma halinde yaşayan 

toplumlarda ise iletişimsizlik her zaman sorunlara neden olmaktadır. 

Bireysel iletişimin her zaman sosyal yansımaları da bulunmaktadır 

ve simbiyotik yaşam ortak algılamaları ve ortak değerlendirmeleri 

getirmektedir (Ziemann, 2002: 81). Bu bağlamda her ileitşim eylemi 

sonuçta sosyal yaşama etki eden bir etkiyle sonuçlanmaktadır.   
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İletişimin Gelişimi 

İnsan, doğduğu andan itibaren, ebeveynleriyle kurduğu duygusal 

iletişimle eyleme başlamaktadır. İletişim, yalnızca fiziksel değil, aynı 

zamanda duygusal ve düşünsel bir eylemdir. Tüm insanlar, tinsel bir 

gereksinim olarak iletişimkurmak zorundadır ve bunu türlü biçimlerde 

yapabilmektedirler (Kleve, 2017: 36). Etkiyi hissetme ve etkiye tepki 

verme, en ilkel ve en masum iletişim tekniğidir. 

Reseptörlerin aldığı ilk etkiler, insan doğası gereği fiziksel ve 

duygusal tepki vermeye yol açmaktadır. İlk sesler, bir başka sesle tepki 

verme ihtiyacı doğurmaktadır. Fiziksel etkiler de, duygusal etkiler gibi 

doğal tepkilerle sonuçlanmaktadır. Duyguların öncelikle içsel-bireysel 

olarak değil, sosyal fenomenler olarak görülmesi, iletişimin boyutunu da 

bireyselden sosyal alana taşımaktadır (Fiehler, 1990: 27). Bunula birlikte 

bireysel olarak da etkileşimdeki duygular, düşüncelerin merkezinde yer 

almaktadır. 

Yüzyüze iletişim, ilkel ancak en etkili iletişim tekniğidir. Tüm 

reseptörlerin işlevsel olduğu yüzyüze iletişimde, dil en önemli araçtır. 

Ses tonu, çok fazla anlatım gücüne sahip bir araçtır (Bazil ve Piwinger, 

2001: 8) . Yüzyüze iletişim, mimiklerin büyük rol oynadığı tekniktir. 

Gözler ve ağız, çok sayıda ileti aktaran organlardır. Önemli iletiler, 

yüzyüze iletişimle en etkili biçimde aktarılmaktadır.  Jestler de, yüzyüze 

iletişimde başrol oynayan etkenlerden biridir. İnsanın duruşu, oturuşu, 

yürüyüşü, el ve kollarının konumu çok fazla veri içermektedir (Argyle, 

2013: 238). İnsanların duygularını, düşüncelerini ve bilgilerini sözlü 

yollarla başkalarına aktarmasına sözlü iletişim denir. 

Konuşulan dilin dışında, jestler, mimikler ya da diğer dilsel 

olmayan işaretler aracılığıyla ifade edilen iletim tekniklerine sözsüz 

iletişim denir. Tamtam, ilk ve en çok kullanılan iletişim aracı olmuştur. 

Yazı bulunmadan insanlar, mağara duvarlarına resimler çizerek iletişim 

kurmuşlar, izlenim ve görüşlerini aktarmışlardır (Bertels ve Eylert, 2007: 

211). Varlığındaki enerji ve yaşam deneyimlerinden kaynaklanan 

birikimi başkalarına aktarmak için insanlar her zaman en uygun yolları 

ve araçları bulmuşlardır.  
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Kızılderili kabileler, kendi aralarında belirledikleri şifreler ile 

yanan ateşin üzerine örtü tutarak karşı tarafa duman göndermek yoluyla 

iletişim kurmuşlardır. Yazının bulunmasıyla birlikte iletişimde en büyük 

rol oynayan aracılardan biri de posta güvercinlerdir. Söylenenleri veya 

yazılanları hızlı bir şekilde karşı tarafa ulaştırılmasını sağlayan ulaklar, 

dönemin en hızlı iletişim araçlarıdır. Yazının ve kâğıdın bulunmasıyla 

birlikte iletişim mektup ile sağlanmaya başlamıştır (Cereci, 2021: 69). 

Yazı iletişim tarihindeki en büyük devrim olmuş, modern iletişim 

teknikleri için de altyapı oluşturmuştur. 

Elektrik akımları arasındaki sinyallerin keşfedilmesiyle birlikte 

iletişimde önemli bir yere sahip olan telgraf sistemi 1792 yılında 

kurulmuştur. Telgraf ve daktilonun ardından ilk ahizeli telefonlar 1875 

yılında icat edilmiştir. Radyo ve televizyonun ardından 1924 yılında 

ortaya çıkan faks makineleri iletişimde etkin rol oynamıştır. Her yeni 

buluşta iletişim olanakları biraz daha gelişmiş, insanlarınileti aktarmaları 

ve sonunda kişisel paylaşımlaraını yapmaları kolaylaşmıştır 

(Weckemann, 2014: 121). Zamanala sosyal ağlara dönüşeniletişim 

yolları, insanların ego tatminlerini de sağlayan küresel bir dizge 

olmuştur. 

Çocuk gelişiminde başlıca araçlardan biri olan iletişim, birey 

olmayı ve toplumsal rolü de öğreten sosyal bir araçtır aynı zamanda. 

Çocuk, iletişimle sosyalleşmekte, kültürünü öğrenmekte ve sosyal 

yapıya katılmaktadır (Suess, 2009: 149). Önce bireyin sonra da sosyal 

yapının başlıca gereksinim ve dinamiklerinden biri olan iletişim, bireyler 

arası ilişkilerdeki rolü kadar, sosyal gruplar arasında da etkileşimi 

sağlayarak toplumsal yapıya katkıda bulunmaktadır (Simon, 2017: 112). 

Sosyal yapı, iletişim süreçleriyle oluşan sosyal örüntüler ve ardından 

sosyal gruplarla biçim kazanmaktadır.  

Gruplar, örgütler, kurumlar, milletler gibi sosyal varlıklar 

arasındaki ilişkiler de en azından gözlemlenebilmekte ve 

iletişimkapsamında değerlendirilmektedir. İletişimin daha sağlıklı 

olması ve geniş alanlara yayılması için gelişmiş araçlar üretme çabası da 

on yıllardır devam etmektedir (Enge, 2021: 72). 21. Yüzyılın başlarından 

itibaren neredeyse bütün dünya dijital teknolojilerden yararlanmakta ve 

iletilerini dijital iletişim araçlarıyla aktarmaktadır. İnsanların, günlük 
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yaşamlarıının doğal bir parçası olarak gördükleri dijital iletişimin yaygın 

ağları da tüm dünyayı sarmaktadır (Krämer ve Pfzenmayer, 2020: 23). 

Dijital iletişimin insan egosuna yönelik tatmin edici olanakları, çoğu 

zaman onun iletişim kurma eylemlerine katkılarının gerisinde 

kalmaktadır.      

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, iletişimin geleneksel formu 

olan bir verici ve alıcı arasındaki ileti alışverişi her durumda 

gerçekleşmektedir. Ancak modern teknoloji, iletişimi daha eğlenceli ve 

cazibeli bir hale getirmiştir (Mayer, 2018: 44). Karmaşık hipermodern 

toplum yapısı, iletişimi zorunlu kılmakta, günlük yaşam ancak iletişimle 

sürdürülebilmektedir. Evde, okulda, iş yerinde, sosyal alanlarda iletişim, 

temel bir eylem olarak yaşamın içinde yerini almaktadır (Villalobos vd., 

2019: 32). İnsanın bu temel ihtiyacına bağlı olarak teknoloji üreticileri 

her gün, daha yeni, daha eğlenceli, daha cazibeli ielitşim araçları 

üretmekte ve iletişim pazarını canlandırmaktadır.  

İletişim teknolojileri pazarı bir anlamda dünya ekonomisinin en 

hareketli ve çok kazandıran pazarına dönüşmüş ve insanların da en çok 

ilgi gösterdikleri alan olmuştur (Mansell, 2018: 57). Dünyada iletişim 

teknolojilerini kullananların sayısı arttıkça, iletişim teknolojileri de 

gelişmekte ve Pazar genişlemektedir.   
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İnsan Varlığı ve Toplum 

Başlangıçtan bu yana pek çok kişi, insanın varlığının niteliğini ve 

nedenlerini sorgulamıştır. İlk insanlardan bu yana insanın karakteri hep 

sorgulanmıştır (Wells, 2008: 146). Yaşamla mücadele etmek zorunda 

olan insan, mücadelenin en kolay yolu olarak toplum halinde yaşamayı 

bulmuştur. Çünkü toplum, insanın pek çok ihtiyacını gideren ve güvenlik 

sağlayan bir yapıdır (Henecka, 2000: 87). İnsanlar, tüm doğal 

ihtiyaçlarını karşılayıp güvenle yaaşyabildiği toplum içinde kendilerini 

gerçekleştirmektedir. 

İnsan, karnı tok, güven içinde yaşama eğilimi olan varlıktır. 

İnsanın yaşamı için en elverişli ortam, sıcaklığı vücut sıcaklığına yakın, 

güvenli ve beslenebileceği doğal kaynakların bulunduğu ortamdır 

(Feige, 2022: 93). Bu nedenle ilk insanların Afrika’da ortaya çıkması 

doğaldır. İlk insanlarla birlikte, güvenli olduğuna inanılan toplu yaşam 

başlamış, henüz sosyal yapı ve kurallar yokken toplu yaşam belirli bir 

biçim kazanmıştır (Valiyeva ve Ibrahim, 2019: 156). İlerleyen 

dönemlerde toplu halde yaşayan insanlar belirli ilkeler çeçevesinde 

örgütlenerek toplumu oluşturmuştur.  

Doğayı değiştirme ve aklındakini gösterme yaklaşımı, insanda hep 

var olmuştur (Artun, 2018). İnasn düşüncelerini ve hayallerini 

gerçekleştirme eylemini, en çok olanağı ve güzelliği bulduğu toplum 

içinde ortaya koymuştur. Sosyal yapı, güvenlikten diğer ihtiyaçlara 

kadar insanın hemen hemen tüm gereksinimlerini sağlayan 

örgütlenmelerle oluşmuş bir yapıdır (Zerfaß, 2014: 47). Bu nedenle 

insan, yalnız bir birey olarak yaşamaktansa, tüm gereksinimlerini 

karşıladığı bir toplum içinde yaşamayı tercih etmektedir.  

İnsanlar, düşmanlık içinde olmadıkça hep birbirlerine yakın 

yaşamaya, yan yana yaşam alanları kurmaya ve sürekli birbirlerinden 

haber almaya çalışmıştır. Uzaklarda olan insanlarla haberleşmek için de 

duman, ateş gibi yöntemler geliştirmiş, ulakların hızlıca gidip 

gelebilmeleri için düzgün, taş yollar yapmışlardır (Hoewe ve Ahern, 

2017: 814). Bu çabalarla sosyal örgütlenmeler gerçekleşmiş, toplum 

ortaya çıkmıştır. 
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Antropolog ve siyaset bilimci James C. Scott'a göre, insanın doğa 

üzerinde etkili olduğu dönemi tanımlayan Antroposen, çoğuna göre 

10.000 yıl kadar önce tarımla ve ilk kentlerin kurulmasıyla başlamıştır. 

İnsanın, doğayı ilk değiştirme girişimi ateşle olmuştur (Gowlett, 2016: 

7). Yaşamını sürekli değiştirmek ve yenilemek eğiliminde olan insan, 

eğilimlerinin karşılığını da gelişmiş bir birliktelik olan toplumda 

bulmuştur.  

Antropologlara göre, ilk çağlarda karınlarını doyurmak için 

hayvanları öldüren, barınak yapmak için bitkileri koparan insanlar, 

modern çağ insanlarından daha vahşi değildir. İlkel insanlar daha 

paylaşımcı, eşitlikçidir ve cinsiyet ayrımcılığına karşıdır  (Igareta, 2005: 

174). Sosyal yapıları da her türlü ihtiyacı karşılayabilecek ve her türlü 

sorunu çözebilecek yeterlilikte ve gelişmiştir. 

İlk insanlar, birer homo faber olarak kendi çalışma araçlarını 

kendileri imal etmişlerdir (Alvares, 1976: 224). Homo faber, araç gereç 

yapan insandır, ancak akıllı olmaktan çok, yararcıdır. Üreten insan, 

toplumsal örgütlenmeyi de düzenlemiş ve sosyal gruplar oluşturarak 

düzenli yaşama yolunu seçmiştir.  

Sosyal yapı, büyük ölçüde insanların duygusal varlıkları üzerinde 

biçimlenmiş ve zaman içinde değişime uğramıştır. İyilik de kötülük de 

insanın doğasında bulunan temel unsurlardır. İnsan, istediği birini 

geliştirebilmektedir (Nettler, 1961, 291). İyilik, kötülük ve diğer 

duygulardan ve bunlara dayalı davranışlardan ahlak ve toplumsal 

değerler ortaya çıkmıştır.  

Neolitik Devrimle birlikte üretim ilişkilerinin başlaması, 

devletlerin kurulması, yasaların çıkması; menfaat, mülkiyet ve anarşi 

gibi olguları da beraberinde getirmiştir (Barclay, 1982: 55). Neolitik 

Çağ, sosyal yaşamın örgütlenme formlarını değiştirmiş, insanlar daha 

yeni yaklaşımlar ve araçlarla tanışmıştır (Werneburg, 2014: 374). Her 

yeni buluş daha yeni bir buluşun ve yeni yaklaşımların temelini 

oluşturarak, çağları değiştirmiştir.   

Antropologlara göre ilk insanlar, karınlarını doyurabildikleri, 

barınabildikleri, enerjilerini avcılık ve toplayıcılık için harcamaları 

nedeniyle çatışmaya ve savaşmaya zaman bulamadıkları için huzurlu ve 
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mutlu olmuşlardır (Oswald vd., 2015: 807). Ancak bununla birlikte daha 

rahat ve güvenli yaşamak için yeni buluşlar yapmaktan 

vazgeçmemişlerdir.  

Daha Neolitik Devrim gerçekleşmeden, insanlar mağarada 

yaşarken bile sanat ortaya çıkmış ve estetik bir anlatım yöntemi olarak 

insanların yaşamına yerleşmiştir (White, 2009: 229). İnsanlık tarihi 

boyunca sanat, en etkili anlatım yöntemlerinden ve iletişim 

tekniklerinden biri olmuştur. 

İlk insanlardan bu yana insanlar aklın gücünü farketmiş, bazen 

olumlu bazen olumsuz anlamda kullanmıştır. Akılla yapılan buluşlar ve 

kararlar insanlığı geliştirmiş, sosyal yapıya da katkıda bulunmuştur 

(Geißler ve Meyer, 2014: 49). Her yeni gelişme sosyal yapıda yeni 

açılımlara yol açmış ve sosyal yapının güçlenmesine neden olmuştur. 

Yaptığı araç gereçlerden cesaret alarak üstün olmak, egemen 

olmak da insanın her zaman temel arzularından biri olmuştur (Dar ve 

Sayed, 2017: 12). Bu nedenle öncelikle doğaya, sonra da diğer insanlara 

üstünlük sağlama girişimleri, insanlara bazen kazandırmış bazen de 

zarara uğratmıştır. İnsan psikolojisi, uysallıkla azgınlık arasında gelgitler 

yaşamaktadır (Haas, 2020: 39). Uysal psikoloji sosyal yaşam adına 

kazanım sağlamakta, azgın psikoloji kayıplara neden olmaktadır. 
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İletişim Sosyolojisinin Kapsamı 

İletişim sosyolojisi, genel olarak yayın, basılı ve son zamanlarda 

çevrimiçi medyanın kurumlarını, ürünlerini ve izleyicilerini 

incelemektedir (Matthews, 2017: 208). İletişim araçlarını kullananların 

davranışları, kararları ve seçimleri her zaman siyasetçileri ve 

ekonominin içindekileri ilgilendirmiştir. Kitle iletişimi, doğrudan 

ülkenin temel dinamikleriyle ilgilidir. 

İletişim sosyolojisi öncelikle, ana akım sosyoloji disiplini içinde 

ele alınırken, alt başlıkların yoğunlaşması ve küresel değişim üzerine 

başlıbaşına bir dal olarak ayrılmıştır. Daniel Lerner ve Wilbur 

Schramm’ın kuramlarının yanı sıra Zygmunt Bauman, Michael Hardt ve 

Antonio Negri gibi isimler de disiplini geliştirmiştir (Averbeck-Lietz ve 

Cordonner, 2022: 383). Dünyada giderek artan çatışma kültürü, 

anlaşmazlıklar ve savaşlar da iletişim sosyolojisinin önemini arttırmış, 

daha çok düşünülmesine ve değerlendirilmesine yol açmıştır.  

Toplumsal bağlamda gerçekleşen iletişim eylemleriyle ilgili 

sorulara en isabetli yanıtları verebilecek disiplin sosyolojidir. Bu nedenle 

iletişim sosyolojisi, başlıbaşına sosyal iletişim hareketlerini isabetle 

açıklayabilecek bir daldır (Silbermann, 1980: 226). Toplumsal 

örgütlenmelerin iletişim temeli üzerinde yapılanması ve sosyal 

örüntülerin iletişim bağları yine sosyoloji kapsamında ele alınmaktadır.   

Etkileşim halindeki düşünce ve duygu alışverişine veya genel 

olarak veri paylaşımına  “iletişim” denmekle birlikte, bireylerarası 

iletişimi sosyal iletişimden ayırmak çok da olası değildir (Delhees, 1994: 

12). Ancak hipermodern çalışmalar, artık bireylerarası iletişimle sosyal 

iletişimi ayırabilen ilkeler geliştirmektedir.    

İletişim öteden beri sosyal bir disiplin olarak incelenmekte, insanın 

iletişim eylemleri ve araçları ilk insanlardan bu yana sosyal bilimlerin 

araştırma konusu olmaktadır. Bu kapsamda, örgütlenmiş insan 

birlikteliği olan toplumun iletişim eylemleri ve ilgili konular da iletişim 

sosyolojisinin altyapısını oluşturmaktadır (Sundar, 2001: 30). Her 

iletişim eylemi sosyal yapıyı etkilerken, sosyal grupların kararları ve 

eylemleri daha ciddi biçimde sosyolojik sonuçlara yol açmaktadır.  
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İletişim süreçlerini oluşturan alıcı ve verici ögelerden çevresel 

etkilere, iletişimi yönlendiren siyasal yaklaşımlardan ekonomik 

durumlara kadar toplumsal yapıda etken olan tüm unsurlar iletişim 

sosyolojisinin ilgi alanı içindedir (Klueter, 1987: 164). Toplumsal yapıda 

gerçekleşen her iletişim eylemi (hayvanlarla ve cansız nesnelerle olanlar 

dahil) iletişim sosyolojisi çerçevesinde ele alınmaktadır.  

Antropolojik olarak insanın gelişme süreciyle birlikte, toplu 

yaşama ve klan oluşturma süreçleri ve bu amaçla kurduğu iletişim 

eylemleri iletişim sosyolojisi tarafından incelenmektedir (Obasi, 2014: 

129). İletişim, ilk insanlardan başlayarak, insanların örgütlenme ve 

düzenli birliktelikler oluşturma süreçlerinin temel aracı olmuştur.  

Bireylerin iletişim eylemlerinde kullandıkları dil, dilin dönüşümü, 

iletişim kurulan mekânlar, iletişim eylemlerinde dile getirilen kamuoyu, 

sosyal davranışlar ve benzeri konular, iletişim sosyolojisinin 

kapsamındaki başlıklardır (Krishnan vd., 1989: 212). Kültürle 

bütünleşmiş bir eylem olan iletişim doğal olarak kültürel yapıdan da 

etkilenmekte ve kültürü etkilemektedir.  

Sosyal iletişim bir etkileşim sürecidir ve toplumu oluşturan bütün 

bireyleri kapsamaktadır. Aile ilişkileri başta olmak üzere, eğitim 

kurumlarındaki, iş yerlerindeki, tapınaklardaki, eğlence yerlerindeki ve 

diğer tüm mekanlardaki etkileşimler iletişim sosyolojisinin kapsamında 

yer almaktadır (Schindler vd., 2019: 429). Sosyal grupları oluşturan 

ögeler, doğal olarak iletişimle örgütlenmekte ve iletişim sosyolojisi 

tarafından incelenmektedir.   

Artık hiç kimse Robinson Crusoe gibi insanlığın temsilcisi” olarak 

“mikrokozmik hayatta kalma mücadelesi vermemektedir. Dünya 

küçülerek bir köye dönüşmüş ve kürenin yönetimi medyanın eline 

geçmiştir. Toplumlar artık medya etkileriyle gelişmekte, yönlenmekte ve 

küresel alana katılmaktadır (Hayer, 2015: 44). Bu da iletişim 

sosyolojisine, toplumların oluşumuyla teknoloji ilişkisi, toplumların 

karakteristik özelliklerinin oluşması gibi süreçlerin araştırılması görevini 

yüklemektedir.  

Sosyal iletişim, yalnızca iletişim araçlarıyla kurulan ve somut 

iletilerin alınıp verildiği bir süreçten çok, duygusal dünyalarda yaşanan 
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ve kültürel verilen alınıp verildiği eylemleri kapsamaktadır (Schneider, 

2017: 93). Kültürün, somut çıktılardan çok soyut varlıklardan oluştuğu 

düşünüldüğünde, iletişimin de düşünsel bir eylem olması olasılığı 

güçlenmektedir. 

İnsan yaşamının düzenlenme biçimleriyle ilgilenen sosyoloji, 

doğal olarak düzenlemeleri gerçekleştiren ve hem de düzenlemelerin 

kendisi olan sosyal örgütlenmeler ve örgütlenmeleri oluşturan iletişim 

eylemleriyle de ilgilenmektedir. Ancak iletişim eylemleri söz konusu 

olduğunda, sosyoloji daha çok iletişim yöntemleri ve terimleriyle 

çalışmaktadır (Schmidt, 2018: 31). İletişim sosyolojisi, toplumun 

oluşumunu ve toplumsal grupların örgütlenmelerini, iletişim kuramları 

temelinde ele almaktadır.   

İnternet, tüm dünyaya hızla yayılan ve dünyayı değiştiren bir 

yenilik olarak ortaya çıkmıştır. İnternetin ortaya çıkıyla birlikte iletişim 

eylemleri de artmış, topluma yayılmış ve kitle iletişimine dönüşmüştür. 

İnternet, hipermodern çağda sosyal bir olgu olmuştur. Toplumsal bir 

dinamiğe dönüşen internet, kitleyi sosyal etkinliklerden haberdar 

etmekten siyasi veya sosyal kamuoyu oluşturmaya kadar kritik roller 

oynamıştır (Schönhagen, 2004: 276). Böylelikle internet de iletişim 

sosyolojisinin araştırma alanına girmiştir.   

Dijitalleşmeyle birlikte gelen teknikler ve yaşam biçemleri, yeni 

sosyal konumlar, roller ve sorunlar oluşturmuştur. Sosyal dijitalleşme, 

başlıbaşına bir iletişim sosyolojisi konusudur (Herbers, 2021: 7). 

Özellikle dijital çağda yaşanan iletişim sorunları ve dijital toplumlar, 

iletişim sosyolojisinin çağdaş başlıklarıdır.   

Sonuçta iletişim sosylojisi, antik çağlardan günümüze sosyolojik 

ve iletişim-teorik yaklaşımların gelişimini ele almaktadır. Platon ve 

Aristoteles, Thomas Hobbes, Adam Smith ve Immanuel Kant, Karl Marx 

ve Max Weber'in yanı sıra pragmatistler ve sistem teorileri Talcott 

Parsons ve Niklas Luhmann'ın yanı sıra George C. Homans ve Ralf 

Dahrendorf'un yanı sıra John Searle, Jürgen Habermas ve Robert 

Brandom'un daha yeni yaklaşımları incelenmektedir (Rommerskirchen, 

2017: 308). İletişim sosyolojisi, kuramla uygulamayı bir arada 

değerlendirien bir disiplindir.  
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Sosyal Örgütlenme 

Paleolitik avcılar, sabahtan akşama, gündüzden geceye, amansız 

bir varoluş mücadelesi içinde kendilerini açlıktan kurtarmak zorunda 

kalmışlar; kişinin hayatını kolaylaştıran ve zaman kazandıran teknik 

süreçlerinin icadı veya daha da geliştirilmesi için zaman ayıramamışlar, 

hatta bunları düşünememişlerdir de. Bununla birlikte, paradoksal olarak, 

bu halklardan bazıları en değerli zamanlarını olağanüstü, neredeyse 

anlaşılmaz güzellikteki kaya resimlerine harcamışlar; doğurganlık 

idollerini temsil ettiği söylenen küçük kadın heykelleri gibi taş figürler, 

hatta Paskalya Adası'nda bilinmeyen bir halk tarafından bilinmeyen 

amaçlarla bırakılan dev taş figürler gibi kalıtlar bırakmışlardır (Seibel, 

1978: 112). İlkel de olsalar insanlar her durumda yaşamı kolaylaştırmak 

ve sürdürmek için bir iş bölümü yapmış, ilk örgütlenmelerini ve ilk 

sosyal grupları gerçekleştirmişlerdir.  

Toplum, örgütlenmiş insan birlikteliğidir ve sosyoloji toplumsal 

örgütlenmeleri ve örgütlenmelerdeki hareketleri incelemektedir (König, 

2006: 103). İletişimle gerçekleşen sosyal örgütlenmeler, toplumsal 

yapıdaki temel taşları oluşturmakta ve toplumun dinamiklerini ortaya 

koymaktadır. “İnsanların belki de bir fikri olmadan modern olmak 

istemedikleri bir dönem muhtemelen hiç olmamıştır. İnsanlar her zaman, 

daha yeniyi istemişler, daha yeniyi yaratmaya çalışmışlardır” (Busse, 5). 

Bu da örgütlü bir sosyal eylem gerektirmektedir.  

Toplumsal düzen ve işleyiş doğrudan toplumsal örgütlenmeler 

üzerine kurulmuştur ve örgütler aracılığıyla gelişmektedir (Mayrhofer, 

2009: 7). Sosyal örgütlenmeler sosyal hizmet sağlayıcı olarak aracılık 

etmekte ve bireylerin ve sosyal kurumların çıkarlarını korumak için çaba 

göstermektedir (Anastasiadis, 2019: 237). Bu bağlamda sosyal 

örgütlemeler, toplumun sürekliliği ve düzeni için yaşamsal önem 

taşımaktadır.  

Sosyal örgütlenme çoğunlukla ekonomik grup yapılanmaları 

olarak anlaşılsa da, kültürel örgütlenmeler de bir o kadar fazladır 

(Anastasiadis, 2019: 154). Sosyal örgütlenmeler bir bakıma, toplumun 

düşünsel ve duygusal varlığını ve sürekliliğini de sağlayan 

birlikteliklerdir.  
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İletişim temelinde gerçekleşen toplumsal örgütlenmeler, toplumun 

ekonomik ihtiyaçlarından dinsel ihtiyaçlarına kadar her konu için olanak 

sağlayan ve kamuoyu oluşturan birlikteliklerdir (Arnold, 1991: 51). Her 

türlü ilişkiyi düzenleyen sosyal örgütlenmeler, giderek kurumsal nitelik 

kazanan ve toplumsal dinamiklere dönüşen yapıda gelişmektedir 

(Heinze vd., 2021: 74). Sağlıklı örgütlenmeler gerçekleştirmiş toplumlar, 

gelişmelerini hızlandıran ve uluslararası alanda saygınlık kazanan 

toplumlardır.  

Bireyler arası ve gruplar arası iletişim, toplumsal örgütlenmelerin 

ve toplumsal grupların oluşmasını ve yaşamasını sağlayan başlıca 

eylemdir (Sassenberg vd., 2017: 15). Her bireysel iletişim eyleminin 

mutlaka toplumsal yansımaları da olmakta, Simbiyotik yaşamda her 

eylem bir diğerinin parçası olabilmektedir.  

Sosyal örgütlenmeler, toplumun ihtiyaçlarının karşılanması ve 

sürekliliği sağlayan iletişim yapılanmalarıdır (Klatetzki, 2018: 463). 

Hiçbir toplum sosyal örgütlenmesini gerçekleştirmeden toplum 

olamamaktadır. Toplum, ana unsuru olan sosyal örgütlerle oluşmakta ve 

gelişmektedir.  

Aile başta olmak üzere, eğitim grupları, sağlık grupları, ekonomi 

grupları ve kültürel gruplar, iletişim temeli üzerinde yapılanmış, toplumu 

oluşturan başlıca unsurlardır (Frost-Ebinger ve Herzig, 2018: 4). Her 

sosyal örgütlenme, toplumsal yapıda bir rol üstlenmekte ve bir şekilde 

sosyal yapıya katkıda bulunmaktadır.  

Toplumsal birliği ve sürekliliği sağlamanın başlıca yolunun 

iletişimden geçtiğini farkeden toplumlar, kendilerine özgü iletişim 

araçları ve teknikleri geliştirmişlerdir (Sittenthaler vd., 2017: 247). 

Sosyal örgütlenmelerin bir görevi de, sosyal iletişim için yeterli alanlar 

ve araçlar sağlamaktır. Ailede başlayan çocuk eğitimi, çocuğun 

dışlanmadan toplum içinde saygın bir edinmesinin yollarını da 

göstermekte, çocuğu doğru sosyal örgütlenmeler içinde bulunmaya ve 

bu şekilde kendine sağlam bir gelecek kurmaya alıştırmaktadır (Hodická 

vd., 2020: 134). Sosyal örgütlenmeler içinde yer alarak yetişen çocuk, 

toplumun temel yapısnın da sosyal örgütlenmeler olduğunu 

farketmektedir.   
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Toplumsal yapıda iletişim eylemlerinin ihtiyaçların giderilmesini 

kolaylaştırdığı, sorunların çözümüne yardımcı olduğu ve sosyal 

birlikteliği güçlendirdiği bilinmektedir (Witte, 2007: 49). İlk insanlardan 

bu yana, başta ses olmak üzere çeşitli iletişim araçları geliştirilmiş ve 

sosyal yapının sağlığı ve sürekliliği için çaba harcanmıştır.  

Sosyal gruplar, iletişim aracılığıyla normları ve sosyal rolleri 

oluşturmaktadır (Kühl,  2021: 38). Bu şekilde toplumsal düzen 

sağlanmaktadır.  

Sosyal örgütlenmelerdeki hiyerarşi ve değer konumları, iletişimin 

biçimini ve yollarını da belirlemektedir (Lanwer ve Coussios, 2017: 

136). Her toplum kendi tarihsel birikimleri, kültürel değerleri ve güncel 

koşullar çerçevesinde iletişim araçları ve dilleri geliştirmektedir.  

Gruplardaki sosyal roller, liderlik, işçi ve işverenlik gibi konular 

ve kişiler arasındaki iletişim eylemleri de iletişim sosyolojisi tarafından 

incelenmektedir (Manzeschke, A. ve Nagel, E., 2006: 23). Sosyal yapıyı 

oluşturan tüm ögeler, sosyal yapının kendisi tarafından sürekli 

denetlenmekte ve gerektiğinde yenilenmektedir.  

Bireylerin düşünce ve duygularını aktarımlarıyla başlayan iletişim 

eylemi, sosyal örgütlenmelerle toplumsal iletişime dönüşmekte ve bir 

bakıma toplumun karakterini de yaratmaktadır (Doeveling, 2005). 

Sosyal yapıyı yönetenlerin kuralları, üst kültürdeki dil ve inanç, kültüre 

dayalı iletişim biçimleri karakterin oluşmasındaki başlıca etkenlerdir.  

İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle bireyler ve gruplara arası 

iletişim yoğunlaşmış, ancak bazı sorunları da beraberinde getirmiştir 

(Kettner ve Thorun, 2020: 15). Yüksek iletişim teknolojisinin yersiz, 

kasıtlı ve yanlış kullanımları, yanlış anlaşılmalardan zaman israfına, 

bedensel rahatsızlıklardan örgütlü suçlara kadar çokl sayıda soruna da 

neden olmaktadır. 

Değişen küresel koşullar ve konjonktür, sürekli yenilenen teknoloji 

ve düşünsel olarak dönüşen kamuoyu nedeniyle iletişim sosyolojisinin 

çalışma alanı da genişlemiş ve çeşitlenmiştir (Schmitz vd., 2020: 271). 

İletişim sosyolojisi, temel iletişim eyleminden “dark web” denen 

karanlık suç şebekelerine kadar çok geniş bir alanda araştırma 

yapmaktadır.  
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Modern toplumların iletişim ihtiyaçlarını büyük ölçüde iletişim 

teknolojisi aracılığıyla sağlaması ve özellikle sosyal medyanın model 

belirleyen bir unsur olması, iletişim sosyolojisinin araştırmalarını 

derinleştirmiştir (Müller-Doohm, 1995: 211). İletişim sosyolojisi artık, 

insan ilişkilerinden siyasete, ekonomiden polisiye olaylara kadar hemen 

hemen tüm küresel gelişmeleri inceleyen bir disiplin olmuştur.   

Medya egemenliğiyle, günlük yaşam ve yaklaşımlar da değişmiş, 

iletişim sosyolojisinin alanı, psikolojiden başlayarak iş yaşamındaki 

örgütlenmeler ve sosyal yaşamdaki medya gruplarına doğru açılım 

göstermiştir (Wieser, 2013: 177). Hipermodern toplumlar artık 

çoğunlukla yeni medyaya bağımlı, özellikle sosyal medya aracılığıyla 

yaşamlarını düzenleyen toplumlar olmuşlardır.  

Dijital gelişmeler yaşamı, insanları ve toplumları değiştirirken, 

toplumsal örgütlenmelerin niteliğini de yeniden düzenlemiş, 

örgütlenmeler dijital temeller üzerinde yapılanmaya başlamıştır 

(Philipps, 2017: 414). Sosyal medya grupları insanlar arasında önemli 

referans kaynaklarını oluştururken, sosyal gruplar da artık dijital 

örgütlenmelerle oluşmaktadır. 

Toplumsal grupların ilk basamağı, aile yapısının değişmesi ve 

konjonktürel olarak eğitimdeki ekonomideki gelişmeler, iletişim 

sosyolojisinin yeni ilkeler ve tekniklerle çalışmasını gerektirmektedir 

(Fietze, 2009: 174). Küresel değişimlere ve güncel konjoktüre bağlı 

olarak tüm disiplinlerin ilke ve çalışma yöntemleri değişirken, iletişim 

sosyolojisinin ilkeleri ve yöntemleri de değişmektedir.   

Toplumu ve bireyleri yönlendirme gücüne sahip olan medya, 

sosyal örgütlenmelerin niteliğine bağlı olarak yapım hazırlamakta ve 

sosyal grupları küresel konjonktüre entegre etmeye çalışmaktadır (Saxer, 

2017: 132). Bu bağlamda tüm dünya yeni medya çevresinde birleşmekte 

ve payşımlarını medya aracılığıyla yapmaktadır.  

Hipermodern medya, çağdaş sosyal örgütlenmeleri çağdaş 

karakterler ve diğer unsurlarla tanıştırmayı ve çağdaş sosyal örüntülerin 

içine daha modern teknik ve yaklaşımları yerleştirmeyi amaç 

edinmektedir (Paus-Hasebrink ve Hasebrink, 2018: 523). Bu kapsamda 
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hipermodern toplumlasın sosyal örgütlenmeleri tüm yenilerle tanışmayı 

da içermektedir. 

Örgütlenme süreçlerini tamamlamış toplumlarda tüm yaşam 

doğumdan ölüme kadar planlanmış, sağlık işlerinden eğitime, askerlik 

hizmetlerinden günlük yaşama kadar her alan düzenli biçimde 

örgütlenmiştir. Bu planlama ve örgütlenme doğal olarak refahı ve 

güvenli yaşamı sağlamaktadır (Ziegler ve Oster, 2022). Dolayısıyla 

örgütlenme, bir toplum açısından sosyal yapının güvenliği, huzuru ve 

geleceği anlamına gelmektedir.   

Kaynaklar 

Anastasiadis, M. (2019). Soziale Organisationen als 

Partizipationsräume Zwischen Aktivierung, Ökonomisierung und 

Gestaltung: Perspektiven für die Soziale Arbeit. Weinheim: Beltz 

Juventa - Beltz Verlag. 

Arnold, U. (1991). Marketing und soziale Organisationen. Social 

Management, 1 1 (91): 48-51. 

Busse, S. (2017). Einleitung: Modernes Leben ? Leben in der 

Moderne. Modernes Leben? Leben in der Moderne, Ed. Stefan Busse, 

Kornelia Beer, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, s. 

1-11. 

Doeveling, K. (2005). Emotionen – Medien – Gemeinschaft. Eine 

kommunikationssoziologische Analyse. Forum Qualitative 

Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 8 (3), Wiesbaden: 

VS Verlag. 

Fietze, B. (2009). Historische Generationen Über einen sozialen 

Mechanismus kulturellen Wandels und kollektiver Kreativität. Bielefeld: 

Transcript Verlag. 

Frost-Ebinger, S. ve Herzig, M. (2018). Führungsdilemmata in 

sozialen Organisationen. München: Institut für Sozialmanagement. 

Heinze, F. ve König, F. ve Greuel, F. (2021).  Zwischen 

Empowerment und Responsibilisierung – Staatlich geförderte 

Institutionalisierungs- und Professionalisierungsprozesse von 



35 | İletişim Sosyolojisi 

 

Selbstorganisationen marginalisierter Gruppen. Organisation und 

Institution in der Sozialen Arbeit. Herausforderungen, Prozesse und 

Ambivalenzen. Reihe: Schriftenreihe der ÖFEB-Sektion 

Sozialpädagogik. Band 6. Ed. Bütow, Birgit/Holztrattner, 

Melanie/Raithelhuber, Eberhard,  Opladen, Berlin, Toronto: Verlag 

Barbara Budrich, s. 69-88. 

Hodická, K. ve Juhász, B. ve Kriš, J. ve Krišová, D. ve Schneider, 

C. ve Tanzberger, R. (2020). Wege Zu Einer Geschlechter- Sensiblen 

Bildung. Kofinanziert durch das. Programm Erasmus+ der Europäischen 

Union.  

Kettner, S. E.  ve Thorun, C. (2020). Nutzung von sozialen Medien 

und Messengerdiensten durch Verbraucherinnen und Verbraucher und 

ihre Erfahrungen. Berlin: ConPolicy GmbH. 

Klatetzki, T. (2018). Soziale Arbeit in Organisationen: Soziale 

Dienste und Einrichtungen. Soziale Arbeit, Ed. Gunther Graßhoff, Anna 

Renker, Wiesbaden: Springer, s. 457-470. 

Kühl, S. (2021). Gruppe – Eine systemtheoretische Bestimmung 

Groups—A Systems Theory Approach. KZfSS Kölner Zeitschrift für 

Soziologie und Sozialpsychologie, 73: 25-58. 

König, R. (2006). Soziale Organisation. Soziologische Studien zu 

Gruppe und Gemeinde, Ed.  René König & Kurt Hammerich, Berlin: 

Springer, s. 99-106. 

Lanwer, J. P. ve Coussios, G. (2017).  7. Kommunikative Praxis, 

soziale Gruppe und sprachliche Konventionen. Handbuch Sprache in 

sozialen Gruppen, Ed. Eva Neuland ve Peter Schlobinski, Berlin: De 

Gruyter, s. 126-148. 

Manzeschke, A. ve Nagel, E. (2006). Leadership in soziale 

Organisationen: zur Organisation der Organisation von Macht. Mering: 

Rainer Hampp Verlag. 

Mayrhofer, H. (2009). Organisationen der Sozialen Arbeit aus 

soziologischer Perspektive. Soziales_Kapital, 4: 1-9. 



Prof. Dr. Sedat Cereci | 36 

 

Müller-Doohm, S. (1995). Sektion Medien- und 

Kommunikationssoziologie. 27. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für 

Soziologie. Gesellschaften im Umbruch, 205-230. 

Paus-Hasebrink, I. ve Hasebrink, U. (2018). Fantasy und Alltag. 

Wie Zuschauer und Zuschauerinnen in aller Welt die Hobbit-Trilogie auf 

ihre Alltagswelt beziehen. Medien als Alltag. Festschrift für Klaus 

Neumann-Braun Ed. U. Autenrieth, D. Klug, A. Schmidt; A. 

Deppermann,  Cologne: von Halem, s. 508-540.  

Philipps, A. (2017). Brauchen wir eine Soziologie des Digitalen? 

Soziologie, 46 (4): 403-416. 

Saxer, U. (2017). Soziologische Aspekte der 

Massenkommunikation im medienpädagogischen Kontext. 

MedienPädagogik, MedienPäd. Retro: Grundlagen einer 

Medienpädagogik (1979), 103-136. 

Sassenberg, K. ve Kimmerle, J. ve Utz, S. ve Cress, U. (2017). 

Soziale Beziehungen und Gruppen im Internet. Enzyklopädie der 

Psychologie. Serie VI: Sozialpsychologie, Chapter: Soziale 

Beziehungen und Gruppen im Internet, Ed. H.W. Bierhoff, D. Frey, 

Göttingen: Hogrefe Verlag, s. 1-32. 

Schmitz, A. ve Schmidt-Wellenburg, C. ve Witte, D. ve Keil, M. 

(2020). In welcher Gesellschaft forschen wir eigentlich?Struktur und 

Dynamik des Feldes der deutschen Soziologie. Struktur und Dynamik 

des Feldes der deutschen Soziologie. Zeitschrift für Theoretische 

Soziologie, 8 (2): 245-279. 

Seibel, H. D. (1978). Die Entstehung von Macht und Reichtum. 

Das Argument 32 (Sonderheft Gesellschaftsinformationen in der 

Geschichte), s. 101-116. 

Sittenthaler, S. ve Traut-Mattausch, E. ve Frey, D. (2017). Kapitel: 

Kommunikationsmodelle. Kommunikation, Interaktion und soziale 

Gruppenprozesse, Göttingen: Hogrefe Verlag, s. 242-262. 

Wieser, M. (2013). Medien und Medienkommunikation. 

Soziologische Basics, Ed. Scherr, A., Wiesbaden: VS Verlag für 

Sozialwissenschaften, s. 173-182. 



37 | İletişim Sosyolojisi 

 

Witte, Erich H. (2007). Interpersonale Kommunikation, 

Beziehungen und Gruppen-Kollaboration. U. Six, Ed. U. Gleich & R. 

Gimmler, Lehrbuch Kommunikationspsychologie. Weinheim: Beltz, s. 

1-56. 

Ziegler, W. ve Oster, A. (2022). Das Leben in der DDR Alltag in 

der DDR. https://www.planet-wissen.de/geschichte/ddr/das_leben_in 

_der_ddr/pwiealltaginderddr100.html, 29.09.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prof. Dr. Sedat Cereci | 38 

 

Sosyal İletişim ve Kamuoyu  

Toplumun bir bölümünün kendi aralarında iletişim aracılığıyla 

bazı düşünsel konularda ortak fikir oluşturması anlamına da gelen 

kamuoyu sosyal yapının düşünsel çıktısı olarak değer taşımaktadır. 

Sosyal iletişimin en olgunlaşmış ve etkili sonucu olan kamuoyu, 

sosyolojiden siyasete, ekonomiden etnografiye kadar hemen hemen 

bütün disiplinlerin araştırdığı konudur (Emmer ve Wolling, 2010: 53). 

Kamuoyu, düşünsel bir güç olması açısından tüm sosyal dinamikler 

tarafından dikkate alınmaktadır.  

Farklı disiplinler kamuoyunu farklı şekilde tanımlamış, ancak 

genel olarak tüm insanların görüşü, veya çoğunluk görüşü olarak 

tanımlanmıştır. Yine de kamuoyu, öncelikle kolektif yaşamı ilgilendiren 

siyasi bir kanaat olarak ortaya çıkmaktadır. Kamuoyunun bir çoğunluk 

görüşü olduğu gerçeği vardır. Ancak kamuoyunun herkesin görüşü 

olmadığı savı da yaygındır. Kamuoyu bir fikir birliği görüşü olarak 

benimsenmiştir ve insanların çok büyük bir çoğunluğunun desteğine 

sahiptir. O, azınlıklar tarafından karşı çıkılan bir görüştür (Condor, 2016: 

194). Çoğulcu bir düşünce birliğini ifade eden kamuoyu, doğal olarak 

karşıt görüşleri de doğuran sosyal unsurdur.    

 Kamuoyu, bireysel görüşlerin eklenmesinden otomatik olarak 

oluşmayan, demografik olarak incelenen nüfus tutumlarının yarı-

istatistiksel bir toplamı olmayan, medya haberciliğinin doğasından 

kaynaklandığı için yayınlanan görüşle de bir tutulamayan, daha ziyade, 

"kendisini konuşmacılar arasında 'hakim' görüş olarak sunan kolektif bir 

iletişim ürünü" olarak anlaşılmalıdır (Sarcinelli, 2021: 672). Kolektif bir 

görüş olması nedeniyle her zaman benzer görüşlerle karşılaştırmalı 

olarak tartışılan bir görüştür.  

Kamuoyu, uzun zamandır çok fazla düşünce ve bilimsel çabanın 

konusu olmuştur. Felsefi, politik, sosyolojik veya psikolojik bir bakış 

açısıyla aydınlatılmış ve incelenmiştir. Kamuoyu ile ilgili çeşitli 

kavramlar birçok kez analiz edilmiştir ve kavramların ve tanımların 

zaman içinde nasıl değiştiğine dair kapsamlı genel bakışlar 

bulunmaktadır. Tüm anlaşmazlıklara rağmen, kamuoyu, sosyolojide 

olduğu kadar iletişim ve siyaset biliminde de anahtar bir kavramdır. Tüm 
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yaklaşımlar kabaca özetlenirse, iki paradigma karşılaştırılabilir; bu 

söylemin sonunda mümkün olan en fazla faydaya veya mümkün olan en 

az bir karara varmak için söylemsel kamuoyu paradigması ve 

demoskopik kamuoyu alışverişi paradigması (Schweiger, 2017: 545). 

Kamuoyu her durumda, bütün disiplinlerin ilgi alanı içinde kalan ve 

sosyal düşüncenin en seçik biçimini oluşturan kavram olarak 

değerlendirilmektedir.  

Kitle iletişim araçlarının toplumsal yaşama katılması, kamuoyu 

oluşum süreçlerini hızlandırmıştır. Maletzke'nin tanımına göre, kitle 

iletişiminin açıklamaları her zaman halka açıktır ve kamu denilen kitle 

medyadan aldığı iletilerle ortak bir görüş oluşturmaktadır (Jäckel, 2008: 

184). Kamuoyu daha çok siyasal bir oluşum olarak algılandığı için, 

siyasetçilerin politikalarında önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle 

kamuoyu, siyasal çoğunluk görüşü olarak da nitelenmekte, ancak bu 

yaklaşım tartışılmaktadır (Laubinger, 2020: 66). Noelle-Neumann, kitle 

iletişim araçlarının güçlü etkileri kavramına bir geri dönüşü 

varsaymaktadır.  

Kamuoyu pek çok siyasetçi ve düşünürce aydınlanmanın belirtisi 

ve demokrasinin düşünsel yolu olarak anlaşılmaktadır. Partiler, 

dernekler ve şirketler “kamuoyu”na uyum sağlamak ve bunu kendi 

çıkarlarına uyarlamak için halkla ilişkiler departmanlarına eğitim 

vermişlerdir. Toplumsal hareketler halkı harekete geçirmeye çalışmakta 

ve böylece endişelerine dikkat çekmektedir. Halkı kazanmak, toplumsal 

ve her şeyden önce siyasi eylemin önemli bir hedefidir. Kamu teriminin 

pozitif bir yükü olduğu açıktır (Huang, 2020: 6). Kamuoyu özellikle 

siyasi söylemde özel bir saygınlık statüsüne sahiptir. O bir tür "volonte 

general" içerir ve temel demokratik olanı ilişkilendirir. "Demokraside 

örgütsüz son otorite halktır"”  (Imhof, 2006: 25). Bu nedenle halkın 

görüşü sayılan kamuoyu, siyasetten ekonomiye bütün alanlar için 

yaşamsal önem taşımaktadır. 

Kurumsal yapılanmalarda kavramsal tasarımlar, belirli politika 

hedefleriyle bağlantılı düzenlemeler, teşvik planları ve sosyal pazarlama 

gibi politika araçları ile kesinlikle devlet-vatandaş veya devlet-medya 

ilişkilerine odaklanan iletişim faaliyetleri kamuoyundan etkilenmekte ve 

kamuoyu titizlikle takip edilmektedir (Petry ve Birch, 2011: 19). İnternet 
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ortamında kamuoyu oluşturmak ve takip etmek kolaylaşmıştır. İnternetin 

açık ve hiyerarşik olmayan yapısı sayesinde, her kullanıcı -en azından 

prensipte- siyasi söylemin bir parçası olmak veya muhalefetine yüksek 

sesle dikkat çekmek için sesini kullanabilmektedir. Benzer siyasi 

çıkarlara sahip insanlar, bilgilerini, ağlarını paylaşmak ve birlikte 

çalışmak için sayısız platformda birbirlerini bulmaktadır (Wimmer, 

2014: 301). Resmi otorite ve ekonomi otoriteleri de söz konusu 

paylaşımları ve hareketleri yine internet aracılığıyla yakından 

izlemektedir. Böylece medya, engelsiz bir iletişim ve kamuoyu olanağı 

sağlamaktadır. 

İnternet ve sayısız uygulamaları sayesinde insanların kamusal 

iletişimde bulunmaları mümkün olmuştur. İnsanlar artık sadece bir 

izleyici olarak sosyal ortama katılmakla kalmayıp, kendisi de aktif 

olmuş, bir izleyicinin yanı sıra bireylere veya gruplara da hitap eden 

bireye dönüşmüştür. Halkın görüşlerini öğrenme ve medya yapımları 

oluşturma açısından internet ortamındaki kamuoyunu, medya da 

yakından izlemektedir (Szyszka, 2014: 28). Medyanın bir toplumda 

oynadığı ve oynayabileceği rol, büyük ölçüde kamusal alanda hangi ön 

koşulların mevcut olduğuna bağlıdır. Yeni medya bir ulus devlette 

kurumsallaşmadıkları için kültürel ve politik bir meydan okuma olarak 

değerlendirilmektedir (Jarren ve Klinger, 2017: 40). Kamuoyu bir 

bakıma, medya aracılığıyla sosyal ortamda oluşan toplumsal görüştür. 

Demokrasinin oluşması ve gelişmesi bağlamında medya, 

kamuoyunun oluşması ve pozitif sosyal politikaların desteklenmesi 

anlamında önemli rol üstlenmektedir. Özellikle çok sayıda kişinin 

ulaşabildiği internet ortamı, pozitif sosyal projelerin destek bulması için 

medyanın da gelişimine katkıda bulunabildiği medya ortamıdır (Drüeke, 

2018: 25). İletişim olanakları geliştikçe iletişim eylemleri de artmakta ve 

toplumsal yapı hareketlenmektedir.  

“Bir konu, her şeyden önce “res publica” ile ilgili olduğunda, 

herkesin davasıyla ilgili olduğunda, politik anlamda aleni hale 

gelmektedir. Kamusal alan şeffaflık yarattığında, konular, görüşler ve 

inançlar hakkında söylemi mümkün kıldığı ve görüşlerin çeşitliliğine 

yön verdiği zaman demokratik bir kamusal alandan söz 
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edilebilmektedir” (Weichselbaum, 2016: 245). Bu nedenle kamuoyunun 

sosyal yapı açısından oynadığı rol yaşamsaldır.  
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Sosyal Yeterlilik ve İletişim 

Jürgen Habermas 1995’te kaleme aldığı "İletişimsel Eylem 

Teorisi" adlı yapıtında, modernitenin evrensel temel fikirleri olarak akıl, 

akılcılık, ilerleme, özgürlük ve adaletin iletişim yoluyla paylaşıldığından 

söz etmektedir (Retter, 1999: 151). Temel insancıl unsurların iletişim 

yoluyla paylaşılması, anlaşmayı, dayanışmayı ve birlikteliğin 

sürekliliğini sağlamaktadır. 

Sosyal becerilerin artması, iletişimin gelişimiyle doğrudan ilgilidir 

ve toplumdaki bireylerin iletişim eylemlerinin yoğunluğuna koşut olarak 

sosyal olanaklar ve uygarlaşma da yükselmektedir (Mayr, 2010: 89). 

Örgütlü ve uygar bir toplumun oluşması, doğrudan pozitif iletişim 

eylemleriyle ilgilidir. 

İlk insanlar, zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için doğal olarak 

iletişim kurmuş, beslenme, barınma ve güvenlik gereksinimlerini 

iletişim örgütlenmeleri içinde birlikte yaşayarak ve sürekli iletişim 

halinde kalarak gidermişlerdir. Bu ilkel iletişimle zaman içinde bir kültür 

oluşmuş, dil kültürün eksenine yerleşmiştir (Reutner, 2012: 9). İhtiyaçlar 

artıp düzenli bir yaşamanın gerekliliği anlaşıldıkça, iletişim sosyal 

yaşamda başat bir tol üstlenmiştir.  

Bir kişinin sosyal ortamda yetkin veya saygın olup olmaması, 

kişinin çevresiyle kurduğu iletişim yeteneğiyle ölçülmektedir (Walzik, 

2015: 10). Anne karnından itibaren başlayan insanın iletişim kurma 

eğilimi ve yeteneği, içinde bulunduğu sosyal ortama göre gelişmekte ve 

kişiliği oluşturmaktadır (Hellbrügge ve Schneeweiß, 2012: 229). 

İletişim, anne karnından ölüme kadar sürekli canlı olan ve her türlü 

etkiyle biçimlenen bir eylemdir ve sosyal yapıya katılmanın birincil 

yoludur. 

İletişim, sosyal varlıkların günlük etkileşimi olarak tanımlanırken, 

doğrudan sosyal yapı ve iletişim ilişkisi vurgulanmaktadır. Bir bakıma 

sosyal yapının içinde yer almanın ve sosyal bir kişi olmanın yolu 

iletişimden geçmektedir (Delhees, 1994: 387). Sosyal ortamda iletişim 

kurabilenler, sosyal ortama katılmış sosyal bireyler olarak; kuramayanlar 

sosyal yapıdan uzak kalmış asosyal bireyler olarak tanımlanmaktadır 

(Brunner, 2018: 22). Toplumun içinde diğer bireylerle sürekli etkileşim 
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halinde olmak, toplumsal yapıya katkı anlamında da yeterlilik ve 

saygınlık belirtisi sayılmaktadır.  

Yüksek iletişim teknolojisi hipermodern çağda iletişimi ve 

paylaşımı kolaylaştırmış, iletişim olanakları artmıştır. Teknolojiyi doğru 

kullanan bireyler, doğru iletişim eylemleriyle hem kendilerini hem de 

toplumu geliştirmektedir (Viernickel, 2013: 639). Teknoloji, bilgilerin 

ve görüşlerin paylaşımı ve yeni üretimler için kolay ve hızlı olanaklar 

sağlamıştır.  

Hipermodern çağın başlıca iletişim aracı internet kullanımının, 

bireyin toplumsal konumu ve psikolojik durumuyla doğrudan bağlantılı 

olduğu savunulmaktadır. Toplum içindeki bireylerin internet kullanım 

nedenleri ve biçimlerinin açıklanmasında, toplumsal yapının karakteri ve 

yanı sıra bireylerin psikolojileri dikkate alınmaktadır (Döring, 2017: 

367). Kalabalık ve ileti çokluğu yaşanan dünyada insanların da 

paylaşabilecekleri materyaller artmış, her paylaşım insanların 

psikolojilerini değiştirmiştir. Bireysel psikolojiler toplumsal yapıya da 

olumlu veya olumsuz etkide bulunmaktadır.  

Bilgi, sosyal örgütlenmenin temel yapıtaşıdır ve bilginin eyleme 

dönüşmesi için iletişim gerekmektedir. İletişim sürecinde işlenen bilgi 

sosyal örgütlenmelerin oluşmasını sağlamakta ve toplumu kurmaktadır 

(Kopp ve Mandl, 2017: 121). Sosyal yapı, değişik komumdaki kişi ve 

grupların iletişim eylemleriyle ortaya çıkmakta ve sürdürülebilirlik 

kazanmaktadır (Altmeppen ve Donges, 2015: 109). Olumlu sonuçlanan 

iletişim eylemlerinin çokluğu oranında, toplumsal yapıda da olumlu 

gelişmeler olmaktadır.  

En tanınmış çağdaş sosyologlar Niklas Luhmann ve Jürgen 

Habermas, sosyal teorilerini iletişim ve toplum kavramına 

dayandırmışlardır. Toplum, bir iletişim sistemi olarak anlaşılmaktadır 

(Widulle, 2009: 33). Sosyal yapı içinde günlük yaşamı sürdürmenin ve 

sorunları çözmenin birincil yolu iletişim kurmaktır (Forgas, 1999: 153). 

Bu nedenle uygar toplumlar uygar yapılarını korumak ve gelişmişlik 

düzeylerini daha ileri taşımak için daha fazla iletişim alanları ve araçları 

geliştirmektedir.  
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Sosyal yapının dışa açık, diğer yapılarla etkileşim halinde olması 

bireyleri de geliştirmekte ve iletişim süreçlerini arttırmaktadır. Daha çok 

iletişim kuran bireyler de sosyal yapıdaki gelişimi hızlandırmakta, 

katkılarını arttırmaktadır (Hohm, 2016: 26). Bireylerin sosyal yeterliliği 

oranında toplum gelişmekte ve toplumlararası alanda saygınlık 

kazanmaktadır. 

İnsanların dışa dönük, sosyal bireyler olması, doğrudan birlikte 

yaşam, paylaşım ve örgütlenmeyle ilgilidir. Bu da sosyal yapının sağlıklı 

örgütlenmiş ögelerden oluşmasına bağlıdır (Bardill, 2022: 27). Sosyal 

yeterlilik, “somut yaşam durumlarında diğer insanlarla etkili bir şekilde 

başa çıkmak için motor, zihinsel ve duygusal davranışların, becerilerin, 

tutumların vb. mevcudiyeti ve uygun uygulaması” olarak 

tanımlanmaktadır (Höper vd., 2014: 44). Sosyal yeterlilik, sosyal yapıyı 

da güçlendiren özelliktir. 

Gelişme çağındaki çocuklara artık psikologlar eşliğinde sosyal 

yeterlilik eğitimi verilmektedir. Böylelikle çocukların, yetişkinliğe adım 

atarken sosyal yeterliliğe sahip bireyler olarak toplumda yer alması 

sağlanmaktadır (Jerusalem ve Klein-Heßling, 2002: 172). Sosyal 

yeterlilik, kişiyi özgürleştiren, özgüvenini arttıran, sosyal statüyü 

yükselten özelliktir. 
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Sosyal Gruplar 

İletişim temeli üzerinde oluşan en iyi örgütlenmiş sosyal yapıların 

ilk sıralarında bulunan sosyal gruplar, aslında belli bir amaç çevresinde 

toplanmış insanların iletişimle kurdukları örgütü en seçik biçimde temsil 

eden yapılanmadır (Burmeister ve Müller-Scheeßel, 2006: 88). Sosyal 

gruplar, tümüyle iletişimle bir araya gelmiş ve iletişimle 

örgütlenmelerini olgunlaştırmış insan birliktelikleridir.  

Aileden başlayarak toplumsal yapının ana unsurlarını oluşturan 

sosyal gruplar iletişim sosyolojisinin en çok araştırdığı konulardır. 

Sosyal grup, en az iki kişiden oluşan, belli amaçlar ve bunları 

gerçekleştirme çabası çerçevesinde toplanmış, kurallar çerçevesinde 

sosyal ilişkide bulunan, sürekliliği olan bireyler topluluğunu ifade 

etmektedir (Homans, 2960: 147). Sosyal gruplar, iletişim sosyolojisi 

açısından daha çok iş ilişkileri içindeki gruplardan söz etse de, bunun 

dışında eğitim grupları, sağlık grupları, dini gruplar ve boş zaman 

grupları da sosyal gruplardandır (Preyer, 2012: 116). Sosyal gruplar, 

toplumsal yapının oluşmasını ve sürekliliğini sağlayan başlıca 

unsurlardır.   

Sosyal gruplar, kendi iletişim kurallarını oluşturan, hiyerarşik 

düzenlerini kuran örgütlenmelerdir. Bireyler, kişilikleri ve 

davranışlarıyla grup yaşamını şekillendirirken, gruplar kendilerine ait 

belirli bir ivmeyi geliştirebilir ve bu da üyelerin davranışlarını doğrudan 

etkilemektedir. Birey ve grup arasındaki ilişki, özellikle yoğun bir 

etkileşim, sosyal grup analizlerinde açıkça ortaya çıkmaktadır (Witte, 

2008: 28). Davranış kuralları belirlenmiş olan sosyal gruplarda, 

bireylerin davranışları da kurallara göre biçimlenmektedir. 

Sosyal gruplar, toplumu oluşturan bireylerin eğitim, sağlık, 

ekonomi, inanç, eğlence gibi gereksinimlerini karşılayan ve belirli 

kurallar çerçevesinde bir araya gelen insanların oluşturduğu 

birlikteliklerdir. Gruplarda değişik karakterli ve farklı görüşlere sahip 

bireyler bulunsa da, grup kuralları ve hiyerarşi onları birbirine 

benzeştirmektedir (Kühl, 2021: 34). Sosyal gruplar içinde grup 

üyelerinin davranışları, grup kurallarına uyumları, grubun gelişimi ve 

diğer sosyal gruplarla etkileşimi iletişim sosyolojisi tarafından 
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değerlendirilmektedir (Kernbaum, 2009: 15). Karşılıklı etkileşim pek 

çok yeni etkiye ve etkileşime yol açarken, bir yandan da yeni bir 

yapılanmanın yollarını açmaktadır.  

Antropolojik olarak insanların organları açısından grup canlıları 

olduğu varsayılmaktadır (Baranzke, 2002: 157). Tamamen zaman 

açısından bakıldığında, insanlar, tarihlerinin açık ara en uzun evresi 

boyunca, kalabalıklar ve klanlar (birbiriyle akraba olan bir kabiledeki 

gruplar), geniş aile grupları ve yönetilebilir kabile organizasyonları 

halinde yaşamışlardır. Sosyal gruplara üyelik, genellikle belirli koşullara 

veya giriş ve çıkış gibi kuralların genel olarak tanınmasına bağlıdır. Üye 

grup içinde grup kurallarına uymakla yükümlüdür, giriş ve çıkışın belli 

kuralları vardır. Ancak grup içindeki davranışlar çok fazla 

sınırlanmamıştır (Schäfers, 2016: 137). Üyeler, kendi karakterleriyle 

grup kurallarına uymakla yükümlüdür. 

“Durkheim’a göre, bir toplumda kişisel çıkarlar attıkça dayanışma 

duygusu azalır ve bu da birey ve toplum arasındaki bağın gevşemesine 

yol açabilir. Bu da toplumu bir anomiye sürükleyebilir” (Abels, 2018: 

270). Sosyal gruplar, bireyleri kurallar çerçevesinde olgunlaştırarak 

toplumu anomi tehlikesinden korumaktadır. 

İnsanların sosyal davranışı, gruplar oluşturmaları ile karakterize 

edilmektedir. İnsanlar tutum, duygu ve düşüncelerinin uygunluğuna göre 

kendilerini yönlendirmek için ait oldukları grupların normlarına ve 

değerlerine göre gruplar halinde, birlikte çalışmaktadır. Bireyler tek 

başlarına ulaşamayacakları hedeflere ulaşmak için gruplarla bağlantı 

kurarlar. Tüm kültürlerden ve toplumlardan insanlar gruplar 

oluşturduğundan, bu davranışsal eğilimin doğuştan geldiğini varsaymak 

mantıklı sayılmaktadır (Stürmer ve Siem, 2013: 10). Aslında insan, 

doğal gerksinimlerini karşılamaktan kendini gerçekleştirmeye kadar 

hemen hemen tüm ihtiyaçları için bir sosyal gruba gereksinim 

duymaktadır. 

“Sosyal gruplar, grup psikolojisinde ele alınan, özel yasaların 

geçerli olduğu bireyler üstü bütünler veya sistemlerdir. Psikoloji teori 

oluşumunda ve ampirizmde her zaman bireyden başlar ve toplumsal etki 

altında deneyim ve davranış yasalarını sormaktadır. Sosyal gruplar her 

zaman bireyden daha değerli bulunan parçalardır” (Metz-Göckel, 2002: 
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20). Çünkü onlar, toplumsal düzene katkıda bulunmakta, bireyleri 

biçimlendirerek topluma entegre etmekte ve toplumsal dinamikleri 

düzenlemektedir.  

Sosyal gruplar, toplumun temel dinamiklerini oluşturan eğitim, 

öğretim, araştırma, tıp, terapi, askeri, politika, spor, eğlence, sanat ve 

oyunlar, cerrahi ekipler, tedavi toplulukları, terörle mücadele birimleri, 

uzman panelleri, komiteler, futbol takımları, tiyatro grupları, orkestralar, 

eğlence etkinlikleri gibi sayısız oluşumu organize ve idare eden 

birimlerdir (Brodbeck, 2007: 431). Bu nedenle sosyal gruplar, toplumu 

oluşturan ana parçalardır.  

Sosyal gruplar genellikle hiyerarşik yapıda ve bir lider 

öncülüğünde faaliyetlerini sürdürür ve toplumsal yapıdaki rollerini 

yürütürler. Sosyal gruplarda, lider başta olmak üzere herkesin rolü ve 

görevi bellidir ve herkes sorumluluk üstlenmek zorundadır (Walzik, 

2006: 98). Sosyal kimliğin ve grup kimliğinin oluşması sürecinde 

antagonistik güçler de devreye girmekte, sosyal gruplar bu şekilde daha 

sağlıklı bir biçimde yapılanarak topluma katılmaktadır (Hahne, 2006: 

27). Her sosyal birim, temel unsurların yanı sıra, antagonistik unsurlarla 

da biçimlenmekte ve düzenlenmektedir.  

Sosyal hizmetin pratik alanlarının çoğunda, sosyal grup çalışması 

önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle sosyal grup çalışması, bireysel 

vaka çalışması ve topluluk çalışmasının yanı sıra sosyal hizmette hala 

sistematik, temel bir eylem biçimi olarak kabul edilmektedir (Behnisch 

ve Maierhof, 2020: 168). Sosyal grupların sosyal yapıya katkıları, tüm 

sosyal dinamiklerin temel gücü olarak algılanmakta ve değerli 

bulunmaktadır.  
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Sosyal Örüntüler 

İnsanlar doğaları gereği bir grup içinde onaylanmayı ve kabul 

edilmeyi bekleyip kendilerini gruba bağımlı hissetmek de istemektedir. 

Grup yargıları, grup normları veya yasaları etkilerken, bireylerin 

davranışları birbirine eklenerek sosyal örüntüleri oluşturmaktadır. 

“Sağlıklı bir sosyal örüntü kavramı, Weber'in sosyal eylem kavramına 

dayandırılarak inşa edilebilir. Bu, hem aktörlerin davranışlarının hem de 

bunların davranışlarına yükledikleri anlamın dikkate alınması gerektiği 

anlamına gelmektedir” (Mondani ve Swedberg, 2021: 548). Sosyal 

örüntüler bir anlamda sosyal ortamdaki davranışların bütünü olarak da 

anlaşılmaktadır.  

Antropoloji, örüntü teriminin kullanıldığı ilk sosyal bilimdir ve 

antropologların bu terimi doğa bilimlerinden almış olmaları olasılığı 

bulunmaktadır (Martin ve Lee, 2015: 717). Sosyal yapının pek çok 

unsurunun doğadan esinlenerek ya da doğaya atıfta bulunarak 

yapılandığı bilinmektedir. 

En genel anlamıyla, "yapı" kavramı, öğeler arasındaki bir dizi 

ilişkiyi ifade etmektedir. Yapı, sosyal eylemin gerçekleştiği kültür ve 

organizasyon içindeki örüntü anlamına gelmektedir. Sosyal bilimlerde 

sosyal yapı, bireylerin eylemlerinden doğan ve belirleyici özelliğe sahip 

toplumdaki kalıplaşmış sosyal düzenlemelerdir (Kumari, 2022: 3). 

Sosyal yapının unsurları, toplumun örgütlenme biçimini ifade 

etmektedir. Toplum, kurumlar, sosyal gruplar, statüler ve roller gibi 

farklı bölümlere ayrılmıştır ve bu ögeler sosyal örüntüler aracılığıyla 

örgütlenmektedir (Porpora, 1989: 129). Sosyal örüntü, sosyal yapıyı 

oluşturan davranışlar olarak da algılanmaktadır.  

Sosyal örüntü, sosyal yapıdaki bireylerin birbirine benzer 

davranışlarının düzenlenmiş ve kalıplara dönüşmüş biçimidir. Zamanla 

kültüre dönüşen benzer davranışlar, el sıkışmadan olaylara karşı verilen 

tepkilere kadar çok geniş bir alanda değerlendirilmektedir (Götz vd., 

2022). Davranış örüntüleri bir bakıma öğrenilmiş davranışlardır ve 

geçmişten gelen kalıplarla öğrenilmekte ve tekrarlanmaktadır. Oyun 

oynama biçimlerinden şiddet içeren hareketlere kadar bireylerin günlük 

yaşamlarında ortaya koydukları pek çok eylem davranış örüntülerini 
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oluşturmaktadır (Leistner, 2017: 128). Toplumsal kültürü oluşturan pek 

çok ögenin temelinde davranış örüntüleri yer almaktadır.  

Bazen dinsel ritüellerin periyodik olarak yinelenmesiyle, bazen 

rustik geleneklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasıyla kültür içine yerleşen 

davranış örüntüleri, sosyal örgütlenmelerde de başlıca koşulları 

oluşturmaktadır (Grigore, 2009: 319). İnsanların birincil 

gereksinimlerinden olan sağlık ve eğitim başta olmak üzere, sosyal 

yaşamda ihtiyaç duyulan ve talep edilen her öge davranış örüntüleri 

biçiminde toplumsal yapıya eklenmiştir. Davranış örüntülerinin sosyal 

grupların temelini oluşturması ve sosyal grupların da davranış 

örüntülerinin düzenlenmesinde rol sahibi olması doğal sosyal 

gelişmelerdir (Bachmann, 2020: 18). Sosyal örüntülerle toplum, 

toplumsal normlarla sosyal örüntüler oluşmaktadır. 

Sosyal yapı, birlikte toplumu oluşturan sosyal ilişkilerin ve sosyal 

kurumların organize bir modeli olarak tanımlanırken, sosyal yapının 

oluşmasında birincil rol oynayan sosyal örüntüler, artık kalıplara 

dönüşmüş davranışsal etkinlikler, inanç, anlam, değer, yaklaşım ve 

tutumları kapsamaktadır (Srinavas, 1964: 16). Sosyal örüntü aslında, 

toplumsal yapıda veya bir grup içinde üyelerin davranışlarının birbirine 

benzemesi ve giderek davranış kalıplarına dönüşmesidir. 

Sosyal yapı, birlikte toplumu oluşturan organize sosyal kurumlar 

ve kurumsallaşmış ilişki kalıpları olarak da tanımlanmakta ve hem sosyal 

etkileşimin bir ürünü hem de onu doğrudan belirleyen bir etken olarak 

değerlendirilmektedir (Crossman, 2020). Sosyal yapı, insanların içinde 

yarattıkları ve parçası oldukları çeşitli sosyal grup ve kurumların 

birbirine bağlı ilişkilerinin tümü olarak da tanımlanmaktadır (Claudia, 

2021). Tanımda geçen ilişkiler de sosyal örüntülere gönderme 

yapmaktadır.  

Sosyal örüntüler, başta eğitim olmak üzere sosyal yaşamın tüm 

dinamiklerine katkıda bulunan ve sosyal davranışları düzenleyen 

ögelerdir (Yuliani ve Hartanto, 2017: 156). Bu bağlamda toplum, sosyal 

örüntülerin toplum yararına bir şekilde gelişmesi için sürekli denetim ve 

gözetim yapmaktadır. 
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Toplumsal değişimler, insan yaşamının çeşitli alanlarındaki 

dönüşümlerle ilişkilidir. Ekonomik yeniden yapılanma, toplumsal değer 

sistemlerindeki değişiklikler, medyanın yaygınlaşması dahil teknoloji ve 

eğitim sistemlerindeki veya nüfus bileşimindeki değişiklikler derin 

sosyal değişimlere neden olmuştur (Weichold ve Barber, 2009: 4). Bir 

yandan sosyal örüntüler sosyal yapıyı etkilerken, bir yandan da sosyal 

değişimler sosyal örüntülerin değişimine neden olmaktadır. 
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Sosyal İlişkiler 

Kişisel gelişim, anlamlı sosyal ilişkilere bağlıdır. İçinde sosyal 

ilişkilerde başkalarına bağlanma, güvenliği deneyimlenmektedir. İnsan, 

bedensel doğası aracılığıyla dünya ile kalıcı bir uzam-zamansal yaşam 

bağlantısı içindedir. Aynı zamanda içinde doğup büyüdüğü sosyal ve 

kültürel çevrenin ayrılmaz bir parçasıdır. Gelişimi, dünyayı kendi 

algılayışı, öznel deneyim ve artan özgüveni belirlemektedir (Gass, 1997: 

108). İnsan gelişebilmek ve hayatını şekillendirebilmek için güvenilir bir 

desteğe bağımlıdır ve bu destek sosyal ilişkilerden kaynaklanmaktadır.  

Aile içi iletişimle başlayan sosyal ilişkiler, bireyin diğer bireylerle 

olan iletişim süreçlerini ve bu yolla toplum içinde oynadığı rolü 

kapsamaktadır (Loser, 2011: 65). Max Weber'e (1864-1920) göre, bir 

sosyal ilişki, anlamı açısından, "birkaç kişinin karşılıklı olarak uyumlu 

ve dolayısıyla yönlendirilmiş karşılıklı davranışı" olarak 

adlandırılmalıdır (Kopp, 2018: 51). Sosyal yapıdaki ilişkiler, sosyal 

yapıyı güçlendiren, güvenliği sağlayan ve sosyal yapının örgütlenmiş 

yapısına katkıda bulunan eylemlerdir.  

Sosyal ilişkiler, sosyal yapının mutlak unsurları gibidir ve sosyal 

statülerden sosyal rollere kadar tüm sosyal unsurların belirlenmesinde 

başrol oynamaktadır (Hennig, 2006: 17). Yerleşim yerinin büyüklüğü, 

köy veya kent olması gerçeği değiştirmeksizin, bir yerleşimde yaşayan 

kişilerin ve daha da geniş anlamda bir ülkede yaşayan toplumun sosyal 

ilişkiler olmadan yaşaması olası değildir (Schiemann ve Steinführer, 

2021: 30). Sosyal ilişkiler, toplumun varlığının ve sürekliliğinin temel 

gereklerindendir.  

Sosyal örüntüler, sosyal gruplar, gruplar arası örgütlenmeler ve 

sosyal kurumların oluşması sosyal ilişkilerle gerçekleşmektedir (Witte, 

2005: 18). Sosyal ilişkiler, aile içi ilişkiler, arkadaşlıklar, meslek 

ilişkileri, öğretmen öğrenci ilişkileri, iş anlaşmaları, örgütsel görüşmeler 

ve diğer bütün insan etkileşimlerini kapsamaktadır (Enste vd., 2019: 54). 

Toplumsal işleyiş ve dinamiklerin görevlerini yerine getirmesi, sosyal 

ilişkiler ve sosyal ilişkiler aracılığıyla gelişen sosyal örgütlenmelerle 

gerçekleşmektedir.  
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İnsanın doğumu, büyümesi, olgunlaşması, yaşlanması tümüyle bir 

sosyal ilişkiler ağı içinde olmaktadır. Düşünce ve duygu paylaşımları, 

yardımlaşma, dayanışma sosyal ilişkilerin sonucunda ortaya 

çıkmaktadır. Sosyal ilişkiler bir anlamda, toplumsal örgütlenmelerin 

temelini oluşturan insan ilişkileridir (Tesch-Römer, 2010: 198). Sosyal 

ilişkiler, aile bağlarından sağlık gruplarının oluşumuna, çocukların 

eğitiminden futbol maçlarında oluşan taraftar gruplarına kadar 

toplumdaki tüm unsurları biçimlendiren ve yönlendiren eylemlerdir. 

Özellikle iş dünyasındaki anlaşmalar ve üretim, hatta işsizlerin 

gruplaşması bile sosyal ilişkilerin bir parçasıdır (Hardering, 2013: 541). 

Sosyal ilişkiler, toplumdaki tüm eylemleri kapsayıcı özellik 

taşımaktadır. 

Birey, doğumundan itibaren kurduğu sosyal ilişkilerle bir yandan 

kendi gelişimine katkıda bulunmakta, diğer yandan da toplumu 

değiştiren gelişmelere neden olmaktadır (Psaltis vd., 2015: 233). Sosyal 

ilişkilerin yapısı, ilişki sayısı gibi bireyler arasındaki bağlantılar kişinin 

sahip olduğu ve bir sosyal ağın nasıl kurulduğu gibi soruların yanıtları 

sosyal yapının niteliği konusunda veriler sağlamaktadır (Olsson, 2011: 

41). Olumlu sosyal ilişkiler, sosyal refahın sağlanmasının ve 

sürdürülmesinin birincil koşuludur. Aralarında güçlü ilişkiler bulunan 

grupların, sosyal etkileşimde büyük bir gelişme gösterdiği de 

kanıtlanmıştır (Kitishat ve Freihat, 2015: 197). Sosyal ilişkiler, sosyal 

gelişmenin birincil aracı olarak her zaman sosyal yapıyı güçlendiren ve 

olumsuzlukları gideren eylemlerdir.  

Ebeveyn ve çocuklar, öğretmen ve öğrenciler, işveren ve işçiler 

arasındaki ilişkiler sosyal ilişkilerin en belirgin örneklerini oluştururken, 

nu ilişkilerinniteliği toplumsal karakterin ana çizgilerini de 

belirlemektedir (Hagenauer ve Raufelder, 2021: 129). Tüm sosyal 

ilişkilerin görüntüsü, toplumun karakterinin açık bir tablosu anlamına 

gelmektedir.  

Toplumu oluşturan unsurların birbirine bağlılığı ve işleyişi sosyal 

ilişkilerin gücüyle ve sıklığıyla orantılırdır. Güçlü sosyal ilişkileri olan 

bir toplumda bağlılık ve güvenlik de güçlüdür (Schmitt, 2012: 172). 

Sonuçta sosyal ilişkiler, bir sosyal yapının oluşmasından gelişmesine ve 

sürekliliğine kadar yaşamsal önemi olan etkileşimlerdir.  
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Sosyal Roller 

Sosyal rol kavramı Amerikan dünyasında daha çok ekonomik 

davranışlar ve bireylerin ekonomiyle olan ilişkilerini açıklamak için 

kullanılsa da, sosyal rol antropolojiden psikolojiye, sosyolojiden siyaset 

bilimine kadar her disiplini ilgilendiren bir konudur (Wallendorf, 1978: 

578). Sosyolojik rol modeline göre aktörler, sosyal roller temelinde 

etkileşime girer ve başkalarıyla etkileşime girebilmek için belirli bir süre 

rol üstlenirler (Herrmann vd., 2003: 91). 

 İnsan varlığının antropo-sosyal önkoşulları, onu bir bakıma bir rol 

oyuncusu olarak tanımlamaktadır. Açıklığın, esnekliğin ve içgüdülerin 

azaltılmasının bir yandan etkinlik, üretkenlik ve yaratıcı yetenekle 

etkileşimi, diğer yandan toplumsalın karmaşıklığı ancak bu dolambaçlı 

yoldan rol yoluyla yeterince azaltılabileceğinden, bir varlığın rollerdeki 

varlığına işaret etmektedir (Griese, 1977: 104). Bu bağlamda insan, 

doğası gereği toplumun içinde bir rol oynayıcıdır. 

Sosyal roller diğer sosyal ögeler gibi iletişim temeli üzerinde 

biçimlenmiş ve sosyal davranış örüntüleriyle beslenen sosyal unsurdur. 

Kullanıcıya göre uyarlanmış davranış kalıplarının bir kombinasyonu 

olarak sosyal rol, sosyologun ampirik olarak bulduğu sayısız davranış 

örüntüleri ve sosyolojinin temel ampirik materyalini oluşturmaktadır 

(Gerson, 2016: 63). Sosyal roller de, sosyal yapıyı oluşturan iletişim 

örgüleri gibi, bireylerin iletişim eylemlerini düzenlemek üzere 

geliştirilmiş toplumsal ögelerdir. 

"Sosyal rol", yakınlık grubunun (veya birkaç yakınlık grubunun) 

belirli sosyal konumların sahiplerine getirdiği özel normlardan oluşan bir 

beklentiler grubu olarak da tanımlanmaktadır. Kişinin kendisine 

yüklenen beklentileri karşılayacak şekilde davranması ve diğer 

katılımcıların davranışlarını ona uyarlayabilmesinin beklenmesi sosyal 

rolün içeriğidir (Röhl, 2020: 333). Sosyal roller genellikle, bir bireyin 

diğer bireylerle nasıl iletişim kurabileceği konusuna açıklık 

getirmektedir. 

Sosyolojik rol teorisi, karakterize edilen insan aktörler arasındaki 

davranışsal koordinasyon biçimlerini tanımlamaya ve analiz etmeye 

yardımcı olmaktadır (Schulz-Schaeffer, 2018: 388). Bir bakıma sosyal 
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rol, bireyin diğer bireylerle olan ilişkilerinin formunu belirlemektedir. 

Davranışları önemli ölçüde şekillendiren ve başkalarıyla iletişim 

kurarken insana güven veren sosyal rol, bireye bir kimlik, diğer 

insanlardan ayıran bir benzersizlik verir ve aynı zamanda topluma ne 

kadar bağımlı olduğunun acı bir şekilde farkına varmasını sağlamaktadır 

(Leiße vd., 2006: 232). Sosyal roller, bir bakıma bireyi toplum içine 

yerleştirmenin de bir yoludur. 

“Sosyolog R. Dahrendorf'a göre rol teorisi; sosyal roller bireyden 

bağımsız davranış kurallarının yarı-nesnel kompleksleridir. Özel 

içerikleri herhangi bir birey tarafından değil, toplum tarafından belirlenir 

ve değiştirilir. Rollerde bir araya getirilen davranışsal beklentiler, bireyi 

iddianın belirli bir taahhüdüyle karşılar, böylece onlardan zarar 

görmeden kaçamamaktadır”. Roller, sürekli olarak planlanabilir 

etkileşimler için bir ön koşul olarak düzenli, öngörülebilir davranışı 

sağlar ve böylece genel bir sosyal yönelim işlevini yerine getirir 

(Rühling, 2004: 17). Toplumdaki tüm bireyler, diğer bireylerden rollerini 

oynamasını beklemektedir. 

Sosyal roller, bağlayıcı davranışsal beklentileri, tutumları ve 

değerleri tanımlar, belirli sosyal gruplara, pozisyonlara veya özelliklere 

yöneliktir. Sosyal rol", belirli sosyal gruplara atanan davranışsal 

beklentileri ifade etmektedir. Sosyal rol, bir kişinin sosyal konumuyla 

yakından ilgilidir. Sosyal konum bir sosyal ağdaki insanların veya 

grupların "yer"i veya "sosyal yeri" anlamına gelmektedir (Sperlich ve 

Geyer, 2019: 7). Sosyal rol, yalnızca diğer bireylerle olan ilişkileri değil, 

sosyal yapının içindeki tüm ögelerle olan ilişkileri de düzenlemektedir 

(Masolo vd., 2004). Toplum içindeki bir birey, sosyal rolü aracılığıyla 

toplumun bir parçası olmaktadır. 

Sosyal yapıda, bireylerin sosyal rolleri olduğu gibi, sosyal 

grupların da rolleri bulunmaktadır. Her sosyal grup, görevlerini 

kapsayan rolle birlikte toplumsal yapıda bir anlam kazanmakta ve sosyal 

yapıya katkıda bulunmaktadır (Rommerskirchen, 2018: 20). Bir aktörün 

rolüne dayanan rol kavramı, sosyolojide kültüre bağlı bir şekilde sosyal 

bir statüye atfedilebilecek davranışı tanımlamak için kullanılmaktadır. 

Değerler, eylem kalıpları ve tipik davranışlar rolle ilişkilidir. 
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Sosyal Statü 

Diğer sosyal ögeler gibi yine sosyal iletişim ve sosyal ilişkilerle 

bağlantılı olan sosyal statü, bireyin sosyal yapıda bulunduğu yerdir. 

Bireyin özgün karakteri sosyal statünün oluşmasında rol oynarken, diğer 

bireylerle iletişim yeteneği ve pratiği daha büyük bir rol oynamaktadır 

(Vonneilich, 2020: 266). Antik dönemlerde veya Orta Çağ’da sosyal 

statü insanların maddi varlıkları ve kazançlarıyla ölçülürken, modern 

çağda insan ilişkileri ve iletişim daha belirleyici bir unsur olmuş, bireyin 

sosyal yapıdaki çevresi ve diğer insanlarla ilişkileri sosyal statüsünün 

oluşmasında başlıca etken olmuştur (Krischer, 2009: 30). İnsan ilişkileri 

ve iletişim, sosyal yapıdaki pek çok ögenin belirleyici ölçütü olarak 

bilinmektedir. 

“Sosyal statü (pozisyon), bir sosyal sistemin bir üyesine atfedilen 

takdirlerin ve ilgili değerlendirmelerin (prestij) toplamıdır. Bunun 

nedeni, işlevsel farklılaşma sonucunda toplumun statü düzeninin 

değişmesi ve toplumu toplum içinde temsil eden genel bir sosyal 

hiyerarşinin çözülmesidir. Bu bağlamda, statü kavramını daha genel 

olarak kavramalı ve kast ve statü örneğini kullanarak statü konumlarının 

bir sıralaması olarak tabakalaştırıcı farklılaşma yoluyla 

belirlenmemektedir” (Preyer, 2012: 73). Sosyal yapı, askeri yapıya 

benzer biçimde özel bölümlere ayrılmış ve her bölüme özel görev ve 

sorumluklar yüklenmiş bir yapıdır. 

“Sosyal konumlara bölünme, bir toplumun organizasyonunun 

farklı modellerine atıfta bulunmaktadır. Burada geleneksel olarak en 

önemli yaklaşımlar sınıf ve tabakalaşma teorileridir. Sınıflar olarak 

akrabalarının ortak bazı ekonomik özelliklere sahip olduğu insan 

grupları anlaşılabilir. Karl Marx'ın çalışması, sınıf teorisi için özel bir 

öneme sahiptir” (Ditton ve Maaz, 2011: 183). İnsan gruplarının belirli 

özelliklere göre bir araya gelmesi ve kendilerince özel kurallar ve 

dizgeler geliştirmeleri toplumsal yapının örgütlenmesi anlamına 

gelmektedir. 

Sosyal durumun boyutları ile yaşamın ilgili alanlarında yaşam 

doyumu arasında pozitif korelasyonlar bulunmaktadır. Bu da sosyal 

statünün oluşumundaki etkenlerden biridir (Adler vd., 2012: 213). 
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Sosyal yapıdaki bireylerin beğenilerinin, eğitimlerine, kültürel 

birikimlerine, toplumsal konumlarına, demografik özelliklerine, 

ekonomik sermayelerine ve mesleklerine göre farklılık gösterdiği, bu 

farklılıklar sonucu toplumdaki sosyal gruplarda üst seviyedeki beğeniler, 

orta seviyedeki beğeniler ve alt seviyedeki beğeniler oluştuğu dikkate 

alındığında, bu kültürel davranışların da sosyal statünün oluşmasında rol 

oynadığı savunulmaktadır (Kunißen vd., 2018: 224).   

Bir görüşe göre de sosyal statü, bir kişinin veya bir grup insanın 

bir toplumdaki dikey sosyo-ekonomik konumunu ifade etmektedir. 

Sosyal statü, bir kişinin veya bir grup insanın bir sosyal sistemdeki 

(şirket, topluluk, bir bütün olarak toplum) kendilerine gösterilen bir 

takdir temelinde hiyerarşik konumu anlamına gelmektedir (Pollak, 2018: 

434). Bir tür hiyerarşi dizgesi olan toplum, karmaşık yapısı içinde 

bireylerin durumuna göre sosyal statü belirlemektedir.   

Bir diğer görüşe göre de yüksek eğitim sertifikası ile sadece 

mesleki hedeflere ulaşılmakla ve böylece daha yüksek bir yaşam 

standardı güvence altına alınmakla kalmamakta, aynı zamanda eğitimli 

sınıfların üyeleri de örneğin daha yüksek derecede öz disipline sahip 

olmaktadır. Eğitimli bireyler sorunlarla daha ustaca başa çıkmakta ve 

daha az depresif eğilimler göstermektedir. Özetle, eğitim, statü tayininin 

ve yaşam şanslarının merkezi boyutlarından biri haline gelmiştir 

(Schmitt, 2012: 159). Ancak yine de, sosyal statünün niteliği yalnızca 

eğitime bağlı olmamakta, diğer pek çok etken sosyal statünün oluşumuna 

katkıda bulunmaktadır. 

Her statü sahibi bir rol oyuncusudur. Statü ve Rol birbiriyle 

bağlantılıdır. Bir sosyal grupta, her üyenin bir statü rolü pozisyonu 

vardır. Bireyin statü rolü, grup içinde sahip olduğu konuma ve bunun 

sonucunda yükümlülüklerini yerine getirmek için yetkisini kullanması 

beklenen pozisyona bağlıdır. Statü rolü, sosyal düzenin temelidir 

(Hoebel, 2017: 56). Birey, sahip olduğu statüye göre davranır ve diğer 

bireylerle ilişkilerini biçimlendirir.  

Her birey, statüsüne uygun davranıp sosyal rolünü oynadığında, 

sosyal düzen pekişmekte ve sosyal sorunlar azalmaktadır (Kurawa, 

2012: 39). Bireylerin sosyal rollerine, statülerine ve uygulamalarına 

bağlı olarak toplumlar gelişmekte veya geri kalmaktadır.  
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Bireyin cinsiyetinden psikolojik yapısına, sahip olduğu sağlık 

sorunlarına kadar diğer etkenler de sosyal statüsünün belirlenmesinde 

etken olarak dile getirilmektedir (Möller-Leimkühler, 1999: 977). Tüm 

kişilik özelliklerinin yanında, bireyin yaşadığı coğrafyanın, kır&kent 

ayrımının, yetiştiği kültürün de sosyal statünün oluşmasındaki önemli 

etkenler olduğu savunulmaktadır (Mahmud, 2013: 69). Aslında her türlü 

sosyal etken, sosyal statünün oluşmasında rol oynamaktadır. Sosyal 

statü, bireylerin toplumdaki yerlerini belirlerken, bulunduğu yer de bir 

bakıma statüyü belirlemektedir (Leyton, 2014: 181).     
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Sosyal Saygınlık 

İhtiyaçlar hiyerarşisinde ve üçüncü sırada, Maslow benlik saygısı 

veya kendine güveni koymaktadır. Liyakat, hâkimiyet arzusunu içeren, 

ilerleme, yetenek, yeterlilik, güven, bağımsızlık ve özgürlük bu 

kapsamda ele alınmaktadır (Aruma ve Hanachor, 2017: 26). Bu 

ihtiyaçlar karşılandığında kişi kendini değerli, yetenekli, üretken bir 

kişidir ve bu ihtiyaçlarını karşılamıyorsa, aşağılanmış, çaresiz, zayıf, 

hayal kırıklığına uğramış ve hüsrana uğramış hissetmektedir (Naseri ve 

Hanae, 2019: 10). Birey yeteneklerini ve ürünlerini ortaya koyup 

özgürlüğünü hissettikçe kendini de iyi hissetmekte ve sosyal ortamda da 

saygınlık kazanmaktadır. 

Sosyal yapıdaki bir bireyin diğer bireylere veya gruplara göre daha 

üstün durumda olması sosyal saygınlık olarak tanımlanmaktadır 

(Mattson ve Clark, 2011: 314). Sosyal saygınlık bir bakıma onurlu olmak 

anlamına gelirken, onur, insancıl değerlere bağlı olmakla, evrensel insan 

haklarını korumakla ölçülmektedir (Addis, 2013: 416). Genel insancıl 

değerler ve hukuk tüm toplumlar tarafından ortak değerler olarak 

benimsenmiştir. 

Sosyal bilimlerde saygınlık kavramı, bireylerin ve sosyal grupların 

arzu edilen özellikler ve başarı temelinde elde edebilecekleri bir onur ve 

saygınlık kalitesi olarak ifade edilen sembolik değeri ifade etmektedirr. 

Yüksek saygınlığa sahip bireyler ve gruplar genellikle saygı görmekte, 

beğenilmektedir. Saygınlık statü ile ilgilidir ve her iki kavram da 

toplumdaki konumu tanımlayan süreçleri ve sosyal değerlendirmenin 

sonuçlarını ifade etmektedir. Sosyal bir fenomen olarak saygınlık, 

bireyleri sembolik bir sosyal değer ölçeğinde konumlandıran sosyal 

ilişkileri karakterize etmektedir (Berl vd., 2021: 14). Sosyal yapı içinde 

sağlıklı ilişkiler kuran bireyler her zaman saygınlık kazanmaktadır.  

Değişik toplumlarda sosyal saygınlığın tanımı ve ölçütleri 

değişirken; Yunanca hukuk anlamına gelen namus kavramı başlıca ölçüt 

olarak değerlendirilmektedir. Namusa riayet pek çok toplumda 

saygınlığın ilk ölçütlerinden sayılmaktadır (Herrman, 2017: 17). Sosyal 

saygınlık, bir sosyal değer olarak çocukların yetişmesinde sosyalleşme 

ve toplumsal değerlere uyum konusundaki gelişmelere katkıda 
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bulunmakta, gelişmeyi hızlandırmaktadır. Çünkü sosyal saygınlık, her 

bireyin sahip olmak isteyeceği bir statüdür (Tomasik ve Heckhausen, 

2006: 264). Sosyal saygınlık kazanmak isteyen her birey, çocukluktan 

itibaren namus (hukuk) konusunu dikkate almaktadır.  

Sosyal saygınlık, bireyin sosyal konumundan günlük yaşamına 

kadar tüm varlığını etkilemekte ve onu ve çevresini yönlendirmektedir. 

Bireyin değerlendirilmesinde ve yeni statüler kazanmasında sosyal 

saygınlık birincil ölçüttür. Sosyal saygınlık, zaman içinde kültürel bir 

değere dönüşmektedir (Schumann ve Marschler, 2018: 135). Sosyal 

saygınlık, öteden beri felsefi, teolojik ve etik düşünce tarihinin çeşitli 

dönemlerinde farklı yaklaşımlarla yansıma konusu olmuştur. 

Antropolojik bir araştırma, saygınlık fikrinin iletişimle ilgili 

değerini ortaya çıkarmış, sosyal saygınlığın değerini doğrudan insan 

ilişkileriyle açıklamıştır (Autiero, 2020:) Saygınlık öznel bir değişkendir 

ve sosyal saygınlığın bireylerle, onların toplumsal rolleri ve sahip 

oldukları donanımlarla değil, kendilerini kapatma pratikleriyle 

tanımlayan ve farklılaştıran toplumsal oluşumlarla ilgili olması 

durumunda aşılabileceği görüşü de bulunmaktadır (Wegener, 1985: 

218). Sosyal saygınlığı elde etmek, başlıca sosyal ereklerden birisi olarak 

ortaya çıkmaktadır. 

Aslında sosyal saygınlık, bireyin sosyal statüsünün yanı sıra başka 

pek çok etkenle ilgili olup, neredeyse bireyin bütün varlığının bir özeti 

gibidir. Bireyin yaşamdaki tutarlılığı, kararlılığı, sorumluluk bilinci, 

üretimleri, inancı, hitabeti, diksiyonu, bilgi birikimi, olaylara karşı 

reaksiyonu, günlük yaşam düzeni ve başka pek çok etken sosyal 

saygınlığı belirlemektedir (Staffen ve Arshakyan, 2017: 57). Ancak tüm 

etkenlerin arasında insan ilişkileri ve iletişim yeteneği, sosyal saygınlığı 

oluşturan başat etkenler olarak görünmektedir.  

Sosyal saygınlık ölçümlerinde çoğunlukla meslek dalları ölçü 

olarak aslınsa da, diğer etkenlerin de en az meslek kadar etkili olduğu 

görülmektedir (Faleiros-Sousa ve Da Silva, 2004: 93). Sosyal saygınlık 

kazanan kişilerin sosyal yapıda yukarı doğru çıkışı, sosyal saygınlık 

isteğini ve çabasını artırmaktadır (Barkow, 1975: 561). Sosyal saygınlık, 

sosyal aidiyet duygusunu ve sosyal balılığı da artırdığından,  sosyal 

saygınlık kazanma eğilimleri de artmaktadır (Jury vd., 2019: 367). 
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Toplumdaki her birey, sosyal saygınlık kazanmak için çeşitli yollara 

başvurmakta, sosyal saygınlığı sınıf atlamanın bir yolu olarak 

görmektedir.  

Kaynaklar 

Addis, A. (2013). The Role of Human Dignity in A World of Plural 

Values and Ethical Commıtments. Netherlands Quarterly of Human 

Rights, 31 (4): 403-444.  

Aruma, E. O. ve Hanachor, M. E. (2017). Abraham Maslow’s 

Hierarchy of Needs and Assessment of Needs in Community 

Development. International Journal of Development and Economic 

Sustainability, 5 (7):15-27. 

Autiero, A. (2020). Human Dignity in an Ethical Sense: Basic 

Considerations. Interdisciplinary Journal for Religion and 

Transformation in Contemporary Society, 6: 9-21. 

Barkow, J. H. (1975). Prestige and Culture: A Biosocial 

Interpretation. Current Anthropology, 16 (4): 553-572.  

Berl, R. E.W. ve Samarasinghe, A. N. ve Roberts, S. G. ve Jordan, 

F. M. ve Gavin, M. C. (2021). Prestige and Content Biases Together 

Shape the Cultural Transmission of Narratives. Evolutionary Human 

Sciences, 3 (42): 1-22. 

Faleiros-Sousa, F. ve Da Silva, J. A. (2004). Scaling Of Social 

Prestige By Direct and Indirect Psychophysical Methods. Paidéia 

(Ribeirão Preto), 14 (27): 89-94. 

Herrman, C. (2017).  The Cult of Honor. Global Journal of Human-

Social Science: Sociology & Culture, 17 (1): 1-23. 

Jury, M. ve Aelenei, C. ve Chen, C. ve Darnon, C. ve Elliot, A. J. 

(2019). Examining the Role of Perceived Prestige in the Link between 

Students’ Subjective Socioeconomic Status and Sense of Belonging. 

Group Processes and Intergroup Relations, 22 (3): 356-370. 

Kantzara, V. (2009). Prestige. Blackwell Encyclopedia of 

Sociology Online, Ed. George Ritzer, New Jersey: Blackwell Publishing. 



Prof. Dr. Sedat Cereci | 72 

 

Mattson, D. J. ve Clark, S. G. (2011). Human Dignity in Concept 

and Practice. Policy Sciences, 44 (4): 303-319. 

Naseri, N. ve Hanae, T. (2019). The Role of Interactive Learning 

in Promoting the Social Prestige of the Inhabitants of Inefficient Urban 

Areas: A Case study of Abkouh Region of Mashhad. Creative City 

Design, 2 (1): 1-11. 

Schumann, R. ve Marschler, M. (2018). Neue Forschungen zum 

hallstattzeitlichen Grabhügelfeld von Mitterkirchen (Oberösterreich). 

Menschen - Dinge - Orte., Ed. F: Nikulka ve D. Hofmann ve R. 

Schumann, Aktuelle Forschungen des Instituts für Vor- und 

Frühgeschichtliche Archäologie der Universität Hamburg, s. 133-140. 

Staffen, M. R. ve Arshakyan, M. (2017). About the Principle of 

Dignity: Philosophical Foundations and Legal Aspects. Seqüência 

(Florianópolis), 75: 43-62. 

Tomasik, M. J. ve Heckhausen, J. (2006). Sozialprestige von 

Ausbildungsberufen aus der Sicht von Realschüler/-innen. Zeitschrift für 

Sozialpsychologie, 37 (4): 259-273. 

Wegener, B. (1985). Gibt es Sozialprestige? Zeitschrift für 

Soziologie 14 (3): 209-235. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 | İletişim Sosyolojisi 

 

İnsan, Toplum ve İletişim 

Homo sapiensle başlayan iletişim eylemlerinin önemi ve kapsamı 

muazzam bir şekilde genişllemiş, sesli iletişimden telefonla kablolu uzun 

mesafeli iletişime kadar bir gelişme yaşanmış, internet erişimi de dahil 

olmak üzere mümkün olan mobil iletişim, sözsüz iletişim, işaretler, 

yazılar ve elektronik ortam iletişimi karmaşık ancak gelişmiş bir boyuta 

taşımıştır (Weller, 2022: 9). Araçlar ne olursa olsun, iletişim, gerek birey 

sağlığı gerekse toplum sağlığı açısından birincil gereksinimlerden biri 

olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle çoğu zaman toplum, bir ileitşim 

eylemleri bütünü olarak tanımlanmaktadır (Vereenooghe ve Baldus, 

2018: 88). 

Toplumsal yapıda, insanlar arasında en çok görülen eylem, insanın 

da toplumun da varlığını ve diriliğini sağlayan iletişimdir (Röttger ve 

Schmitt, 2014: 29). Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki 

temel gereksinimlerden biri olan iletişim, insanın ilk eylemlerinden 

biridir. Her insan, sosyal yapının bir parçası olmak için ileitşimkurmak 

zorundadır.  

İletişim çocukluktan başlamakta ve yaşam boyu sürmektedir. 

Çocuk eğitimindeki ilk konulardan biri olan iletişim kurma, çocuğun 

toplumsal yapıya uyum sağlamasında başlıca eylemdir (Ekawati, 2017: 

37). Tinsel bir ihtiyaç olan iletişim, birbirleriyle etkileşim içinde olan 

insanların bilgi, duygu ve düşünce alışverişini kapsarken, her ileti 

alışverişinde insanların örgütlenme sürecine de materyal sağlamaktadır 

(Cameron ve Webster, 2005: 453). Sosyal yapının oluşması, bireylerin 

ileti alışverişi aracılığıuyla örgütlenmesiyle gerçekleşmektedir.  

İnsanın, kendi kişiliğiyle diğer insanlar arasında var olmasını 

sağlayan iletişim, insanları birbirine yaklaştıran etkiler taşımaktadır 

(Mefalopulos, 2008: 215). Düşündel ve duygusal etkileşimler ve veri 

alışverişiyle sosyal yapının ilk hücreleri oluşmaktadır. İnsanlar iletişimle 

bir arada yaşamayı, paylaşmayı, yardımlaşmayı, insancıl davranışları ve 

toplum olmayı öğrenmişlerdir. İletişim, toplumsal yapıda özellikle 

günlük gereksinimler, sağlık, eğitim gibi konularda ihtiyaçların 

karşılanmasında, eksiklerin giderilmesinde başrol oynamaktadır 

(Schmidt ve Taddicken, 2017: 31). Osyal yapının temel eylemlerinden 
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biri olan ileitşim, hemen hemen tüm sosyal 

gereksinimlerinkarşılanmasında da başlıca unsurlardan biridir.  

Toplum, havanın durumundan ekmeğin fiyatına, kaldırımların 

genişliğinden tiyatro biletlerine kadar insanların her türlü iletiyi 

paylaştığı insan birlikteliğidir. Toplumsal yaşamda iletişimin eksik 

olması, toplumsal örgütlenmenin de eksik ve yanlış olması anlamına 

gelmektedir (Hoeflich ve Roessler, 2001: 452). İnsanlar arasında 

sevginin ve saygının oluşmasını sağlayan iletişim, insanlar arası güven 

ve toplumsal huzurun oluşması için de temel etkendir (Messmer, 2007: 

483). Sosyal yapıda iletişim, başta bilgi alışverişi olmak üzere, tüm 

düşünsel ve duygusal verilerin aktarımında ve toplumsal gelişimin 

sağlanmasındaki baş aktördür.  

 İnsan doğasındaki sosyal dürtüler insanları iletişim kurmaya 

zorlamakta ve onlara birlikte yaşama temeli hazırlamaktadır (Bohn, 

2017: 354). İnsanlar, iletişim kurarak toplumsal örgütlenmelerini 

sağlamış ve tüm ihtiyaçlarını toplum olarak gidermişlerdir (Moreno vd., 

2015: 247). Bireylerin karşılıklı uzlaşma, bazı kurallara uymak üzerinde 

anlaşma ve birbirlerini şiddet, sahtekarlık veya dikkatsizlikten korumak 

için birleştirdiğini varsayan kavram, toplumsal sözleşmedir. “Consensus 

omnium” da denen sosyal sözleşme, sosyal yapıdaki tüm bireylerin 

belirli görüş ve ideallerdeki anlaşması olarak tanımlanmaktadır. Sosyal 

sözleşme, bir fikir birliği anlayışıdır (Neves, 2022: 745). Sosyal yapıdaki 

bireylerin ezici çoğunluğu bir fikir etrafında birleştikleri zaman sosyal 

sözleşme gerçekleşmiş demektir. 

Hipermodern çağda ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel 

düzeyde sürdürülebilirlik iletişim ve sosyal sözleşmeyle mümkün 

olmakta, tüm toplumlar küresel alana iletişimle bağlanmaktadır (Hamidi 

ve Möglich, 2021: 573). İleiştim, toplumun örgütlenmesinin ve 

gelişimini tamamlayarak tüm ihtiyaçlarını karşılamasının ve sorunlarının 

çözümünün temel yolu olarak ortaya çıkmaktadır.  
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Kil Tabletten Dijital Tablete Medyanın Serüveni: Çağ Yitimi 

Yazı, insanlık tarihinin en büyük buluşu ve medyanın serüveninin 

de ilk adımıdır. İnsanlar, yazı ile tarihi yazmaya ve yazı ile iletilerini 

aktarmaya başlamıştır (Zollinger, 2010: 289). Kil tabletlere yazılmış ilk 

iletiler tecimsel veya dinsel anlatımları içerirken, ilerleyen dönemlerde 

her türlü ileti kil tabletler aracılığıyla bir yerden başka yerlere 

aktarılmıştır. 

Arada bulunan, aracılık eden anlamında Latince bir sözcük olan 

medya, türlü biçimlerde ilk çağlardan bu yana kullanılmış,  ancak yazının 

bulunuşuyla bir devrim yaşamıştır. Yazı anlatımı kolaylaştırmış, 

kalıcılığı sağlamış, iletiyi yüzyıllar sonrasına aktarmanın aracı olmuştur 

(Schultz-Venrath, 2005: 15). Yazıyı ilk kullanan Sümerlerdir, ancak 

Sümerceyi okumak ve yazmak zor olduğu için Sümer uygarlığında özel 

yazıcılar bulunmaktadır (Krebernik, 2002: 67). Yazıyı bulan ve ilk 

kullanan, yazının kültürünü de geliştirmiş ve gerekli teknik ve araçları 

üretmiştir. Bir anlamda, asker ve tacir de medya olarak çalışmıştır 

(Matsunaga vd., 2010: 418). Yazı, kısa sürede önce Eski Dünya’da, 

ardından tüm dünyada yayılmıştır. 

Yazıya kadar anlatmak istediklerini söz ile anlatan ve sözlü kültür 

geliştiren insanlar, yazıdan sonra anlatıma daha çok önem vermişlerdir. 

Özellikle monarklar ve burjuva, zaferlerini, gururlarını ve emirlerini yazı 

ile kitlelere aktarma yolunu seçmiştir (Alföldy, 2011: 199). Yazı, resmi 

ve tecimsel bir anlatım ve anlaşma aracı olmanın yanı sıra, günlük 

olayları ve edebi metinleri aktarmanın da aracı olmuştur. Sümerlerin 

ünlü destanları, kil tabletler aracılığıyla günümüze kadar ulaşmıştır. 

Yazılı ilk medya olan kil tabletler, antik çağları modern çağlara kadar 

taşımıştır (Pongratz-Leisten, 2011: 36). Ortadoğu’nun hemen her 

yerinde, antik çağlardan kalma sayısız kil tablet bulunmuştur. 

Bir kralla bir rahibenin arasındaki aşka aracılık eden bir kil tablet, 

yaklaşık 2500 yıl önce duygulara aracılık eden bir medyumun kanıtıdır 

(Rudik, 2011: 484). Anadolu’da, antik alışverişleri içeren çok sayıda kil 

tablet bulunmuştur. Antik çağların koşulları ve içeriği kil tabletler 

aracılığıyla çözülmüş ve anlaşılmıştır. O dönem en modern iletişim aracı 

olan kil tabletler, uzun süre popüler medya olarak kullanılmıştır 
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(Wadephul, 2019: 73). Antik çağların ilk yazılı medyası olma özelliği 

taşıyan kil tabletler, daha sonraki gelişmiş araçların da yolunu açmıştır. 

Antik zamanlarda, her hangi bir şey aktarmak veya almak için 

kullanılan her şey medyum olarak adlandırılmıştır ve medyumlar, 

işlevleri nedeniyle insanlar tarafından her zaman takdir edilmişlerdir. 

Medyum, insanların gereksinim duydukları bilgileri ve diğer iletileri 

almak için bir yol olarak kullanılmıştır (Morse, 2008, 22). Medyum 

doğal olarak geçmişte, modern zamanlardaki medya kadar önemli olarak 

değerlendirilmiştir. 

Bazı insanlar bilgi ve ileti elde etmek için astronomiye, uzaydaki 

varlıklara veya yıldızlara yahut falcılığa başvurmuşlar, bazı araçlar 

kullanmışlardır (Wurgaft, 2013, 45). Geçmişte medyum denilen bazı 

insanlar, bilinmeyeni veya geleceği öğrenmeleri için insanlara yardım 

etmişlerdir. Medyum çoğunlukla, fizikötesi varlıklardan insanlara bilgi 

aktaran insanlar olarak bilinmektedir ve pek çok kişi medyumlardan 

gelecekle veya yaşamla ilgili bilgiler almak için yararlanmak 

istemişlerdir (Ware ve diğerleri, 2013, 69). Medyum, her dönem ileti 

aktaran ve insanları bilgilendiren araçlardır. 

Geçmişten günümüze kadar medyum, bir kaynaktan bilgi veya ileti 

alıp başka bir yerdeki insanlara aktarmıştır. Medyum genelde, iletiye 

katkıda bulunmamakta veya kendisi ileti üretmemektedir (Cereci, 2018: 

39). Aslında her çağ kendi medyumlarını üretmiş, medyum bazen bir 

insan, bazen bir hayvan, bazen çeşitli araçlar olmuştur. Bilgi arayışı, 

iletişim araçlarının geliştirilmesine yol açmış, ilk çağlardan bu yana 

insanlar bilgiye ulaşmak için çeşitli araçlar geliştirmiştir.  

Mezopotamya’daki uygarlık yüksek bir düzeye ulaştıktan sonra, 

hemen yanındaki Mısır’a geçmiş ve Mısır’da farklı boyutlara ulaşmıştır 

(Reinhard, 2019: 77). Mısır uygarlığı, tarihin en yaygın iletişim 

araçlarından birini bulmuş, papirüsü geliştirmiştir. Afrika’da Nil Nehri 

kıyısında yetişen, boyu 3 metreyi bulabilen, çıplak saplı otsu bir bitki 

olan papirüs saplarından yapılan kâğıdın da adı olan papirüs, çağlar 

borunca ileti aktarmak için kullanılmıştır (Auenmüller, 2014: 252). 

Papirüs ve yazının buluşması, uygarlık tarihinde medyanın büyük 

aşamalarından biridir.  
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Papirüsten matbaa baskılı kitaplara kadar insanlar, bilgiyi ve diğer 

iletileri aktarmak için sayısız araç geliştirmişlerdir. Her araç, insanları 

işlerini kolaylaştırıp onlara değişik olanaklar sağlamıştır. Ancak 

teknoloji, insanların yaşamlarını kolaylaştırırken, düşünme ve çalışma 

oranlarını azaltmıştır (Hößle, 2020: 8). Antropologlara göre insan beyni 

son 20 bin yılda, yüzde 8 oranında küçülmüştür (Mengert, 2015: 311). 

Teknoloji, büyük olanakları ve yüksek cazibesiyle dünyada egemenlik 

kurmuştur, ancak eski çağların pek çok değerini de etkisiz kılmıştır. 
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Çağın Dönüşümü 

Dünya sürekli dönmektedir ve döndükçe her şey değişmektedir. 

Doğal yolların yanı sıra insanlar da dünyayı değiştirmekte ve insanlar 

her gün farklı nesneler ve kavramlarla tanışmaktadır. İnsan merak 

etmeden yaşayamamıştır; hep merak etmiş, araştırmış ve teknik icatlar 

yapmıştır. Her buluş insanı geliştirmiş ve çağı değiştirmiştir (Lipscy, 

2015: 349). İnsan her çağda şartlara uyum sağlamış ve çağdaş araçlar ve 

yaklaşımlar yaratmıştırır. Evrenin en çok değişen ve dönüşen unsurnun 

dünya olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır (Hausknost, 2015: 27). 

İnsan aklı daha güzel, daha sorunsuz, daha güvenli ve daha kolay 

yaşamak için her gün yeni buluşlar yapmakta ve dünyayı 

dönüştürmektedir. 

Dünya, insanların hareketlerinden dolayı birçok ilkel çağ ve ondan 

sonra pek çok modern çağ yaşamıştır. İnsanlar ilkel çağlardan modern 

çağlara geçmişler ve her çağda daima yeni teknikler geliştirmişlerdir. 

İnsan önce çiftliği öküzle sürmüş, sonra makineyi kullanmıştır. Gelişmiş 

teknikler hayatı kolaylaştırmış ve insan teknik buluşlarla medeniyeti 

yaratmıştır (Hamaker, 2002: 65). Medeniyet her zaman şartlara göre 

değişmiş ve teknikler de değişmiştir. Çağlar o kadar hızlı değişmiştir ki 

insanlar şaşırmıştır. İnsanlar ilk çağlarda avcılık ve toplayıcılık yapmış, 

ancak modern çağda uzayda şehir kurmayı planlamışlardır. 

Teknikler insanlar tarafından çok ilgi görmüş ve insanlar her 

zaman hayatlarını kolaylaştıran teknikleri aramışlardır. Sanayi Devrimi 

ve teknolojik gelişmeler dünyada çok farklı değişimlere neden olmuş ve 

insanlar birçok farklı koşul ve yaklaşımla karşılaşmışlardır. Son yıllarda 

göçler artmış, şehirler genişlemiş ve nüfus artmıştır. İnsanlar, kırsal 

alanlardaki geleneksel yaşamı terk ederek, kentsel alanlarda modern 

yaşamla tanışmış ve modern dünyada modern yaklaşımlara ve modern 

araçlara sahip olmuştur (Cereci, 2010: 7). İnsanlar müstakil evlerden 

apartmanlara taşınmış ve modern çağda hayvan yerine araba kullanmaya 

başlayarak dertlerini bırakıp kolay şeyler yapmaya başlamışlardır. 

Çağlar dönüştükçe diller ve davranışlar da değişmiştir. Pek çok 

insan birbirini kısa sözcüklerle selamlamaya başlamış, artık 

konuşmamaya ya da birbirlerinin sorunlarını anlamamaya yönelmiştir 
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(Borde, 2017: 5). İnsanlar yüksek ritimli şehir yaşamı nedeniyle yemek 

pişirmek için fazla zaman harcamamakta ve genellikle donmuş gıdalarla 

beslenmektedir. Pek çok insan günlük yaşamında bilgisayar ve cep 

telefonu kullanmakta, mektup yazmamakta veya yüz yüze 

konuşmamaktadır. Pek çok insan inanç ve manevi değerlerle 

ilgilenmemekte, daha çok para ve kolay işlerle ilgilenmektedir (Napoli 

ve Friedland, 2016: 59). Yeni çağ geleneksel yaşamı umursamamış ve 

insanlar farklı bir yol izlemiştir. Yeni medyayla başlayan hipermodern 

çağın başlangıcında gelenekleri unutmaya ve modern üslubu öğrenmeye 

başlamışlardır. 

Hemen hemen tüm insanlar lüks koşullarda yaşamak istemekte ve 

yaşam biçemlerinden  dolayı takdir edilmek istemektedir. Bunlar modern 

kültürün farklı bileşenleridir ve medya her zaman insanlara modern 

kültürün mesajlarını iletmektedir. Bir bakıma medya bir kültür taşıyıcısı 

olarak çalışmaktadır. Kültür bir anlamda bir toplumun ruhudur ve uzun 

bir süreç içerisinde insanların deneyimlerinin sonunda ortaya çıkar. 

Kırsal kesimde yaklaşık olarak Sanayi Devrimi'ne kadar coğrafya, iklim, 

din ve ahlak kuralları ve üretim koşulları genel olarak kültürün temeli 

olmuştur ve devrim sürecinin sonunda insanların kırsaldan kentlere göç 

etmesiyle ortaya çıkan medya yaşamda egemenlik kurmuştur. Kırdan 

kente göç eden insanlar, göçün başlangıcında kırdan farklı koşullar 

nedeniyle şok olmuş ve uzun süre zorluklar içinde yaşamışlardır. 

Yüzlerce yıldır geleneksel kültür içinde yaşamışlar ve kentsel alanlarda 

bir anda farklı bir kültürle karşı karşıya kalmışlar ve şok olmuşlardır 

(Cereci, 2015: 7). İnsanlar kentlere taşındıktan sonra kent yaşamı 

insanlara birçok çekici olanak sunmuş ve insanlar yeni yaşamlarında 

sayısız çekicilik bulmuşlardır. 

Hipermodern çağda insanlar haber öğrenmek, sosyal yaşama 

katılmak ve dünya ile bütünleşmek için sürekli medyaya başvurmuştur. 

Hipermodern çağ, insanı şekillendirmiş, yönlendirmiş ve onlara çekici 

olanaklar sunmuştur. Hipermodern çağ bileşenleri tecimsel bir temele 

dayanmakta ve oldukça süslü unsurlarla insanları cezbetmeye 

çalışmaktadır (Ali, 2016: 121). Hipermodern çağın en çekici 

bileşenlerinden biri de eğlencedir ve çağın hükümdarları, insanları daha 

kolay yönetmek için onları daha çok eğlenmeye yönlendirmektedir. 

İnsanlar yüksek ritimli yaşamda çok çalışmakta, çok yorulmakta ve daha 
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çok eğlenmeye ihtiyaç duymaktadır. Pek çok insan gerçek dünyadan 

uzaklaşıp hayal dünyalarına sığınmak istemektedir (Cereci, 2015: 229). 

Hipermodern çağ, insanları dev posterler, televizyon gibi ya da internet 

görüntüleri, elektronik ışıltılar gibi görsel çekicilikler ve ego tatmini 

sağlayan uygulamalar aracılığıyla cezbetmiştir. 

Hipermodern çağ bir bakıma görselliğin çağı olmuştur ve her ileti 

görsel formda aktarılmaya başlanmıştır (Wildgen, 2021: 211). İmaj, 

kolaylığı ve gösterişçiliği nedeniyle insanları falzsıyla cezbetmiştir. 

Modern çağın ritmi yorucudur ve insanlar dinlenme ve eğlence tesisleri 

aramaktadır. İnsanlar sorunları nedeniyle beyinlerini giymek 

istemiyorlar. Anlamak için görüntüleri tercih ederler (Claffy ve Clark, 

2016: 238). Görsel iletişim son zamanlarda sözlü iletişim kadar önemli 

hale gelmiş ve modern çağda görsel iletişim grafik tasarım, fotoğraf, 

televizyon, video veya interaktif medyayı üretmiştir (Lester, 2013: 37). 

Görsel tasarım ve tasarım ilkeleri iletişimin temel yapıtı haline gelmiş ve 

görsel iletişim giderek insanlar arasında yayılmıştır. 
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Yeni Medya Gerçeği 

Sosyal ağ toplulukları, günümüzün web dünyasının içsel bir 

unsurudur. İnsanlar bu siteleri arkadaşlarıyla iletişim kurmak, resim 

alışverişi yapmak veya sadece sıkıldıklarında vakit öldürmek istedikleri 

için kullanmaktadır. Şirketler de müşterilerini ilgili bilgilerle hedeflemek 

ve onlara daha fazla odaklanmak için sosyal medyayı bir pazarlama aracı 

olarak kullanmaya başlamıştır. Milyonlarca kullanıcının yanı sıra her 

zaman sosyal ağlardan yararlanan kötü niyetli kişiler de vardır. 

Solucanlar ve böcekler aracılığıyla yapılan saldırılar bu sosyal ağlar 

aracılığıyla yayılmaktadır. Hemen hemen her durumda, dolandırıcılar, 

virüslü bir kullanıcı bahanesiyle istek mesajları göndermek için sosyal 

mühendislik hilelerine başvurmaktadır. Bağlantıyı takip eden meraklı 

kişiler de kötü amaçlı yazılımlarla bozulacak ve istemeden metinleri 

daha fazla yayacaktır. Ne yazık ki birçok kişi, ekranların arkasına 

gizlenmiş gerçek kurdu bilmeden, beslemelerindeki herhangi bir 

bağlantıya tıklayıp herhangi bir kişiyi kişisel ağlarına ekleyecek ve yeni 

medya ile çok fazla zaman geçirecektir (Sundaram, 2017: 39). Bu da 

tehlikeyi ve uğranan zararı artırmaktadır. 

Yeni nesiller dijital bir dünyaya doğmuş ve genellikle geleneksel 

yaşam biçimini tanımamıştır. Dijital dünyanın olanakları eski nesiller 

için çok uzakta kalmıştır (Valickas ve Jakštaitė, 2017: 117). Sadece 25 

yıl önce “www” icat edilmiş, sadece on yıl önce Facebook çevrimiçi 

olmuştur. Bu kısa zaman dilimi göz önüne alındığında, bu gelişimin 

günlük yaşamımızı ve davranışlarımızı nasıl etkilediğini görmek 

etkileyicidir.  

Hipermodern teknoloji pek çok soru sordurmuştur: “Dünya 

çapında etkileme oranı nedir ve 3G teknolojisine sahip bir cep telefonu 

kimdedir? Aşağıdaki sayılar, küresel İnternet ortamındaki önemli 

gerçekler ve rakamlar hakkında bir fikir vermektedir. 2013 yılında 2,7 

milyardan fazla insan internet kullanıcısıydı ve bu, dünya nüfusunun 

%39'una tekabül etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, nüfusun üçte 

biri (%31) çevrimiçiyken, gelişmiş dünyadaki dörtte üçü (%77) 

çevrimiçidir. Avrupa, dünyadaki en yüksek İnternet penetrasyon oranına 

(%75) sahip bölgedir ve onu Amerika (%61) takip etmektedir. Afrika'da 

insanların %16'sı İnternet kullanıyor - Asya ve Pasifik'teki penetrasyon 
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oranının sadece yarısı (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, 2013). 

Gelişmekte olan ülkelerde, 25 yaşın altındakilerin (toplam 1,9 milyar) 

neredeyse dörtte üçü (%70) çevrimiçi değil. İnternet son 10 yılda kökten 

değişmiştir. Her şeyden önce sosyal ağ siteleri (SNS) ortaya çıkmış ve 

popüler hale gelmiştir. Ayrıca, birçok kullanıcı için SNS, web'deki 

içeriğe erişmenin birincil yolu haline gelmiştir. Sosyal ağlar insanlara 

sayısız kolaylıklar sağlasa da ağır sorunları ile birlikte gelmişlerdir 

(Grzywińska ve Batorski, 2016: 27). Her yeni teknolojide olduğu gibi, 

sosyal ağlar da istismara açık özellikleriyle istismar edilmiştir.  

Sosyal medya, insanların bu temel ihtiyaçlarından 

yararlanmaktadır ve insanların beklentilerine karşılık vererek 

çalışmaktadır. Sosyal medya sitelerinin ve sosyal medya 

uygulamalarının modern çağda bu kadar popüler olması şaşırtıcı 

olmamalıdır (McFadden, 2018). Aslında sosyal medya hipermodern 

çağın şartlarında bir tasarımdır, kolay, hızlı, cazibeli, ego tatmini 

yapabilen... Milyarlarca insan hipermodern çağı yaşamakta ve sosyal 

medyayı kullanmaktadır (Zeitel-Bank, 2014: 1184). Yeni medya, dijital 

teknoloji üzerinde sosyal medyayı oluşturmuş ve dünyadaki tüm 

yaklaşımları değiştirmiştir. 

Modern çağın koşulları ve sorunları, çekici ve eğlenceli bir ortamı 

gerektirmektedir. Özenle tasarlanmış ve insanlara nezaketle sunulmuş 

olan sosyal medya, tam da hipermodernçağın ihtiyaçlarına karşılık 

vermektedir. Sosyal medya, iletişim, psikoloji, sosyoloji ve işletme gibi 

çeşitli disiplinleri kapsayan bilim adamları arasında popüler bir konu 

olmuştur. Sosyal medya üzerine mevcut akademik literatürün büyük bir 

kısmı sadece son birkaç yılda yayınlanmış ve sosyal medyanın sosyal 

süreçleri ve pazarlama, siyaset, sağlık iletişimi ve eğitim gibi alanlardaki 

etkilerine odaklanmıştır (McIntyre, 2014: 7). Sosyal medya, 20. yüzyılın 

sonlarına doğru insanların birçok ihtiyacına cevap vermeye başlamıştır. 

Hipermodern çağ, bilgisayara dayalı “mûcizevî” olanaklar ve 

uygulamlarla başlamış ve etkileri tüm dünyayı sararak yayılmıştır. Artık 

devlet başkanlarından öğrencilere kadar hemen herkes günlük 

yaşamında, iş dünyasında, okullarda ve yaşamın her yanında yeni medya 

kullanmaktadır (Tiidenberg, 2022: 138). Dijital teknoloji insanlığın en 

büyük icadıdır ve bilgisayar artık her yerde kullanılmaktadır. Dijital 
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teknoloji her şeyi kolaylaştırmıştır ve modern çağın tüm süreçleri dijital 

teknoloji ile yapılabilmektedir (Januariyansah ve Rohmantoro, 2018: 

437). Yeni medya, dijital teknolojinin en yetkin ürünüdür ve tüm dünyayı 

kuşatmıştır. 

Yeni medya büyük bir fırsat olmasına rağmen yanlış 

kullanıldığında sorunlara yol açmaktadır (Fitzpatrick, 2018: 54). Yeni 

teknolojileri kullanmanın zorlukları bazen karmaşık sorunlara neden 

olmakta ve teknoloji kullanıcılarının kendilerini buldukları problem 

çözme yöntemleri, teknoloji kullanımında yeni alışkanlıklar 

doğurmaktadır. Yeni teknolojilerin uygulanmasının karakteri, doğal 

olarak kullanıcılara yansımaktadır (Aiman-Smith ve Green, 2002: 427). 

Sosyal medya, bilgisayara dokunabilen ve internete girebilen herkes 

tarafından kullanılabildiği için yaygın olarak rağbet görmektedir; Etik 

olmayan ve saçma sapan paylaşımların bazı kısımları rahatsız edicidir. 

Sosyal medya bazen bir soruna dönüşmekte bazen de siber suçlara neden 

olmaktadır. Ancak çekici uygulamaları ve kolaylığı nedeniyle dünyanın 

büyük bölümünde hızla yayılmaktadır (Cereci, 2020: 18). Hipermodern 

insanın doyumsuz karakterine ve eğlence anlayışına en çekici olanaklarla 

karşılık veren sosyal medya, dünyadaki egemenliğini kurmaktadır. 

Sosyal medya, insanların karşılıklı olarak mesaj aktarabildiği 

internet tabanlı araçların genel adıdır (Dewing, 2012: 1). Tek bir faktörle 

açıklanamayan sosyal medyanın doğası ve gerekliliği, modern 

dünyadaki birçok dinamik ve etkinin sonucudur. Özellikle modern 

dünyada insan profili sosyal medyanın gerekliliğini açıklamaktadır 

(Troitter ve Fuchs, 2014: 34). Modern insanlar çok gergin yaşamakta ve 

rahatlamak için sosyal medyaya sığınmaktadır. Sosyal medyanın çeşitli, 

renkli, eğlenceli içeriği yorgun ve bıkkın insanları, geçici bir süre de olsa 

gerçek dünyanın sorunlarından uzekleştırmakta ve teselli etmektedir.   

Yeni medya, en yaygın izleme ve gösterim olanaklarını 

sağlamıştır. Pek çok insan yeni medyayı görmek ve göstermek için 

kullanmaktadır (Hirsjärvi ve Tayie, 2011: 105). Sosyal medya, tüm 

dünyayı saran büyük bir gerçektir, ancak hayali teknoloji somut 

gerçeklik kadar gerçektir. Herkes sosyal medyayı bilmekte, çoğu insan 

sosyal medyadan yararlanmakta ama çoğu da yanlış kullanmaktadır. 
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Sadece çok az kişi ihtiyaç duyduğunda sosyal medyayı doğru 

kullanmaktadır.  

İnsanların çoğu kişi sosyal medyayı vakit geçirmek veya eğlenmek 

için kullanmakta, bazıları ise sosyal medyada etik olmayan veya hukuka 

aykırı paylaşımlar yapmaktadır. İnsanların büyük kısmı, nasıl 

kullanmaları gerektiğini bilmemektedir (Leingartner, 2017: 42).Ancak 

sosyal medyanın çekiciliği tüm insanları etkilemekte, bu etki dilleri, 

kültürleri, yaklaşımları değiştirecek ölçüde güçlü biçimde ortaya 

çıkmaktadır (Schünemann, 2019: 14). Yeni medyanın en görkemli ve 

çekici ürünü olan sosyal medya, dünyada çağın ritmini ve niteliklerini 

değiştirecek kadar egemenlik kurmuştur. 

Medya, özellikle popüler gazeteler, müzik ezici medya ve her 

programın absürt bir komediye dönüştürülmeye çalışıldığı televizyon 

programları, insanların devlet işini, bilim ve sanatı görmesine, kamuoyu 

dünyasına girmesine yetecek kadar eğlence üretmektedir. (Newbury, 

2005: 401). Bundan oldukça memnun olan yöneticiler, her gün biraz 

daha eğlencenin dozunu artırmak için basit ve ilginç savaşlardan dikkat 

çekici gaflara kadar kendi becerilerini kullanmaktadır (Bennett, 2004: 

26). Sosyal medya, özellikle kullanmayı bilmeyenler olmak üzere çok 

sayıda insanı meşgul etmektedir. 

Sosyal medyada yer alan birçok görsel ve bilginin gerçek dışı 

olduğu bilinmektedir. Ancak insanlar sosyal medyada gördüklerine 

inanmaktadır. İnsanlar genellikle gördüklerini ve duyduklarını 

sorgulamamaktadır (www.visionquilt.org, 2019; Wiese, 2020: 31). 

İnsanlar önce doğruyu yanlışı ayırt etmeyi, sosyal medyadaki bilgileri 

sorgulamayı öğrenmelidir. Sosyal medya, gerçek ve gerçek olmayan 

arasında fantastik bir dünyadır. İnsanlar en çok sosyal medyanın gerçek 

dışı boyutuyla ilgilenmektedir (Lomborg, 2015: 2). İnsanlar genellikle 

bu bağlamda yanılmaktadır. Sosyal medyanın popülaritesinin 

nedenlerinden biri, hızlı iletişim ve bir diğeri, kullanıcıların kullanım 

davranışlarına göre çeşitli gruplara ayrılabilmesidir. (Mathews ve 

George, 2013: 3181). Sosyal bir ortam gibi görünen sosyal medya, ilginç 

haberlerden etkinlikleri, eğlenceli videolardan ideolojik paylaşımlara 

kadar çok sayıda ileti aktararak cazibe yaratmaktadır. 
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Yeni medya artık dünyanın en yaygın kullanılan aracıdır. İnsanlar 

yeni medya ile çok fazla vakit geçirmekte ve başka işlere vakit 

bulamamaktadır (Harris ve McCabe, 2017: 43). Modern çağda insanlar 

zamanlarının çoğunu yeni medya ile geçirmektedir. Yeni medya bir 

bakıma insanların sosyal yaşamı olmuştur ve küresel bir çağ dönüşümü 

yaşanmıştır (Cereci, 2020: 119). 
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Sosyal Ağlar ve Ağ Toplumları 

Hipermodern çağın en yaygın ve gösterişli iletişim araçları olan 

sosyal medya, tüm dünyayı ileti sağanağı altında bırakırken, sosyal 

medya kullanıcıları her gün giderek artan paylaşımla kendilerini mutlu 

hissetmekte ve bunu yaşam kültürlerine yerleştirmektedir. Marshall 

McLuhan'ın “küresel köy” kuramına göre küçülen dünya, sosyal ağların 

egemenliği altına girmektedir (Trares, 2015: 12).  Sosyal ağ kavramı, 

bireysel sosyal ilişkilerin ötesine geçerek, sosyal ilişkilerin 

“bütünlüğüne” bakışı gündeme getirmekte, Mark Granovetter'in 

deyişiyle, insanların, sosyal ağların ve sosyal kurumların etkileşim ve 

birbirlerini şekillendirme biçimlerinin artık dünyanın gündemi olmasını 

kapsamaktadır (Hollstein, 2013: 749). Hipermodern dünya sosyal ağlar 

üzerine kurulmakta ve dönmektedir. 

Sosyal ağlar, ortak iletişimleri veya internet tabanlı sistemlerde 

toplanan doğrudan bağlantılarla ilgili verilerden çıkarılan ilişkilerle 

birbirine bağlanan kayıtlı kullanıcılara atıfta bulunan insanlar veya daha 

doğrusu dijital temsilleri olan kullanıcıları kapsamaktadır. İnternetin ve 

ortak Web 2.0 fikrinin oluşturduğu sosyal tabanlı hizmetlerin hızlı 

gelişimi ve genişlemesi, yeni araştırma ilgi alanlarının, internetteki 

sosyal ağlar, sanal veya çevrimiçi topluluklar gibi ögeler sosyal ağlarla 

doğrudan ilgili konulardır (Musiał ve Kazienko, 2013: 37). 20 yüzyılın 

en büyük buluşlarından biri olan internet, tüm dünyayı etkisi alan 

olanaklar sağlamış, sosyal ağlarla bütün küreyi kuşatmıştır. 

Çevrimiçi sosyal ağların ortaya çıkışı, dünyadaki en heyecan verici 

olaylardan biri olmuş, Twitter, LinkedIn gibi birçok popüler çevrimiçi 

sosyal ağ ve Facebook giderek daha popüler hale gelmiş, Flickr gibi bir 

dizi multimedya ağları da artan bir popülerlik düzeyine ulaşmıştır. Bu tür 

sosyal ağların çoğu içerik açısından son derece zengindir ve tipik olarak 

önemli miktarda içerik ve bağlantı verisi içermektedir (Aggarwal, 2011: 

8). Son zamanlarda sosyoloji, fizik ve daha yakın zamanda ekonomi, 

farklı etkinliklerde sosyal ağların etkileriyle biçimlenmektedir. Yeni bir 

ürün, bir toplantıya katılım, suç oranları, arkadaşların ve tanıdıkların 

seçimleri ve diğer kararlar sosyal ağlarda yer almakta ve çok sayıda 

insanı etkilemektedir (Martí ve Zenou, 2009: 26). Sosyal medya 

neredeyse, insanların tüm yaşamsal gerksinmlerini karşılayan ve onlara 
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istedikleri mutluluğu ve huzuru sağaladığı düşünülen bir araca 

dönüşmüştür.  

Manuel Castells tarafından ortaya atılan Ağ Toplumu kavramı, 

örgütsel ilişkilerin yerini ağ yapılarının aldığına işaret etmektedir. Ağ 

toplumunun içinde, birbirine karmaşık ağlarla bağlanmış kişiler ve 

kişilerin yanı sıra sayısız aygıt ve cisim de bulunmaktadır (Baumgartner, 

2013: 519). Hipermodern çağda iş dünyası, eğitim dünyası, günlük 

yaşam, hatta askeri ortam sosyal ağlar üzerinden çalışmakta, her gün 

ağlara girenlerin sayısı hızla artmaktadır (Götzenbrucker, 2010: 214). 

Haberleşmeden alışverişe, gündemi takip etmeden sosyal etkinliklere 

katılmaya kadar çok sayıda olanak sunan sosyal ağlar, insanların 

yaşamındaki başrollerden birini üstlenmiştir (Würffel, 2020: 218). 

Sosyal ağlar, çok sayıda iletişim olanağı sunmanın yanı sıra, insanların 

yaşamını biçimlendiren ve yönlendiren etkiler de oluşturmaktadır. 

İnternet, yalnızca bir bilgi paylaşım platformu olmaktan hızla 

bireylerin içerik, görüş ve bilgi paylaşmak için kullandığı bir sosyal ağ 

platformu haline gelmiştir. Sosyal ağ, insanların birbirleriyle nasıl 

etkileşime girdiğinde devrim yaratan küresel bir olgudur. Sosyal ağ 

hizmeti (SNS), insanlar arasında sosyal ilişkiler kurmak ve geliştirmek 

için kullanılan İnternet tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların e-postaları, 

anlık mesajlaşmaları, çevrimiçi yorumları, wikileri, dijital fotoğrafları ve 

videoları paylaşmalarına ve blog girişleri göndermelerine olanak 

tanımaktadır (Sadiku vd., 2019: 126). Bir bakıma internet, insanların 

ihtiyacı olan pek çok gereksinimi sanal veya gerçek olarak onlara 

sağlamaktadır.  

Sosyal ağlar, bir dizi aktörden ve bunlar arasındaki bir dizi 

ilişkiden oluşmaktadır. Karmaşık ilişkiler ve ouyunlar dizgesi içinde 

sosyal medya kullanıcıları, haber öğrenmekten kişisel paylaşımlarını 

yapmaya, yabancı dil öğrenmekten bazı sosyal etkinliklere katılmaya 

kadar çok sayıda olanağı sosyal medyada bulmaktadır (Zygmunt, 2022: 

8). İnsanlar, birden fazla sosyal ağda yaşamak ve farklı ortamlarda farklı 

sosyal konumlarda yer almak eğilimine girmiştir. Çünkü sosyal ağlar 

bireysel refahı etkilemek için çok sayıda nedensel yol sunmaktadır 

(Zhang ve Centola, 2019: 103). Teknolojik olanaklarla eskiye oranla 

tembelleşen hipermodern çağ insanı, gereksinimlerinin çoğunu 
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karşıladığı ve ego tatmini sağladığı sosyal medyayı yaşamının merkezine 

yerleştirmiştir. 
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Sosyal Medya Gerçeği: Modern Monarşi 

Siyasal gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin 

genellikle kalıt yoluyla aile bireylerine geçtiği devlet biçimi olarak 

tanımlanan monarşi, modern çağla birlikte diğer kavramlar gibi anlam 

değiştirmiş, modern çağı tasarlayanların kullandığı araçların erkine 

dönüşmüştür (Kneuer ve Demmelhuber, 2012: 37). Sosyal medya, 

modern çağın en popüler araçlarıdır ve modernizmin yapay geriliminden 

bunalan insanları rahatlatmak ve eğlendirmek için üretilmiştir.  

Modern çağın stratejistleri yeni bir çağ tasarlamış ve dünyayı 

yönetmek için yeni medyayı üretmişlerdir. Yeni medyanın en çekici ve 

etkili araçları olan sosyal medya tüm dünyaya yayılmış ve herkesi 

denetim altına almıştır (Gronau, 2009: 347). Tüketim kültürünün başlıca 

cazibesi olan eğlenceli ürünler tüm insanları kendine çekmiş ve bağımlı 

hale getirmiştir. Sosyal medya dünyayı yöneten bir monarka 

dönüşmüştür (Hohlfeld und Godulla, 2015: 28). İnsanların çoğunun 

günlük yaşamdan sosyal medyadan vazgeçememeleri kaygı verici 

bulunmaktadır. 

Herkesin maske ile dolaştığı ve her şeye makyaj yapılan modern 

çağın başlıca sömürü araçları olan medya, teknolojinin yardımıyla sosyal 

ağlarını kurmuş ve sosyal medya ile herkesi kendisine bağlamıştır 

(Castells, 2010: 492). Geleneksel değerlerin yaşamı yönlendirdiği çağ 

geride kalırken, geleneksel medya da önemini yitirmiş, daha çekici ve 

eğlenceli olan modern medya her yana yayılmıştır. Modern çağı 

tasarlayanlar tam da bunu istemişlerdir (Teece, 2010: 177). Sosyal 

medya, modern, siyasi, sistematik bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

İnsanların haberleşme ve eğlence gereksinimleri karşılayan sosyal 

medya, tüm küreyi saran bir ağ bütünü olarak çalışmaktadır. İnsanlar 

benliklerini doyurmak için de sosyal medya kullanmaktadır. Sosyal 

medya, beğeni için çok fazla olanak sağlamaktadır. İnsanlar, toplum 

içinde bulamadıkları beğeniyi sosyal medyada aramaktadır (Butz, 2015: 

1). Sosyal medya, bir tür tatmin ortamıdır. Sosyal ortamda yeterli 

biçimde tatmin olamayan kişiler çoğunlukla sosyal medyaya 
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yönelmektedir (Tippelt ve Kupferschmitt, 2015: 449). Sosyal medya, 

modern çağda en etkili cazibe olarak ortaya çıkmaktadır. 

Modern çağda hemen herkes sosyal medya kullanmaktadır. Ancak 

herkesin sosyal medyayı doğru kullandığını söylemek olası değildir. 

Doğru kavramı göreceli olmakla birlikte, genel insancıl değerler 

doğruları belirlemektedir. Sosyal medya iletişim amacıyla 

kullanılmaktadır, ancak bazen ahlak dışı veya insancıl olmayan 

paylaşımlar yapılmaktadır (Hölig ve Hasebrink, 2016: 547). Geleneksel 

medya çok nadiren ahlaksızca ve vahşice yayınlar yapmıştır. Değerleri 

önemseyen geleneksel medya, ciddi özdenetim uygulamıştır (Raski, 

2015: 254). Bu anlamda geleneksel medya sosyal medyadan 

ayrılmaktadır.  

Gazeteler, dergiler, radyo ve televizyon geleneksel medya olarak 

adlandırılır (Kübler, 2003: 14). Geleneksel medya, farklı bir dönemin 

araçlarıdır. O dönemde insanlar paradan daha çok düşünceye önem 

vermiştir. İnsani değerler felsefe kadar önemsenmiştir (Kertscher, 2015: 

21). Toplumsal yapının temelini manevi değerler oluşturmuştur. İnsan 

olan herkese saygı duyulmuş, etnik kültürler korunmuştur (Karmasin 

und Litschka, 2017: 377). İki kere büyük dünya savaşı yaşayan dünya, 

büyük acılardan sonra insancıl değerlere yönelmiştir. Geleneksel medya 

da o dönemde insancıl değerleri yansıtmıştır (Rüdiger, 2017: 11). 

Dünyanın geleceğini planlayan stratejistler her dönem için özel projeler 

üretmişlerdir.  

Geleneksel medya, daha az eğlence unsuru kullanmıştır. Gazeteler 

siyah beyaz ve az fotoğraflıdır. Radyoda söz programları da 

yayınlanmaktadır. Televizyon yayınlarında ahlaki değerler 

gözetilmektedir (Rohs und Hofhues, 2018: 73). Genel olarak siyasetçiler 

ve işadamları da ahlaka saygı duymaktadır. O dönemde ulusal ve ahlaki 

kaygılar önemsenmiştir. Sosyal bütünün için de medya da insancıl 

değerleri dikkate almıştır (Ammerer, 2016: 21). Geleneksel medyanın 

yaygın olduğu dönem, geleneksel değerlerin de geçerli olduğu dönemdir. 

Geleneksel medya hükümetlere daha mesafeli çalışmış, çıkarları 

için ilkelerinden ödün vermemiştir. Hiyerarşi içinde çalışan geleneksel 

medya, hukuka ve ahlaka dayalı ilkeleriyle karakter sahibi olmuştur 

(Buckens, 2017: 141). Geleneksel medya zaman zaman maddi zorluklar 
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da yaşamasına rağmen, ahlaki ve insancıl değerlerden ödün vermemiştir. 

Geleneksel değerlerin egemen olduğu yıllarda insanlar daha mütevazı 

koşullarda yaşamış, medya da iletilerini abartmadan aktarmıştır. Abartı, 

modern çağın unsurudur  (Nolda, 2009: 7). Geleneklerin terkedilmesiyle 

gösterişli abartı artmış, iletilerin gerçekliği kuşkulu hale gelmiştir. 

Modern çağın kurucuları dünyayı sayısal ağlarla örmüş ve 

insanları ağlarla bağlamıştır. Sayısal teknoloji, tüm insanların 

yaşamlarına girmiş, onların işlerini kolaylaştırmış gibi görünürken 

insanları yönetmeye başlamıştır. Dünyada yaklaşık 5 milyar kişi mobil 

telefon kullanmaktadır (statista.com, 2017), yaklaşık 2.1 milyar kişi 

Facebook Messenger’dan yararlanmaktadır. Dünyada yaklaşık 5 milyar 

kişi mobil telefon kullanmakta (statista.com, 2017) ve yaklaşık 2.1 

milyar kişi Facebook Messenger’dan yararlanmaktadır. Dünya genelinde 

3.7 milyar kişi mail adresi kullanırken, 4 milyar kişi internetten 

yararlanmaktadır (Cereci, 2018: 131). Dünyadaki hemen herkes sosyal 

medyanın cazibesine kapılmıştır.  

İnsanlar modern çağla birlikte gelenekleri ve geleneksel araçları 

geride bırakmışlardır. Geleneksel mimari, geleneksel giysiler, geleneksel 

törenler ve diğerleri unutulmaya terkedilmiştir. Modern çağın 

cazibeleriyle birlikte, insanlar daha az kitap ve gazete okumaya, daha az 

sohbet etmeye başlamıştır. Modern çağ, insanlara çok daha eğlenceli, 

belki de gereksiz olanaklar sunmuştur (Nave-Herz, 2003: 193). Sayısal 

teknolojinin cazibeli olanakları, bütün analog sistemleri unutturmuştur.  

Sosyal medya, insanlara bilmedikleri dünyalardan bilgiler 

sağlamakta, sayısız haber getirmektedir. Ancak sosyal medya en çok, aş 

anlı haberleşmeyi sağlamaktadır. İnsanlar, sosyal medya aracılığıyla her 

an her yerde iletişim kurabilmektedir. Bu, teknoloji tarihinde büyük bir 

devrimdir (Leiner, 2012: 121). Sosyal medya, insanların yaşam 

biçemlerini, alışkanlıklarını ve yaklaşımlarını değiştirmiştir. 

Geleneksel medyanın saf ve masum karakterine karşılık, modern 

sosyal medya daha gizli emeller üzerine tasarlanmıştır. Geleneksel 

medya, haber verme ve bilgi aktarma amacıyla çalışmıştır. Modern 

çağda boş zaman artmıştır ve insanlar daha çok eğlenmeye başlamıştır. 

Sosyal medya da boş zaman geçirmenin temel araçlarıdır. Görkemli 

eğlencelerle insanları kendine çekmektedir. Geleneksel medyanın ciddi 
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ve ağırbaşlı yaklaşımı artık yoktur. Sosyal medya ise insanları denetim 

altına alma ve yönetme amacıyla işlemektedir. 
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Sosyal Medya Çağı ve İletişim Yetersizliği 

Dünyada yaklaşık 4 milyar insan sosyal medyayı kullanmakta 

ancak birçok insanda iletişim eksikliği sorunu bulunmaktadır. İnsanların 

sosyal medyayı kullanmayı bilmeme veya ihmal etme olasılığı vardır 

(Whiting ve Williams, 2013: 366). Birçok insan tüm zamanını internet 

ve cep telefonlarında geçirmektedir. İnsanlar sosyal medya aracılığıyla 

haberleşmekte, haberleri öğrenmekte ve eğlenmektedir. Sosyal medya, 

modern dünyada insanların birçok ihtiyacına cevap vermekte ve onları 

mutlu etmektedir (Wilczek, 2018). İnsanlar sosyal medyada tanışmak 

istediklerini ancak gerçek hayatta tanışmadıklarını bulmakta, ancak 

birbirleriyle daha az görüşmekte ve konuşmaktadır. 

Birçok kişi sosyal medyanın politik bir strateji olduğunun farkında 

olmadan sosyal medyayı kullanmakta ve tatmin olmak için kişisel 

paylaşımlar yapmaktadır (Cereci, 2018: 120). Bir bakıma sosyal medya 

bir memnuniyet dünyasıdır. İnsanlar gerçek hayatta bulamayacakları 

tatmini bulmaya çalışırlar. Sosyal medya insanları memnun etmektedir 

(Pappas ve diğerleri, 2017). Kişisel paylaşımlarla sosyal medya bir ego 

tatmini ortamına dönüşmüştür.  

Her çağ kendi yeniliklerini yaratmıştır ve her yenilik moderndir. 

Giderek daha az insan gelenekleriyle yaşamak istemekte, daha az bir 

hikâye dinlemek istemektedir (Ripp, 2019: 9). Değişim doğal olarak 

dünyanın inkâr edilemez gerçeğidir. Modern çağda insanların çoğu 

kentsel alanlarda yaşamakta ve yaşamları teknolojik imkânlarla 

çevrilidir (Osuchukwu vd, 2018: 22). İnsanların yaşamlarında sadece 

fiziksel varlıklar değil, özellikle yaklaşımlar değişmiştir. 

Sanayi Devrimi, 18. yüzyıldan sonra dünyada yeni bir hareket 

başlatmış ve sanayi devriminden sonra dünyanın yapısı değişmiştir. 

Kırsal kesimde yaşayan birçok insan kentlere göç etmiş ve bambaşka bir 

yaşam tarzı oluşturmuştur. İnsanlar kırdan kente göç ettikleri için 

hatıralarını ve geleneklerini taşıyamamışlardır. Bu nedenle kentsel 

alanda yeni bir kültüre ihtiyaç duymuşlardır. Teknoloji onlara renkler, 

sesler ve hareketlerle bir kent kültürü sağlamıştır (Steers vd., 2008: 259). 

Kentsel alanın çekiciliği, göçmenlere gelenekleri tamamen 

unutturmuştur. 
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Modern çağda çiftçiler pullukları bırakmış, biçerdöver almış ve 

değirmenler suyla değil elektrikle çalışmaya başlamıştır. Doğal taştan 

yapılmayan, hazır briketlerle yapılmaya hazır evler yaygınlaşmıştır. 

Yaşam önce fiziksel olarak, ardından modernizmden sonra metafizik 

olarak tamamen değişmiştir (Barron, 2018: 92). “Modernizm, 20. 

yüzyılın ilk yarısında 19. yüzyıl romantizmine ve 20. yüzyılın 

başlarındaki gerçekçiliğe bir tepki olarak ortaya çıkmış; postmodernizm 

20. yüzyılın ikinci yarısında modernizme meydan okuyarak ortaya 

çıkmış; ve metamodernizm, milenyumun başında postmodernizme bir 

yanıt olarak ortaya çıkmıştır. Her felsefenin bazen örtüşen kendine has 

özellikleri olsa da hiçbiri diğerinden izole değildir” (Yousef, 2017: 42). 

Modern yaşam herkesi kendine çekmi ve modern yaşamın 

çekiciliklerinden sonra geleneksel yaşam büyük ölçüde unutulmuştur. 

Modern yaklaşımlar ve modern tesisler yaşamı değiştirmiş, yeni 

modeller ve stiller yaratmıştır. Gelenekler modern yaklaşımlarla birlikte 

terk edilmiş ve değişimden sonra yeni bir üslup benimsenmiştir (So ve 

diğerleri, 2017: 32). Stratejistler değişimi planlamış ve insanlar bu 

değişimi onaylamıştır. Değişim siyasi ve ekonomik bir plan olarak ortaya 

çıkmıştır. İnsanların yaşamı yenilenmiş ve yaşamı kolaylaştıran 

teknolojiler yaygınlaşmıştır (Norman, 2013: 301). Modern teknolojilerle 

birlikte insanlar yeni alışkanlıklara ve tarzlara sahip olmuştur. 

İnsanlar kentlere göç ettikten sonra kentleşme ve teknoloji 

insanlığa büyük kolaylıklar getirmiştir. İnsanlar kente göç ettikten sonra 

yeni yapılar ve yeni eşyalarla tanışmışlardır. Kolaylık ve rahatlık onları 

mutlu ettiği gibi birçok soruna da neden olmuştur (Muhammed vd., 

2015: 27). Ev sorunu, iş sorunu, sosyal sınıf sorunu, dil sorunu, sağlık 

sorunu, uyum sorunu ve diğerleri göç ve kentleşmenin sonuçları olarak 

ortaya çıkmıştır. İnsanlar kısa sürede koşullara uyum sağlamaya 

çalışmışlar, ancak çoğu başarısız olmuş ve hızla bunalıma girmiştir 

(Kritz, 1987: 961). Makineler, otomobiller, telgraflar, telefonlar ve 

elektrikli araçlar insanları rahatlatmış ve insanlar sorunlarından 

uzaklaşmak için teknolojiye yönelmiştir. 

Teknoloji insanlara büyük kolaylık ve olanaklar sağlamış, ancak 

bu süreçte insanlar arasındaki iletişim azalmış ve hatta çatışmalar 

artmıştır. İnsanların teknolojiye ve maddi kazanç hırsına yönelmeleri, 
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onları manevi değerler ve geleneklerden uzaklaştırmış, geleneksel 

çağlardaki içten ilişkiler ve iletişim ortamları geçmişte kalmıştır 

(Cropley, 2019: 115). Kalabalık ve yüksek ritimli kentlerde yoğunlaşan 

nüfus, insanlarda bıkkınlığa ve yorgunluğa neden olmuş, insanlarıbazen 

yasal bazen yasadışı, bazen ahlaki bazen gayriahlaki yollara 

sürüklemiştir. 

Hipermeoden çağın katı koşulları insan ilişkilerini zayıflatmış, 

teknolojiyle olan ilişkileri güçlendirmiştir (Zurawski, 2021: 32). Değişen 

çağda ortaya çıkan “daha çoğa sahip olma hırsı”, kıskançlık, ego tatmini 

gibi duygular, diğer insanlarla mesafeleri artırmış, bireysel yaşama yol 

açmıştır.  
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Medyum Metaforunda Medya: Aracı Değil Kaynak 

Yüksek teknolojinin muazzam ürünü olan medyanın, ileti aktaran 

araç olarak değil de ileti üreten kaynak olarak çalışması bir sorundur. 

İnsanların iletişim eylemlerinde medya, artık ileti aktarmaktan çok ileti 

üretip yaymaktadır. Medya taşıyıcı olarak değil kaynak olarak 

çalışmaktadır (Schüttpelz, 2016: 15). Medya modern çağdaki işlevinde 

teknolojinin tüm olanaklarını kullanmaktadır. Son yüzyılda sistematik 

bir biçimde geliştirilen teknoloji dünyaya hükmetmeye başlamıştır 

(Breyer-Mayländer, 2021: 87). Teknolojinin en etkili ürünü olan medya, 

yaşamın vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. İnsanlar modern çağda, 

medyanın yönettiği ve yönlendirdiği bir süreci yaşamaktadır. Medyanın 

işlevi, bir iletiyi bir yerden alıp başka bir yere aktarmaktır.  

Günümüzde medya tüm ileti işlevlerini üstlenmiştir. Ancak 

modern medyanın iletiyi doğrudan kendisinin üretip kitlelere aktarması 

bir sorundur (Mockenhaupt ve Tytgat, 2017: 14).  

Bazı insanlar dünyadan başka metafizik âlemler olduğuna inanmaktadır. 

Metafiziksel alanlarla iletişim kurmak için medyum kullanılmıştır. 

Medyum, doğaüstü güçleri olduğuna inanılan kişilerdir. Medyum 

doğaüstü gücüyle bilinmeyenleri aktarır. Medyum modern çağda, klasik 

iletişim sürecinin temel unsurlarından biridir ve bir iletiyi vericiden 

alıcıya aktarmak için kullanılmaktadır. Medya sözcüğü Latince 

“medyum” sözcüğünden türemektedir ve modern çağın en popüler ve en 

yaygın araçları olan medya bilginin ve fikirlerin kaynağı olarak 

kullanılmaktadır. İnsanlar çoğu zaman medyadaki iletilerin kaynağını 

tartışmamakta ve yine medyanın anlamını ve işlevini 

değerlendirmemektedirler (Mükke, 2021: 28). Aslında medya, ileti 

kaynakları değil iletileri aktaran araçlardır ve mutlaka tarafsız olmak 

zorundadırlar. Kuramsal olarak medya kendisi görüş üretmez,  ancak 

görüşleri aktarır. Geçmişte bilinmeyen dünyadan iletileri alıp insanlara 

akran kişilere medyum denirken, modern zamanlarda medya kendi 

iletilerini üretmekte ve insanlara aktarmaktadır. Medyumlar geçmişte 

bilinmeyen bilgilere ulaşmak ve onları insanlara aktarmak için 

olağanüstü güçlere sahiptiler, günümüzde ise medya kendi iletilerini 

aktarmak ve yaymak için büyük bir güce sahiptir. 
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Latincede, arada bulunan anlamına gelen medyum, dünya ile başka 

âlemler arasında iletişim kurarak bilgi getiren kimsedir (Carter, 2013: 

593). Tarihin her döneminde rastlanan medyumlar, bazen insanlara diğer 

âlemlerden doğru bilgiler aktardığına inanılarak yüceltilmiş, bazen 

cinlerle ve şeytanla ilgisi olduğu gerekçesiyle cezalandırılmıştır 

(Webster, 2016: 348). İnsanların her zaman gizeme, bilinmeyene olan 

merakı ve bilinmeyenleri öğrenme arzusu medyumları da sürkli popüler 

yapmış, ancak medyumların verdiği bilgilerin erk sahipleri için her 

zaman olumlu sonuçlar vermemesi nedeniyle engellenmişlerdir. 

Medyumluk pek çok ülkede yasadışı bir uğraş sayılırken, yasaların 

bizatihi yasa koyanlar tarafından çiğnendiği de bilinmektedir (Stanley, 

2016: 23). Ancak her durumda medyumlar popülerliğini hiçbir zaman 

yitirmemiştir.  

Medyum, iki şey arasında olandır. Aracılık etmektedir. Bazen 

cisim, bazen bilgi bazen başka bir şey taşımaktadır (Tang, 2017: 30). 

Kuramsal olarak aracı, yalnızca aktarmakla yükümlüdür. Yeni bir şey 

ortaya koyma, yeni bir şey üretme gibi bir sorumluluğu 

bulunmamaktadır (Claffy ve Clark, 2016: 224). Medyum, yalnızca bir 

yerden aldığı iletiyi aktarmaktadır. Kaynak ise, bir madde veya soyutun 

ortaya çıktığı yerdir. Kaynak, bir cisim veya metafizik şeyi kendi 

enerjisiyle ya da topladığı hammaddeyle üretmektedir (Myers, 2015: 

96). Ekonomide veya toplumsal yaşamda geçerli olan kaynak kavramı 

iletişim sürecinde de yerini bulmakta ve iletinin ilk ortaya çıktığı ve 

gönderildiği nokta olarak anlam kazanmaktadır (Shaffer ve Jordan, 

2013: 361). Kaynaktan alınan ileti özgün biçimiyle, hiç değişmeden 

hedefe ulaştığında iletişim süreci sağlıklı gelişmektedir. 

Genel itibariyle, medyum taşımakla, kaynak üretmekle 

bilinmektedir. Üreten bir medyum veya taşıyan bir kaynak görme 

olasılığı çok değildir. Özellikle iletişim alanında her unsurun kendine 

özgü işlevi ve görevi bulunmaktadır (Abdullah, 2013: 1199). Kaynak 

üretmekte ve göndermekte, araç (medyum) taşımaktadır.  

İnsanın en önemli gereksinimlerinden biri olan iletişim, yaşamın 

da en önemli koşuludur ve insanlar başlangıçtan bu yana iletişim kurmak 

için yollar ve araçlar bulmaya çalışmışlardır. İletişim kurmak için en 

büyük çaba, başka insanlar, dünya ve olaylarla ilgili bilgi ve görüşlere 
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ulaşmak için verilmiştir (Bohman, 1990: 101). Bilgiye ve değişik 

iletilere ulaşmak insanları geliştirmiş, insanların deneyimlerine katkıda 

bulunmuştur. Bu nedenle insanlar bilgi ve değişik iletileri elde etmek için 

değişik yollar ve araçlar kullanmışlardır (Grimer and others, 2012: 708). 

İnsanların iletişim gereksinimleri doğal olarak iletişimin unsurlarını da 

ortaya çıkarmıştır. 

Medya, medya çalışanlarından insanlara sayısız iletiler aktaran 

araçlardır, ancak insanlar arasında, ileti aktaran araçlar olarak değil, 

bilginin ve düşüncenin kaynağı olarak algılanmaktadır (LaFountain, 

2013: 12). Tarihin her döneminde ileti aktaran araçlar kullanılmıştır ve 

geçmişte medyanın kökeni de bulunmaktadır. Felsefe tartışılmaya 

başladığından bu yana, medya da içinde olmak üzere hemen hemen tüm 

konular metafor olarak değerlendirilmiş ve yaşamı ve yazını süslemiştir 

(Murphy, 1971: 205). Medyanın kökeni olan medyumun 21. yüzyılda 

anlamını değiştirerek kullanıldığı görülmektedir. 

Medya genellikle insanlara eğlenceli yapımlar sağlayan araçlar 

olarak algılanmaktadır ve çok sayıda insan medyayı hoş zaman geçirmek 

için kullanmaktadır. Ancak medya tümüyle insanlar arasında ileti 

aktaran araçlar değildir. Medya çoğunlukla medya sahiplerinin ve medya 

yöneticilerinin iletilerini aktarmakta ve çekici konularla insanları 

etkilemektedir (Johnson, 2011: 134). Medyanın hemen hemen tümü bazı 

işadamları tarafından yönetilmekte ve yönlendirilmektedir ve medya 

genellikle bazı grupların ideoloji ve yaklaşımlarını aktarmaktadır ve 

çekici etkileri nedeniyle insanları kolayca yönlendirebilmektedir 

(Hitchens, 2011: 230). Modern çağda medya, çağdaş yaşamın temel 

unsurlarından biri haline gelmiştir ve çok sayıda insan toplumsal yaşam 

ve işleri nedeniyle medyayı sürekli kullanmaktadır (Bugs ve Crusafon, 

2014: 388). Hatta, medyayı kullanmak bazı toplumlarda gelişmişlik 

ölçütü olarak da değerlendirilmektedir. 

Değişik toplumlarda farklı dünyalar arasında aracılık yapan ve 

bilgi aktaran kişiler olan medyumlar, modern çağda teknolojinin 

olanakları kullanılarak medyaya dönüşmüştür (Folarin, 2015: 17). 

Medya her gün çok büyük insan kitlelerine sayısız ileti aktarmaktadır. 

Aktardığı iletileri çok cazibeli ve eğlenceli öğelerle bezeyen medya, çok 

sayıda kişinin de temel başvuru ve bilgi kaynağı olarak çalışmaktadır 
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(Josephs ve Chariandy, 2014: 118). Teknolojinin sunduğu olanaklarla 

büyük gelişme sağlayan iletişim teknolojisi sınırsız ileti yoğunluğuna 

aracılık ederken, en büyük yoğunluk medyada yaşanmaktadır.  

Her an ileti almayı ve ileti göndermeyi yaşamın bir vazgeçilmezi 

haline getiren insanlar ileti aktarmak için de sıklıkla medyayı 

kullanmakta, özellikle yeni medya denilen alan tümüyle ileti aktarımı 

için çalışmaktadır (Baingana, 2011: 108). Başlangıçta kırsal alanlarda 

avcılık ve toplayıcılıkla yaşarken geleneksel kültürle beslenen bir dünya 

kuran ve yüzyüze iletişim yöntemiyle iletişim gereksinimlerini gideren 

insanlar; akıllarının gücünü ortaya koymak için sürekli yeni araç ve 

yöntemler üretmişler, uygarlığı yükseltmişlerdir (Dant, 2006: 299). 

Konuşmakla başlayan iletişim eylemi görsel unsurların uygun zeminlere 

çizilmesi veya kazınmasıyla farklı bir duyuya seslenerek gelişmiş, 

yazının bulunmasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Elektromanyetik 

dalgaların bulunmasıyla modern bir çağa geçen iletişim eylemi, 

teknolojinin ilerlemesi ve sayısal sistemlerin geliştirilmesiyle aklın 

sınırlarını zorlayan boyutlara ulaşmıştır (Chernilo, 2002: 345). Ancak 

sayısal sistemlerin tüm yaşamı kuşattığı ve iletişim araçlarının tüm 

evrene yayıldığı çağda toplumsal çatışmaların, bireylerarası 

iletişimsizliğin de yaygın olması tezat oluşturmaktadır.  

Medya denilen araçlar aşama aşama gelişmiş ve teknolojinin 

gelişimine koşut olarak şaşırtıcı düzeye ulaşmışlardır (Allah ve Shelby, 

2016, 53). İlk modern medya örnekleri olan gazeteler çoğunlukla 

toplumsal olaylardan söz edip, toplumla ilgili sorunları yazarken, 

topluma sözcülük etme görevi de yapmışlardır. Yöneticiler ve toplumun 

ileri gelenleri için de gazetelerin yazdıkları, düşünceleri, kararları ve 

icraatları bakımından önemli veriler sağlamıştır. Dönemin mütevazı 

yaşam koşulları içinde yalın yayınlar yapan gazeteler yüksek bir güven 

de kazanmıştır (Schudson, 2002: 487). Başlangıçta toplumsal yapının bir 

unsuru ve toplumun belirli gereksinimlerini karşılayan araçlar olarak 

ortaya çıkan medya, ilerleyen yıllarda güçleri nedeniyle değişik 

amaçlarla kullanılmaya başlanmıştır.    

Roma Senatosu’nun karalarının yazılı olduğu ve Senato 

duvarlarına asılarak karaların halka duyurulmasını sağlayan papirüsler 

tarihin ilk medyasından biri sayılırken, daha önceki dönemlerde 
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yönetimlerin kararlarını halka duyuran Asur ve Urartu yazıtları da 

çağlarının medyası olarak tarihe yazılmıştır (Cereci, 2009). Milli 

Mücadele yıllarında Anadolu halkının topyekun bir savunma ve 

mücadele için ikna edilip örgütlenmesi konusunda yerel Anadolu basını 

önemli bir role sahiptir (Ulusoy, 2004: 62). Teknolojinin gelişmesiyle 

medya da çeşitlenirken, 20. yüzyılın ilk yarısı radyonun egemenlik çağı 

olmuştur. İkinci Dünya Savaşı bazen Radyo Savaşları olarak anılırken, 

savaşın akışını büyük ölçüde radyo yönlendirmiş, tüm dünya savaşı 

radyodan izlemiştir. Radyo İkinci Dünya Savaşı sırasında askerlere de 

yön vermiştir (Sklaroff, 2004: 966). Televizyonla birlikte tüm dünya 

yeni bir görünüme kavuşmuş, evrenin her köşesindeki görüntüler ve 

iletiler tüm evrene yayılmaya başlamıştır. Sayısal çağla birlikte internet 

etkin bir medya olarak kitlelere seslenmeye, saygın bir kaynak olarak 

toplumsal yaşamın içinde yer bulmaya başlamıştır (Abrams, 2013, s. 

743). 21. yüzyılda gazete, dergi, radyo, televizyon ve internetten oluşan 

medya artık birincil toplumsal dinamikler ve kaynaklar olarak yaşamın 

içinde yer almaktadır. Küresel yaşamın tüm ipuçları ve verileri 

medyadan insanlara yansımaktadır (Mehraj vd., 2014: 60). Dünyada pek 

çok kişi günlük programını, medyadan aldığı verilerle yapmaktadır. 

Kişiler ve toplumsal gruplar arasında bilgi, duygu ve görüş 

alışverişini sağlayan medya, ilk insanlardan başlayarak değişik 

biçimlerde yaşamın içinde yer almıştır. Antik dönemlerde yazıtlar, daha 

sonra tabletler, deri üzerine yazılmış iletiler, papirüsler, fermanlar 

çağlarının medya işlevini görmüşler, bir kaynaktan alıcılara ileti 

aktarmışlardır (Manning, 2004: 1518). Tarihin ilk dönemlerinden bu 

yana siyaseti ve toplumu yönlendirme gücüne sahip olan medya bir 

yandan toplumsal yapıdan beslenirken, bir yandan da onu beslemiş, yeni 

ürün ve yaklaşımlarla yeni biçemler oluşturmuştur. Sürekli bilgi alma, 

öğrenme, başkalarından haberdar olma isteği içinde olan insanlar, 

öncelikle yöneticilerin kararlarını öğrenmek, ardından çevrelerinde olup 

bitenlerden haberdar olmak için medyaya yönelmişlerdir (Morse, 2008: 

22). Medya, insanların bilgi ve haber gereksinimlerini karşılayan 

araçlara dönüşmüş ve başka bilgi kaynaklarına ulaşamayan insanlarda 

güvenilirlik oluşturmuştur. 

Toplumsal dinamiklerin ilk sıralarında bulunan medyaya dayalı bir 

yaşam biçemi sürdürmek ve gündemi medya aracılığıyla izlemek 
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modern bir yöntem ve kolay bir yol olsa da, gündem ve toplumsal 

gelişim için yalnızca medyaya bağlı yaşamak bazen sorunlara da yol 

açmaktadır (Winston, 2007: 981). Özellikle genç kuşaklar üzerinde etkili 

olan yeni bir dil, bireysel ve bencil yaklaşımlar, politikacıların kişisel 

çıkarları doğrultusunda toplumu yönlendirmeleri, marketlerin 

yaygınlaşması ve tüketimin artması artık pek çok toplumun şikâyet ettiği 

ve medyanın pay sahibi olduğu sorunlardan bazılarıdır (Paluck ve Green, 

2009: 637). Teknolojiyle birlikte değişen çağdaş koşulların medya 

tarafından da biçimlendirildiği ve yönlendirildiği gerçeği çok sayıda kişi 

tarafından benimsenmektedir. 

Günlük olaylardan haberdar olmak, toplumsal gelişmelere uzak 

kalmamak, çağa uygun bir görüş sahibi olmak, bazen de zaman geçirmek 

ve eğlenmek için sürekli izlenen medya, doğal olarak insanların düşünsel 

dünyalarını, kararlarını ve davranışlarını etkilemektedir (Squires, 2012: 

563). Artık toplumsal kararları ve toplumsal davranışları yönlendirme 

gücüne de sahip olan medya, bazen toplumsal ayaklanmalara zemin 

hazırlamaktan kararları veya durumları protesto eylemlerini 

düzenlemeye kadar egemen olabilmektedir (Mizruchi, 2010: 128). 

Medya, özellikle bireyleri düşünsel eylemlerden uzaklaşan, araştırmacı 

eylemlere yönelmeyen toplumlarda medya temel bilgi ve başvuru 

kaynağı olarak algılanmakta ve her iletisi ciddi biçimde 

değerlendirilmekte ve uygulanmaktadır. Geri kalmış toplumlarda 

medya, temel kaynak olarak kullanılmaktadır (Powers, 2012: 73). 

Böylece medyanın egemenliği yaygınlaşmaktadır.  

Geleneksel yaşamın egemen olduğu dönemlerde insanların 

geleneksel biçimde giderdiği sayısız alışkanlığın yerine modern biçemler 

gösteren medya, bu yolla toplumsal yapıları ve örüntüleri değiştirmekte, 

bazı grupların hoşlanmayacağı veya onaylamayacağı sonuçlara yol 

açabilmektedir (Mutz ve Martin, 2001: 105). Gelenekçi veya tutucu 

gruplar medyanın aktardığı bazı iletilere ve biçemlere karşı çıkmakta, 

geleneksel yapının bozulacağından kaygılanmakta, ancak yine de 

medyanın iletilerine tümüyle karşı koyamamaktadırlar. Medya da karşıt 

grupları dikkate alarak modern ileti ve biçemlerin dozunu ayarlamakta, 

aşırı tepkileri uzaklaştırmaya çalışmaktadır (Carpenter, 2002: 501). 

Sonuçta bir yandan medyanın yayınları, bir yandan da toplumun çağa 
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ayak uydurmak için ortaya koyduğu istekle yeni yaklaşım ver biçemler 

toplumsal yapıya yerleşmektedir.  

21. yüzyıl, medyanın dünyaya büyük ölçüde egemen olduğu ve 

küresel gelişmeleri yönetip yönlendirdiği yüzyıldır. ABD başkanlık 

seçiminden Ortadoğu petrolünün nasıl kullanılacağına; İsrail ürünlerinin 

hangi pazarlara gireceğinden insanların sabah uyandıklarında hangi 

şarkıyı mırıldanacaklarına kadar hemen her konu medya tarafından 

tasarlanmakta ve insanlara aktarılmaktadır (Davies ve Gentile, 2012: 

420). Medya yeni kuşaklar için rol modeller üretmekte, yeni çiftlerin 

evlerini tasarlamakta, insanlara ne yiyecekleri ve ne giyinecekleri 

konusunda iletiler aktarmakta, birbirlerine nasıl davranacakları 

konusunda öneriler sunmaktadır. Modern çağın yüksek ritmi içinde 

rahatlamak, eğlenmek ve geleneklerin sıkıcı etkilerinden de uzaklaşmak 

isteyen insanlar da yoğun biçimde medyaya yönelmektedir (DeBraganza 

ve Hauseblas, 2010, s. 711). İleri teknoloji, popüler kültür, modern 

biçemler ve diğer çağdaş etkilerle medya toplumlar üzerinde sağlam bir 

egemenlik kurarken, kendi toplumlarını da oluşturmaktadır. 

İnsanlar her zaman fizikötesi dünyayla ilgilenmiş, bilinmeyenleri 

öğrenmek istemiş ve bazı insanlar bilinmeyenleri öğrenmek için 

“medyum” denilen aracılardan yararlanmıştır (Kodish, 2013: 445). 

Medyumlar trans yöntemini kullanmışlar, kavramak istedikleri konuya 

odaklanmışlar ve metafizik güçlerini kullanarak öğrendiklerini insanlara 

aktarmışlardır. Medyum, fizikötesi gücünü diğer insanlardan daha fazla 

kullanmaktadır (Williams, 1975: 122). Medyumlar mistik güçleri 

aracılığıyla pek çok gerçeği söyleyen ve bazı kültürlerde çok güven 

duyulan insanlardır.    

Modern yaşamın başlıca unsurlarından olan medya 21. yüzyılın en 

popüler araçlarıdır. Tüm dünyada medya çok sayıda insan tarafından 

izlenmekte, çekici gücüyle insanlar üzerinde egemenlik kurmakta, 

günlük yaşamı yönlendirmekte ve yöneticileri etkilemektedir. İnsanlara 

fantastik dünyalar sunan medya, onları çekici hayallere götürmekte, 

günlük sorunlarından uzaklaştırmakta ve oyalamaktadır (Chrisman, 

2013: 75). Medya, etkileri nedeniyle insanlar tarafından temel yaşam 

kaynakları, olarak algılanmakta ve bilgi, haber ve gelişmeleri kaynakları 

olarak kullanılmaktadır.   
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Medyum sözcüğünün kökeni Latincedir ve aracı kişi veya araç ya 

da iki kişi arasındaki taşıyıcı anlamına gelmektedir (Smith and Kosslyn, 

1980: 251). Antik zamanlarda, her hangi bir şey aktarmak veya almak 

için kullanılan her şey medyum olarak adlandırılmıştır ve medyumlar, 

işlevleri nedeniyle insanlar tarafından her zaman takdir edilmişlerdir. 

Medyum, insanların gereksinim duydukları bilgileri ve diğer iletileri 

almak için bir yol olarak kullanılmıştır (Morse, 2008: 22). Medyum 

doğal olarak geçmişte, modern zamanlardaki medya kadar önemli olarak 

değerlendirilmiştir.  

Antik zamanlardaki yaşam bugünkünden daha çok güçlükler 

içermektedir ve yaşam bugünkünden daha kasvetli ve sıkıcıdır. İnsanlar 

geçmişte, yaşamlarını sürdürmek için daha çok bilgiye gereksinim 

duymuşlardır. İnsanlar koşullar nedeniyle geleceği ve bilinmeyenleri de 

öğrenmek gereksinimi duymuş ve istediklerini öğrenmek için gerekli 

olanakları aramışlardır (Winterer, 2010: 11). Tüm insan deneyimlerinde 

olduğu gibi, gereksinimler ve gereklilikler olanakları da yaratmıştır. 

İletişim kuramında klasik bir iletişim sürecinden söz edilmekte ve 

bu süreç 5 ana unsurdan oluşmaktadır. Bu unsurlar gönderici, medyum 

(araç), ileti (mesaj), alıcı ve geribeslemedir (dönüt-feedback). Medyum, 

iletişim sürecinin ana unsurlarından biridir ve iletiyi vericiden alıcıya 

aktarmak için kullanılmaktadır. Medyum iletiyi aktarmaktadır ancak 

hiçbir zaman ileti üretmemektedir. Medyum bir anlamda, iletinin 

vericiden alıcıya gönderildiği bir yoldur ve iletişim sürecinin tarafsız 

(objektif) unsurlarından biridir (Loher ve diğerleri, 1997: 343). 

Medyumun niteliği doğal olarak iletişim sürecinin verimliliği acısından 

önemlidir ve elverişli bir medyum bir iletiyi vericiden alıcıya başarıyla 

aktarmaktadır.  

İnsanlar her zaman bilinmeyen dünyayı merak etmekte ve geleceği 

öğrenmek istemektedir ve fizikötesi dünyadan bilgiler veya iletiler 

alabilecek ve insanlara aktarabilecek araçlara gereksinim duymaktadır. 

Bazı insanlar bilgi ve ileti elde etmek için astronomiye, uzaydaki 

varlıklara veya yıldızlara yahut falcılığa başvurmuşlar, bazı araçlar 

kullanmışlardır (Wurgaft, 2013: 45). Geçmişte medyum denilen bazı 

insanlar, bilinmeyeni veya geleceği öğrenmeleri için insanlara yardım 

etmişlerdir. Medyum çoğunlukla, fizikötesi varlıklardan insanlara bilgi 
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aktaran insanlar olarak bilinmektedir ve pek çok kişi medyumlardan 

gelecekle veya yaşamla ilgili bilgiler almak için yararlanmak 

istemişlerdir (Ware ve diğerleri, 2013: 69). Ancak alınan bilgi 

medyumların kendi bilgisi değildir. Medyum denilen insanlar 

bilinmeyenle veya gelecekle ilgili bilgi elde etmek için olağanüstü 

güçlere sahip kişilerdir ve insanlar onların güçleri nedeniyle onlara 

hayranlık duymaktadır 

Gerçekte medyum, vericinin gönderdiği iletinin alıcıya taşındığı 

yoldur. Bir iletiyi kaynaktan alıp insanlara aktarmakla yükümlü 

medyanın da medyum gibi bir işlevi vardır. Ancak bu bağlamda bazı 

sorunlar ortaya çıkmaktadır. Medyum veya medya iletiye müdahale 

edebilmekte, iletiyi değiştirebilmekte veya iletiyi saptırabilmektedir 

(Troset and DeLoache, 1998: 957). Medya her gün sayısız ürün 

hazırlamakta, günlük yaşamdan beslenmekte ve çoğunlukla kendi 

görüşleri doğrultusunda biçimlendirdiği iletileri insanlara aktarmaktadır 

(Cesario ve Higgins, 2008: 417). Bu da medyayı bir aracı olmaktan, 

gönderici konumuna taşımaktadır.     

21. yüzyılda medyanın, kitlelere aktardığı iletilerin çoğunu 

kendisinin ürettiği ve hemen her veriyi kendi görüşleri ve yaklaşımları 

doğrultusunda işleyerek aktardığı yaygın olarak dillendirilmektedir 

(White ve Scheb, 2000: 187). Bu da, medyanın artık aracı olmak işlevini 

bırakıp, bizatihi kaynak olma rolünü aldığı anlamına gelmektedir. 

Özellikle büyük sermaye sahiplerinin dünyadaki tüm güçlere sahip 

olmaya çalıştığı modern çağda medya sürekli ileti üretip modern bir tarz 

yaratmaktadır (Bagdikian, 2018: 63). Artık dünyayı yönetenlerden 

insanların günlük planlarına kadar hemen her şey medya ekseninde 

dönmekte, medyanın kaynak olduğu verilerle biçimlenmektedir. 

İletişim, ilk insanlar bur yana temel gereksinimlerden biri 

olmuştur. İletişimin yanı sıra başka ortamlar, yerler, metafizik dünyalar 

hakkında bilgi sahibi olma isteği insanların yaşamlarına yön veren 

etkenlerden biri olmuştur.  Özellikle dünya ötesi âlemlere, aşkın evrene, 

metafizik dünyalara inanan insanların bilinmeze, (ğayb) olan merakı 

değişik uygulamaları ortaya çıkarmıştır (Neuhof, 2002: 31). Bilinmeze 

merak öteden beri imparatorlardan sıradan halka kadar herkesi değişik 

yollarla bilinmezi öğrenmeye itmiştir.  
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İnsanlar başka dünyalardan, aşkın evrenden, metafizik alanlardan 

bilgi almak için, geleceği öğrenmek için “medyum” denen aracıları 

kullanmışlardır. Medyum insanlara, başka âlemlerden, bilinmezden 

(ğaybdan)  haberler ve bilgiler taşımış, iletilere aracılık etmiştir. İlkel 

çağlarda yaygın olan aşkın evren düşüncesi medyumluğu da 

yaygınlaştırmış, popüler hale getirmiştir (Kemmerich, 2016: 328). 

Ancak medyumlar hiçbir zaman başka coğrafyalardan, ülkelerden,  

kültürlerden haber ve bilgi taşımamıştır.  

Dünyada yaşanan gelişmelerle birlikte mekanik ve elektronik 

dallarında önemli buluşlar yapılmış, medya denilen araçların temeli 

oluşmuştur. Medya, tüm evrenden insanlara iletiler aktarırken, bazen 

verileri kendine göre yorumlamış, bazen tümüyle kendisi ileti üreterek 

insanlara yansıtmıştır (Genner, 2019: 42). Bu da medyanın artık bir aracı 

olma özelliğinden uzaklaştığını göstermektedir.  

Tüketime dayalı modern çağda dünya genelinde medyayı iş 

adamları ellerine geçirip tekeller kurarken, medyadan da onların 

görüşleri ve yaşam tarzları yansımıştır (Potts ve Thomas, 2015: 158). 

Özellikle küresel stratejilere ortak olan patronların çok sayıda medyayı 

ele geçirmesiyle dünya, tek karakterli ve taraflı iletiler almak zorunda 

kalmıştır. İnsanlar yine de, başka bir kaynak arayışına girmek yerine, 

ulaşması çok kolay olan, cazibeli ve eğlenceli medya verileriyle 

yaşamlarını planlamışlardır.  

Temel sorumluluğu yalnızca bilgi ve ileti aktarmak olan medya, 

sık sık bu yönden uzaklaşıp kişisel ideolojiler ve görüşler aktarmıştır 

(Langworth, 2020: 183). Sorunun çözümü, medyayı izleyen insanların 

medyayı denetlemelerinde, geribesleme yolunu kullanarak medyayı 

eleştirme ve doğru olanı isteme yoluyla sorunun üstüne gitmede 

bulunmaktadır. 
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Sosyal Medya Narsizmi 

Sayısız insan sosyal medyayı beğenilmek ve ruhlarını tatmin 

etmek için kullanmaktadır. Yeni medya ile başlayan hipermodern çağ ve 

popüler kültür, bireyselleşmeyi ve bencilliği artırmıştır (Csef, 2015: 8). 

Modern çağın bireyselleşme ve maddi hırsı bencilliği ve kibri yaratmış, 

bencillik ve kibir bazen kişisel kalsa da bazen abartılarak başkalarına 

zarar verir hale gelmiştir (Erk, 2019: 411). Sosyal medya bencilliği, 

egoyu ve açgözlülüğü tatmin edebilecek en etkili araçlardır (Kaufmann, 

2021: 34). Sosyal medyada yapılan kişisel paylaşımlarla ve paylaşımlara 

verilen reaksiyonlarla belirli bir tatmin sağlanmaktadır. 

Selfie'nin 21. yüzyılın fenomeni haline gelmesine rağmen, 

arkadaşlarla selfie paylaşma eylemi internetten çok öncelere 

dayanmaktadır. “Cartes de Visite” veya cep boyutunda fotoğraf kartları 

dağıtma eylemi 1860'lara kadar uzanmaktadır. 1880'de, insanları bugün 

olduğu gibi kendi fotoğraflarını çeken fotoğraf kabini tanıtılmıştır. 

1880'lerin sonlarında otomatik zamanlayıcının icadı, fotoğraf çeken 

herhangi bir kişinin kamerasını önceden ayarlamasına ve 5 ila 10 saniye 

arasında bir çekim yapmasına izin vermiştir. Bunun, günümüzde 

özçekim veya kendi kendine fotoğraf olarak bilinen şeyin başlangıcı 

olduğuna inanılmaktadır (Müller, 2020: 51). 1948'de ilk Polaroid kamera 

satılmıştır. Bu kamera bir kol mesafesinde tutulabilmekte, bu da bireyleri 

daha samimi biçimde kendi fotoğraflarını çekmeye teşvik etmiştir. 

Bununla birlikte, "selfie" ifadesi, ilk olarak 2002'de Avustralya'dan bir 

çevrimiçi gönderide ortaya çıkmıştır (Backer, 2017). O zamandan beri 

toplumda özçekim kelimesinin kullanımı 170 kat artarak Oxford 

İngilizce Sözlüğünü 2013 yılında Yılın Kelimesi olarak ilan etmeye 

kadar varmıştır (Wickel, 2015: 2). Sosyal medya, kendini takdir ve 

tatmin etmenin ana aracı haline gelmiştir. 

Narsisizmin karakter özelliği, Buffardi, Campbell ve Mehdizadeh 

tarafından yapılan çalışmaların çekirdeğini oluşturmuştur. Yüksek 

düzeyde narsisizm olan kişilerin Facebook'u sıklıkla kullandıklarını 

görülmüştür. Bu araştırmacılara göre, bunun bir nedeni, sosyal ağ 
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Facebook'un, kullanıcılarını durum güncellemeleri yazmak ve kendi 

fotoğraflarını yayınlamak gibi kendi kendini tanıtma ve yüzeysel 

davranışlarda bulunmaya teşvik etmesidir (Lacher, 2022: 79). Narsisizm, 

yaygın bir büyüklük duygusu, abartılı bir kendini beğenmişlik duygusu 

ve hayranlık ihtiyacıdır. Narsistler, kişilerarası yakınlığa, sıcaklığa veya 

ilişkisel sonuçların diğer olumlu yönlerine odaklanmamaktadır. Bunun 

yerine popüler ve başarılı görünmek için ilişkileri kullanmaktadır (Vieth 

ve Kommers, 2014: 118). Bazı insanlar için kitleler tarafından sevilmek 

bir gurur kaynağıdır. 

Narsizmdeki bölgeler ve zaman içindeki farklılıklar, bireylerin 

narsizmini yansıttığı ve şekillendirdiği düşünülen yaygın medya 

kültürüyle bağlantılıdır (Twenge, 2013). Birçok kültürde ve bölgede, 

sosyal ağlara katılım son derece popüler bir eğlence etkinliği haline 

gelmiştir. Ulusal anketlerden elde edilen son veriler, Amerika Birleşik 

Devletleri'ndeki tüm internet kullanıcılarının yaklaşık %79'unun sosyal 

ağlarda aktif olduğunu göstermektedir. İlk günlerden beri, Facebook'un 

kullanıcıları kendilerini sık sık ve en olumlu şekillerde sunmaya 

çalışarak, narsistik eğilimleri teşvik eden bir oyun alanı olduğuna dair 

endişeler dile getirilmiştir (Buffardi ve Campbell, 2008). Gerçekten de, 

sosyal ağlar, çevrimdışı iletişimden farklı olan ve narsistik eğilimlere 

uygun olabilecek belirli iletişim özellikleri içermektedir. İlk olarak, 

sosyal ağlar çok sayıda başka bireye kolay erişim sağlamaktadır. 

Kullanıcılar, kendileriyle ilgili bilgileri geniş bir kitleye gönderme ve 

kendileri ve başkaları hakkında bilgi alma fırsatına sahiptir. İkincisi, 

kullanıcılar kendileri hakkında açıkladıkları bilgileri seçebilirler. 

Başarıyı ve üstünlüğü anlatmak için resimleri ve kelimeleri 

kullanabilirler (böylece süslenmiş benlik kavramlarına uymayan olayları 

görmezden gelirler). Üçüncüsü, sosyal ağlardaki iletişimin zaman 

uyumsuzluğu, kullanıcılara kendi sunumlarını titizlikle oluşturma fırsatı 

verir (Gnambs ve Appel, 2018: 5). Bir paylaşım ortamı olan sosyal 

medya, insanlara birçok fırsat sunmaktadır. 

Dışa dönüklük, benlik saygısı, narsizm ve yalnızlık gibi kişilik 

özellikleri ve psikolojik durum, çocukların ve gençlerin sosyal 

medyadaki davranışlarını etkileyen faktörler olarak tutarlı bir şekilde 

belgelenmiştir (Lünenborg, 2020: 16). Tüm bu öngörücüler arasında 

narsizm, çevrimiçi davranışları etkilemede önemli ancak çoğu zaman 
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önemsiz görülen bir rol oynamaktadır. Narsizm düzeyi daha yüksek olan 

insanlar, sosyal ağlarda daha fazla sayıda arkadaşa sahip olma, daha fazla 

duvar yazısı ve fotoğrafı güncelleme ve sosyal ağları narsist 

olmayanlardan daha tatmin edici bulma eğilimindedir. Bu sonuçlar, 

sosyal ağların kendini sunma doğasının narsistik eğilimlere sahip 

ergenleri kendilerini çevrimiçi ortamda olumlu bir şekilde sunma ve 

ideal benliklerini siber uzayda inşa etme konusunda güçlendirdiği 

iddiasını pekiştirmektedir. Narsizm ve sosyal medya kullanımı 

arasındaki ilişkiyi tartışmadan önce narsizmin tanımını, kökenlerini ve 

yapısını kısaca gözden geçirmek ve narsistik kişilik değerlendirmesini 

betimlemek gerkmektedir (Leung ve Zhang, 2017: 51). Sosyal medyanın 

doğal yapısı narsizmi beslemektedir. 

Narsisizm, kişilik psikolojisi, klinik psikoloji ve psikiyatride 

kullanılan belirsiz bir terimdir ve büyüklenmeci ve savunmasız bir 

türden söz etmektedir. Narsistik kişilik bozukluğunun psikoterapisi için, 

çeşitli terapi yöntemlerinden önemli ölçüde örtüşen kavramlar vardır. 

Narsisizm, uyumlu kişilik özelliklerinden uyumsuz kişilik 

vurgulamasına ve narsistik kişilik bozukluğuna kadar uzanan geniş 

boyutlu bir yapıdır (Lammers ve Doering, 2018: 337). 20. Yüzyılın 

başlarından bu yana narsizm psikolojik bir hastalık olarak anılmaktadır. 

1910 civarında narsizmin çalışmalarına dahil edilmesiyle Sigmund 

Freud, psikanalizdeki ilk büyük dönüm noktasını başlatmıştır. Freud'un 

narsizm teorisi ve benlik psikolojisinden nesne ilişkileri teorisi ve 

kendilik psikolojisi yoluyla modern öznelerarası yaklaşıma kadar 

psikanalizde kavramsal yaklaşımlar incelenmiştir. O dönemde narsizm, 

tedavi edilemez bir hastalık olarak tanımlanmıştır (Ermann ve Huber, 

2020: 72). Geleneksel çağlardan modern, postmodern ve hipermodern 

çağlara geçilirken insanların egoist ve narsist duyguları da kışkırtılmış, 

teknoloji de bu yönde gelişmiştir. 

Bir araştırmaya göre, narsizm, sosyal medyanın bağımlılık yapıcı 

kullanımıyla olumlu bir şekilde ilişkilidir ve temel sosyo-demografik 

özellikleri kontrol ettikten sonra küçük ila orta ölçekli bir etkiye sahip 

olduğu ortaya çıkmış, bu nedenle yapıyla anlamlı bir şekilde ilişkili 

olduğu saptanmıştır. Bu, hem ikinci hipotez hem de önceki araştırma ile 

uyumdur. Facebook, Instagram, Snapchat ve diğer sosyal medya 

uygulamaları, bireylerin potansiyel olarak çok sayıda kullanıcıdan 



Prof. Dr. Sedat Cereci | 124 

 

anında geri bildirim temelinde egolarını güçlendirmelerini 

sağladıklarından, ego geliştirici faaliyetlere katılmayı takdir eden ve 

bunlara ilgi duyan bireyler için ideal sosyal alanlar olarak hizmet 

etmektedir. Bu nedenle, yüksek narsistik özelliklere sahip bireylerin 

sosyal medyayı aşırı kullandıkları tahmin edilmekte, çünkü çevrimiçi 

platformların bir ilişki ihtiyacını karşılayabildiği ve idealize edilmiş bir 

benlik duygusunu onaylayabildiği bilinmektedir. (Andreassen vd., 2017: 

291). Narsisizm zamanla sosyal medyanın bir unsuru haline gelmiştir. 

Araştırmalarda, kendini beğenmek ve beğendirmek amacıyla 

sosyal medya kullananların aynı zamanda bağımlı oldukları, sosyal 

medya kullanmadıkları ve kendi yaşamlarıyla ilgili paylaşım 

yapmadıkları zaman rahatsız oldukları belirlenmiştir (Kagan ve 

Griffiths, 2018: 997). İnternet yeni görevler ve aktiviteler oluşturmuş, 

verilere erişim olanağı yaratmış, bazı iş kollarında zamandan tasarruf 

edilmesini sağlamıştır. Ancak internetin en çok yarar sağladığı kişiler, 

narsist duygularını ve egolarını tatmin etmek isteyen insanlar olmuştur 

(Castellacci, ve Viñas-Bardolet, 2019: 147). İnternet, narsist ve yüksek 

egolu inasnlar için sayısız paylaşım, beğeni ve yorum olanağı sunmuştur. 

Sosyal medya kullanımıyla kişilik arasındaki ilişki sıkça 

araştırılmış, sosyalmedya kullanımının psikolojik etkileri belirlenmiş, 

dürüstlük, samimiyet, gerginlik, kıskançlık, kibir, kendini beğenme gibi 

durumlar üzerinde sosyal medyanın etkileri tartışılmıştır. Ortaya çıkan 

genel sonuçlar, daha çok sosyal insanların sosyal medya kullandığını, 

kendini sosyal ortamlarda hissetmek ve beğenildiğini görmek için sosyal 

medyada paylaşımlar yaptığını ortaya koymuştur (Marshall vd., 2002: 

28). Bu bağlamda sosyal medyanın doğrudan narsizmle ilişkili olduğunu  

ve çoğunlukla narsistlerin ego tatmini için kullanıldığını söylemek yanlış 

olmayacaktır.   
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Sosyal Medya Oyunları 

Modern çağ bir oyun çağıdır ve herkes oyun oynamaya 

yönlendirilmiştir (Harrison ve Williams, 2016: 99). Eskiden insanlar 

açık alanlarda oyun oynarlarken, kayalar, ağaçlar, taşlar, tepeler her 

zaman oyun araçları olmuştur. Teknoloji, tüm geleneksel oyunların ve 

türetilmiş oyunların üstesindengelmiştir (Rahmadani vd., 2017: 161). 

Teknoloji, oyunları insanlara sunmuş ve onların ellerine oyun olanakları 

vermiştir. İnsanlar artık sadece parmaklarıyla oyun oynamaktadır. 

Teknoloji oyunları da şiddet içeren, sert karakterli oyunlardır (Whitaker 

ve Bushman, 2009: 1051). İnsanlar şiddet unsurunu, kişisel dünyalarında 

özellikle çok sayıda insanın üye olduğu sosyal medyada kullanmaktadır. 

Son yıllarda, kayıtlı kullanıcı sayısı ile ölçüldüğünde, sosyal 

oyunlar en büyük oyun türü haline gelmiştir. Bu oyunlar, tasarım ilkeleri 

ve değerleri, oynaması ücretsiz gelir modeli ve sosyal ağ entegrasyonu 

ile geniş kitlelere hitap etmek için tasarlanmıştır ve bu sayede onları 

kolayca ulaşılabilir ve arkadaşlarla oynanabilir hale getirmiştir 

(Paavilainen ve diğerleri, 2013: 807). Sosyal medya bir anlamda oyunlar 

ve ilginç videolar dünyasıdır. Özellikle çevrimiçi sosyal oyunlar, 

günümüz sosyal medya sitelerinde önemli bir bileşen haline gelmektedir. 

Sosyal ağ siteleri ortamı, çevrimiçi oyunların sanal ortamda gelişmesi ve 

genişlemesi için bir platform sağlamıştır. (Aburahmah, 2016: 77). Sosyal 

ağların eş zamanlı ve etkileşimli yapısı insanları kendine çekmekte ve 

sosyal medyaya yönlendirmektedir. 

On yıldan fazla bir süredir sosyal medya, teknoloji sektöründe en 

hızlı büyüyen endüstrilerden biri olmuştur. Dünya çapında yüksek sosyal 

medya penetrasyon oranları göz önüne alındığında, kullanıcı büyümesi 

doğal olarak yavaşlarken, sosyal ağ şirketleri artık reklam ve veri 

lisanslama yoluyla kullanıcılardan para kazanmaya odaklanmıştır 

(Amponsah ve Bhavani, 2017: 42). Pazarlamacılar, müşterileri hiper 

hedefleme, potansiyel müşteriler ve müşterilerle doğrudan konuşmalar 

yapma ve bin yıllık tüketicilere ulaşma yeteneği göz önüne alındığında, 

sosyal medyayı giderek daha önemli bir reklam kanalı olarak 

görmektedir. Bu rüzgarlar göz önüne alındığında, sosyal medya 

endüstrisinin teknoloji sektörünün en hızlı büyüyen bölümlerinden biri 

olmaya devam etmesinin beklenmektedir(Jacobs, 2016). Sosyal medya, 
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21. yüzyılda milyarlarca kişiye iletişim ve bilgi edinme olanağı 

sağlamakta, fotoğraf, video ve oyunlarla insanları eğlendirmektedir. 

Sosyal medya, arkadaşlar ve aile ile etkileşim kurmanın bir yolu 

olarak ortaya çıkmış, ancak daha sonra müşterilere ulaşmak için popüler 

bir yeni iletişim yönteminden yararlanmak isteyen işletmeler tarafından 

benimsenmiştir. Sosyal medyanın gücü, dünyadaki herhangi biriyle veya 

aynı anda birçok insanla bağlantı kurma ve bilgi paylaşma yeteneğidir 

(Dollarhide, 2019). Sosyal medya bir paylaşım ve arzu ortamıdır. Pew 

Araştırma Merkezi'ne göre, sosyal medya kullanıcıları daha genç olma 

eğilimindedir. 18 ila 29 yaş arasındaki insanların yaklaşık yüzde 90'ı en 

az bir sosyal medya biçimini ortamını kullanmaktadır. Ayrıca, bu 

kullanıcılar daha iyi eğitimli ve nispeten varlıklı olma ya da yılda 75.000 

doların üzerinde kazanma eğilimindedir (Dollarhide, 2019). Herkes 

yaşamını, dileklerini ve hayallerini sosyal medyada paylaşabilmektedir. 

Modern çağ, geleneksel çağın aksine bir eğlence ve oyun çağıdır. 

Çünkü insanlar eğlenirken daha çok tüketmekte, bu da sömürgecilere 

daha çok kazandırmaktadır (Sharonova ve diğerleri, 2018: 344). Yüksek 

teknolojinin en büyük olanakları, rekabetçi oyunlar ve harika 

videolardır. İnsanlar mevcut yoğunlukla sosyal ağlarda eğlence ve oyun 

bulmaktadır (Pontes, 2017: 608). Sosyal medyanın iletişim söz konusu 

olduğunda insan hayatında önemli bir araç olduğu ve olmaya devam 

edeceği şüphesizdir (Linda ve Sfenrianto, 2018: 4243). Bugün insanlık, 

sadece iletişim açısından değil, aynı zamanda çoğu bilimsel faaliyette de 

varlığından muazzam bir şekilde verim sağlamaktadır (Kolan ve 

Dzandza, 2018: 17). Sosyal ağlar, tüm çekiciliklerinin yanı sıra eğlenceli 

içerikleri nedeniyle çok tercih edilmektedir. 
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Sosyal Medya Tehlikesi 

Sosyal medya da işletmelerle birlikte daha yerleşik hale gelmiş, 

tüm dünyada kabul görmüş ve benimsenmiştir. Symantec'in yaptığı bir 

anket, ankete katılan şirketlerin %95'inin sosyal ağ sitelerine erişimi 

engellemediğini ortaya koymuştur. Bunun bir nedeni, kuşkusuz, 

işletmelerin sosyal ağları kendi pazarlama çabalarına dahil etme 

telaşından kaynaklanmaktadır. Ayrıca çalışanlarını mutlu edebilme 

kaygısı da nednlerden biridir. Ankete katılan kişilerin %32'si iş yerinde 

sosyal ağlara erişmelerini engelleyen bir şirkette çalışmak istemediğini 

belirtmiştir. Öte yandan, BT departmanları genellikle sosyal medyadan 

endişe duymaktadır. Sorulan CIO'ların %84'ü ve sistem yöneticilerinin 

%77'si, iş yerinde sosyal ağları kullanan son kullanıcılarının güvenlik 

risklerinden endişe duymaktadır. Bazı şirketler, çalışanları ile ihtiyaçları 

tartışmak ve onları risklerden haberdar etmek yerine, sosyal ağlara 

erişimi tamamen engellemeyi düşünmektedir. Yöneticilerin, 

kullanıcıların evde veya şirkette akıllı telefonlarını kullanırken dizüstü 

bilgisayarlarından sosyal ağları ziyaret etmelerini engellemesi çok 

zordur. Bu nedenle, risk senaryolarına dahil etmek ve gerçekleştirilebilir 

bir kullanım politikası oluşturmak muhtemelen en iyisidir (Wüest, 

2010). Tüm risklere rağmen insanların büyük bir ilgiyle sosyal medyaya 

yönelmesi de bir başka risktir. 

Tüm ihtişamına ve olanaklarına rağmen, modern çağ tehlike ve 

risklerle doludur. Dünya nüfusunun artması, yiyecek içecek kıtlığı, anti-

demokratik yaklaşımlar, savaşlar, insan hakları ihlalleri ve teknolojinin 

zararları modern çağın en büyük tehlike ve risklerini oluşturmaktadır 

(Nathan ve diğerleri, 2016: 18). Modern çağda ekonomiler büyümüş, 

para artmış, tüketim artmış, insanların hırs ve istekleri de artmıştır. 

Modern çağda dünyada susuzluk, kirlilik, riskli yiyecekler ve 

savaşlar gibi sorunlar vardır. Ama insanların kendi elleriyle yarattıkları 

tehlikeler en büyüğüdür. Özellikle elektronik teknoloji ve sosyal ağlar 

çok büyük tehlikeler arz etmektedir (Leifker ve diğerleri, 2018: 27). 

Sadece küresel ısınma değil, bilgisayar tabanlı bilgi ve iletişim 

teknolojileri insanları daha fazla tehdit ediyor. Sosyal medya aracılığıyla 

birçok insan öldürülmüş veya suç işlenmiştir (Pahuja, 2018: 12). Sosyal 

ağlar dünyada kötü niyetli insanlar için bir suç aracına dönüşmüştür. 
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Sosyal ağ kullanıcıları kazandıkça, tıpkı anlık mesajlaşma ve diğer 

medya gibi saldırganlar tarafından giderek daha fazla hedef alınacaktır. 

Güvenlik riskleri, bireyi veya bir şirketi taviz veren bir konuma veya 

ciddi risk altına sokabilir. Bu siteleri hiç kullanmamanın yanı sıra, 

belgelenmiş politika ve prosedürlerin yanı sıra son kullanıcı eğitimi var 

olan en temel korumadır. İyi bilgilendirilmiş bir kullanıcı yalnızca 

güvenliğin korunmasına yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda 

diğerlerini bu sorunlar hakkında eğitecek ve uygulamalar olgunlaştıkça 

veya yeni uygulamalar ortaya çıktıkça standartlaştırılabilecek ve 

güncellenebilecek en iyi uygulamaları oluşturacaktır. Kurumlara, bu tür 

hizmetlerin önemli ölçüde kullanımını teşvik etmeden önce olası 

sonuçları dikkatlice değerlendirmeleri tavsiye edilir (Salama ve 

diğerleri, 2013: 18). Devlet okulları başta olmak üzere teknoloji ve 

sosyal medya eğitimi konusunda yapılabilecek birçok çalışma 

bulunmaktadır. 

Sosyal ağlar, günümüz internetinin doğal bir parçasıdır ve dünya 

çapında bir milyardan fazla insan tarafından kullanılmaktadır. İnsanların 

fikirlerini paylaşmalarına ve eski arkadaşlardan yabancılara kadar diğer 

insanlarla etkileşime girmelerine izin verirler. Bu etkileşim, çoğu zaman 

onu görüntülemek isteyen herkesin görebileceği kişisel bilgiler de dahil 

olmak üzere birçok bilgiyi ortaya çıkarır. Bu nedenle gizlilik genellikle 

kullanıcılar için önemli bir endişe kaynağıdır. Milyonlarca insan 

başkalarıyla etkileşime girmeye istekli olduğundan, kötü amaçlı yazılım 

yazarları için de yeni bir saldırı alanıdır. Kullanıcıların kendi ilişki 

ağlarına olan doğal güveninden yararlanarak kötü niyetli kod yayıyorlar 

ve spam mesajlar gönderiyorlar (Wüest, 2010: 30). Sosyal medya 

kullanıcılarına teknolojiyi nasıl doğru kullanacakları ve doğru mesajları 

nasıl gönderecekleri öğretilebilir. 

Sosyal medyanın en büyük tehlikesi insanları okumaktan ve 

düşünmekten alıkoymaktır. Bu şekilde düşünmeyen, cahil ve verimsiz 

toplumlar oluşur. Bu medeniyetin önündeki en büyük engeldir. Sadece 

tüketen ve keyif alan, ancak okumayan, düşünmeyen ve üreten toplumlar 

gelişmez (Şinkafi, 2016: 268). Geleneksel yaşamda kitap okumak, 

röportaj yapmak, sinemaya gitmek gibi alışkanlıklar yerini yüksek 

teknoloji çağında teknoloji ile yapılan etkinliklere bırakmıştır. Özellikle 
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yeni nesillerin tüm dünyası teknolojiden oluşuyor. Yeni nesiller evde ve 

okulda sürekli teknoloji ile ilgileniyor. 

Sosyal ağ siteleri, etkileşim ve iletişim için ileri teknolojiler 

sunsalar da, aynı şekilde gizlilik ve güvenlik konularında yeni zorluklar 

ortaya çıkarmaktadırlar. Bu bildiride, sosyal ağ sitelerini hızlı bir şekilde 

tasvir ettik, bilimsel sınıflandırmalarını sıkıştırdık ve kritik gizlilik ve 

güvenlik konularını, sosyal ağ sitelerinin sınırları olmayan bir bakış 

açısıyla bazı temel tehdit önleme sistemlerini vererek sunduk. Kural 

olarak yeni teknolojinin ve özellikle sosyal sitelerin ilerlemesinin, kinci 

performans sergileyen sanatçılar, önemli oduncular, Truva atları, kimlik 

avı, casuslar, virüsler ve saldırganlar için açık kapılar gösterebilecek yeni 

güvenlik riskleri getireceğini düşünüyoruz. Bilgi güvenliği uzmanları, 

devlet yetkilileri ve diğer istihbarat görevlileri, gelecekteki potansiyel 

risk ve tehditlere karşı koyan ve bunlara uyum sağlayan yeni araçlar 

geliştirmelidir. Aynı şekilde internetteki ve sosyal sitelerdeki devasa 

bilgi ölçüsünü de güvenli bir şekilde kontrol edebilir (Kumar ve Somani, 

2018: 128). Tüm güvensizliklerine rağmen, insanlar büyük ölçüde sosyal 

medyaya güveniyor. 

Sosyal medyanın düşünmeyi engellediği ve insanları düşünmeden 

hareket etmeye yönlendirdiği ileri sürülmektedir. Bilimsel araştırmalara 

göre sosyal medya insanları aptallaştırıyor (Hagenhoff, 2015: 627). Yine 

bilimsel araştırmalara göre sosyal medya narsisizmi kışkırtıyor. Sosyal 

medya ile birlikte insanların onları sevme eğilimi arttı. İnsanlar sosyal 

medyada en çok beğenilmek için paylaşımlar yapmaktadır (Walter, 

2012: 13). Modern dünyada insanlar yeteneklerini yeterince 

gösteremedikleri için kolay yoldan sevilmeye çalışırlar (Csef, 2015: 6). 

Sosyal medya beğenilme eğiliminden dolayı çokça kullanılmaktadır. 

Bazı araştırmalar, sosyal medya kullanımı ile depresyon arasında yakın 

bir ilişki olduğunu bulmuştur (Aalbers ve diğerleri, 2018: 1459). 

Özellikle sosyal medya bağımlılığı olanlar psikiyatrik vaka olarak 

tanımlanıyor. 
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Sosyal Değişim ve İletişim 

İlk insanların doğayla mücadele çabalarıyla başlayan değişim 

ihtiyaçlar arttıkça genişlemiş Neolitik Devrimle birlikte tam bir sosyal 

devrime dönüşmüştür. Neolitik Devrimle birlikte mülkiyet konusu ve 

dolayısıyla çatışmalar başlamış, protein yerine bol kalorili beslenmeyle 

yeni hastalıklar ortaya çıkmıştır. Tarım için aletlerin ve yeni tekniklerin 

geliştirilmesi yeni iş dağılımına ve hiyerarşik sosyal yapılanmaya neden 

olmuştur (Terberger, 2014: 58). 

1980lerden sonra sosyal yaşamın tüm alanları giderek 

bilgisayarlara bağımlı hale gelmiş, bu da sosyal etkileşimin temel 

yönlerini değiştirmiştir. Bu olgu aynı zamanda sosyal hayatın 

dijitalleşmesi olarak da adlandırılmaktadır. Dijitalleşme artık giderek 

artan bir şekilde bir fenomen olarak anlaşılmakta ve çeşitli sosyal 

dönüşüm süreçleri ile karakterize edilmektedir. İş dünyası, siyaset, 

eğitim ve sivil toplumdaki aktörler, dijitalleşmenin tetiklediği değişimin 

sonuçlarını katı biçimde yaşamaktadır (Daniels vd., 2017: 18). Bu 

aşamadan sonra tüm sosyal bilimler, yeni medya ve dijitalleşmeyle 

başlayan sosyal değişimi araştırmaya yönelmiştir. 

İnsanlık, ilk insanlardan bu yana iletişim tekniklerinin en 

gelişmişini ve sosyal etkileşimin en yüksek düzeyini yaşamaktadır. Bir 

yandan aklın tezahürü, bir yandan kalkınma adına gerçekleştirilen 

gelişme dünyayı ve doğayı değiştirmiştir. Özellikle "son 150 yılda artan 

enerji tüketimi, doğal kaynakların aşırı kullanımı ve kara, tatlı su ve 

deniz manzaralarının benzeri görülmemiş dönüşümü teknolojik 

ilerlemelere paralel olmuştur ve birçokları için daha iyi yaşam 

standartlarını desteklemiştir” (Deckert, 2021). İnsanlar teknolojinin 

yükselişinden hoşnut kalmış, işleri kolaylaşmış ve daha çok eğlence 

olanağı bulmuşlardır. Ancak bu süreçte toplumsal bağlar zayıflamış, 

daha bireysel ve bireyci yaşamlar yaygınlaşmıştır.  

İnsan, doğası gereği kendisine dünyada rahatlık, doyum veya 

güvenlik sağlayacak her şeye tutunmaya eğilimlidir ve bu davranış 

sosyal değişimlerin de temelini oluşturmaktadır. Her yeni buluş ve her 

yeni yaklaşım, önce insan davranışlarında ve ardından sosyal yapıda 

değişimi başlatmaktadır (Rappa, 2015: 3). İlk insanlardan bu yana 
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yaşamın koşulları gerek doğa tarafından gerek insanın kendisi tarafından 

değiştirilmekte, teknolojinin akıl almaz boyutlara ulaştığı hipermodern 

çağda değişim de akıl almaz boyutlara ulaşmaktadır. 

Hipermodern çağı başlatan dijitalleşme hızla ilerlemekte, ekolojik 

etkiler çok yönlü, doğrudan ve dolaylı olarak gelişmekte, yeni 

malzemelerin kullanımı, enerji tüketimindeki büyüme ve yeni 

ihtiyaçların beslenmesi, tüketim ve iletişim alışkanlıklarındaki 

değişiklikler, ekolojik ve sosyal sistemler üzerindeki karmaşık, 

etkileşimli etkiler ile ilgili olarak ortaya çıkmaktadır. "Büyük dijital 

dönüşümün" altında yatan dinamikler, hız kazanmaktadır (Sommer, vd., 

2019: 10). Tarih boyunca yeni teknikler ve buluşlar sosyal yaşamı 

değiştirmiş, yaşamı kolaylaştıran buluşlar sınıflaşmayı ve insan 

ilişkilerinde hiyerarşiyi de yaratmıştır (Coccia, 2017: 10). Sınıflaşma ve 

hiyerarşi sosyal yapıda yeni yaklaşımlar ve iletişim biçimlerini de 

beraberinde getirmiştir.  

İnsanlar, işlevleri parçaların birbirine göre etkileşiminden türeyen 

nispeten karmaşık nesneler olan makineler yapmakta, 'ikinci dereceden 

araçsallık' adı verilen bilişsel bir ilerlemeyi veya yalnızca başka 

nesnelerin bir parçası olarak veya diğer nesnelerin yapımı için faydası 

olan bir nesnenin üretimine yatırım yapmayı da becerebilmektedir. Bu 

yetenek, insan toplumlarının özelleşmiş organize üretim biçimleri 

geliştirmesini mümkün kılmıştır (Aunger, 2010: 121). Her ortak çalışma 

iletişim eylemlerini geliştirmekte ve toplumsal yapının güçlenmesini 

sağlamaktadır.  

Dijital teknolojiyle birlikte öncelikle tüm mesleklerdeki işleyiş ve 

ilkeler değişmiş, bir yandan işler kolaylaşırken diğer yandan tüm işler 

dijital ortamda gerçekleştiği için yüzyüze görüşmeler azalmıştır 

(Wormer, 2017: 34). Sosyal ve iletişim bilimlerinde sosyal değişim 

geleneksel olarak “gelişmekte olan ülkelerde” meydana gelen “kalkınma 

sorunları” ile ilişkilendirilmiştir. Sosyal değişimin küresel bir sorun 

haline gelmesi ancak 1980'lerin sonundan ve 1990'ların başından beridir. 

Kalkınma ve sosyal değişim için iletişim çalışması bu nedenle birkaç 

paradigma değişikliğinden geçmiştir. Modernleşme ve büyüme 

teorisinden bağımlılık yaklaşımına ve çokluk ya da katılımcı modele 

kadar, yeni söylem gelenekleri, bir yandan araştırma ve tartışma 
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hedefleri olarak yerel topluluklara yönelme, diğer yandan küreselleşme 

arasındaki karmaşık ilişkileri anlama arayışıyla karakterize edilmiştir. 

21. yüzyılın başlarındaki “küresel” dünya, hem genel olarak hem de 

farklı bölgesel, ulusal ve yerel oluşumlarıyla çok yönlü ekonomik ve 

finansal krizlerle değil, aynı zamanda sosyal, kültürel, ideolojik, ahlaki, 

politik, etnik, ekolojik, ve güvenlik krizleriyle anılmaktadır. 

Küreselleşen dünyada bölgelerin, ulusların ve toplulukların artan 

karşılıklı bağımlılığı nedeniyle daha önce sahip olunan geleneksel 

modernleşme ve bağımlılık perspektiflerini desteklemek daha zor hale 

gelmiş ve sosyal değişim, gelir, üretkenlik ve gayri safi milli hasılanın 

(GSMH) hala insani gelişmenin temel unsurları olmasına rağmen, insan 

varlığının toplamı olmadan gelişmiştir. Bunun toplumsal değişim ve 

gelişme hakkında düşünme biçimi üzerinde önemli etkileri olduğu gibi, 

iletişim gelişimi ve toplumsal değişim süreçlerinin rolü hakkındaki 

düşünceleri de değiştirmektedir (Servaes, 2011: 266).  Yoğun biçimde 

19. Yüzyılda başlayan teknik değişim ve kırsal alanlardan kentsel 

alanlara göç, doğal olarak tüm yaşamı ve sosyal yapıyı değiştirirken, 

yalnızca yeni iletişim araçlarıyla değil, yeni yaklaşımlarla da köklü 

sosyal değişimlere neden olmuştur. 

Yüksek bilgi ve iletişim teknolojileri, toplumları geleceğe taşıyan 

olanaklar sağlamış, sosyal statülerin ve rollerin değişimine, yeni 

yaklaşımlara ve umutlara neden olmuştur. Her yeni teknolojide, sosyal 

yapı büyük değişimler yaşamaktadır (Kreowski ve Meyer-Ebrecht, 

2017: 442). Dijital teknoloji günlük yaşamda köklü değişimlere yol açsa 

da, siyaset ve ekonomi gibi alanlarda da önemli etkiler yapmıştır. Dijital 

teknolojiler, aktivizmin tarzını, söylemini ve kapsamını önemli ölçüde 

değiştirmiştir. Temel anlamda, dijital aktivizm, siyasi muhalifleri 

öncelikle çevrimiçi alanlar ve taktikler yoluyla meşgul eden kolektif 

eylem biçimlerine atıfta bulunmuştur. Dijital teknolojiler aktivist 

müdahale için yeni politik etkileşim alanları ve yeni taktikler 

sağlamışlardır (Sorce ve Dumitrica, 2022: 169). Çağdaş aktivizmin çoğu 

biçimi, dijital teknolojileri önemli ölçüde kullanmıştır.    
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Sosyal İletişim Yolları 

Heinrich Hertz 1889'da fiziğin gelişimi üzerine yaptığı bir 

konuşmada, nihai amacın “var olan her şeyin eterden yaratıldığını” 

kanıtlamak olduğunu belirtmiştir. Elektromanyetizmanın 

teorileştirilmesi çerçevesinde, eter fiziği evrensel bir teoriye 

dönüşmüştür ve onun yardımıyla son kozmik sırların yakında ortaya 

çıkacağı kesin olarak kabul edilmiştir. Ancak Einstein, özel görelilik 

kuramıyla tüm bu umutları bir çırpıda boşa çıkarmış ve mekanik esirin 

nesiller boyu fizikçileri kandırmış bir hayal olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

60 yıldan biraz daha uzun bir süre sonra - dijital bilgisayarın 

geliştirilmesinden kısa bir süre sonra - Konrad Zuse artık dijital bir evren 

vizyonuna sahiptir ve bugün giderek daha fazla fizikçi bilgiyi "evrenin 

birincil maddesi", "her şeyi birbirine bağlayan iplik" olarak görmektedir 

(Donner, 2017: 174). 21. Yüzyılda dünya, yeni buluş ve yaklaşımlarla 

yeni kuramlar üretmekte ve yeni biçmelere sahip olmaktadır.  

Bugünün medya ortamını, “bilgi toplumu”nu ve giderek artan 

tekno-aracılı dünya görüşlerini mümkün kılanın yalnızca iki teori 

katmanının dile getirilmeyen örtüşmesi olduğu açıkça ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca, fizik teorilerinin evrensel-kozmolojik iddiası 

nedeniyle, sadece epistemolojik değil, aynı zamanda sosyo-politik 

sorunlara da her zaman değinildiği açıkça ortaya çıkmaktadır (Pirner, 

2018: 223). Hipermodern dünyada artık bütün disiplinler ve bütün 

sektörler etkileşim halinde çalışmakta ve dünyayı daha ileri bir boyuta 

taşımaktadır.  

Gezegende sosyal organizmalar var olduğu sürece iletişim var 

olmuştur. Aslında tüm evren, doğrudan varlıkların birbiriyle iletişimi 

temeli üzerine kurulmuştur. Ancak bu dizgeye insan anlamını vermiştir. 

Evrendeki harmoniden başlayarak tüm varlıklar etkileşim halinde 

yaşamaktadır (Leuninger, 2020: 83). Canlı varlıklar kadar cansız 

varlıklar da kendi içlerinde etkileşim halindedir. 

İletişim, konuşma, tartışma, sosyal temas, diyalog, karşılaşma, 

değiş tokuş anlamına gelmektedir. İletişim, insanlarda ve hayvanlarda 

birçok biçim alır. İletişimin ortaya çıkışı bir evrim süreci olarak 
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görünmektedir. İnsan, eski çağlardan beri sosyal bir varlık olarak 

anlaşılmıştır ve kendini ancak iletişimle ortaya koyabilmiştir.  

İletişim, insanın doğasını tanımlayan eylemdir. İnsanlar 

birbirleriyle karşılaşırlar, birbirleriyle ilgilenirler, birbirleriyle 

konuşurlar, birlikte çalışırlar, birbirlerini dinlerler, ayrılırlar, tekrar 

karşılaşırlar, birbirleriyle tartışırlar… "Birbiri" sözcüğü tüm anlamıyla 

iletişime vurgu yapmaktadır (Delhees, 1994: 23). Çünkü iletişim, 

karşılıklı ileti alışverişi, bir tür değiş tokuş, sesli veya sessiz bir 

etkileşimdir. 

İnsanlar, doğaları gereği sürekli bilinmeyenleri merak etmiş, diğer 

insanlar ve diğer toplumlarla ilgili bilgileri öğrenmek istemiş ve bunun 

için çaba harcamışlardır (Fröhlich, 2014: 14). Öğrenme ve paylaşım 

isteği yüksek nitelikli iletişim araçlarının ortaya çıkışı için bir temel 

oluştursa da, her zaman olduğu gibi istismar girişimleri olmuş, ancak 

bunlar iletişimdeki kurumsallaşmayı ve iletişimin sürekliliğini 

engellememiştir (Schultz, 2011: 334). İletişimin, insanın doğasından 

bulunan bir ihtiyaç olması nedeniyle, ilk insanlardan bu yana bazen sesle 

bazen elektronik araçlarla her zaman var olmuştur.  

İlk çağlarda yalnızca ses ve beden diliyle gerçekleşen iletişim, ileti 

aktaran araçların ortaya çıkmasıyla gelişmiş, kitle iletişim araçlarının 

dünyayı kuşatan ağlarına kadar yüksek bir düzeye ulaşmıştır (Hindelang, 

2019: 171). İnsanlık 3. Binyıla geldiğinde dünyada ağ toplumları 

oluşmuş ve tüm küreyi dijital ağlar sarmıştır. 
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Sosyal Medyanın Hipermodern Rolü 

Çağ değişirken, temel insan ihtiyaçları değişmemiş, ancak yaşam 

tarzları ve yaklaşımları değişmiştir. Yaklaşıma bağlı olarak kullanılan 

araç ve teknikler de değişmiş, insan aklı sürekli daha ötesi için yeni 

buluşlar yapmıştır (Regensburg, 2014: 35). Zaman insanları değiştirmiş, 

insanlar dünyayı değiştirmiştir. Sürekli değişen çağlar içinde düşünceler 

ve yaklaşımalr da değişmiştir. 

Teknoloji ile birlikte gelen yeni buluşlar ve yaklaşımlar dünyayı 

ve insanları değiştirmiş, yeni tarzlarla toplumlar, organizasyonlar ve 

roller değişmiştir. Gelenekselden modern döneme popüler kültürün 

yayılması postmodern döneme taşınmış, ardından hipermodern döneme 

absürt üslup hakim olmuştur (worldbank.org, 2012: 282). Hipermodern 

dönem, insanların rollerinin ve yaşamdaki unsurların yeniden 

tanımlandığı, hemen her şeyin değerinin ve işlevinin de değiştiği bir 

dönem olmuştur (Paiva vd., 2015: 76). Hipermodern çağı şekillendiren 

sosyal medya, cinayetlerin, tecavüzlerin ve savaşların canlı yayınlandığı 

ve doğal olarak paylaşıldığı bir döneme girmiştir. 

İnsanın yaşadığı ve ürettiği her yerde, biriktirdikleriyle bir kültür 

kurulmuştur. Yüzlerce ve binlerce yıldır yetiştirilen ve beslenen 

insanların birikimi anlamında kullanılan kültür, yeni nesillere kendi ilke 

ve düzenleriyle yön veren insanların birikimiyle şekillenen değerler 

bütünüdür. İnsanlar köylerde ve şehirlerde yaşarken örgütler, dernekler, 

üretimler, davranış kalıpları, kurumsallaşmalar ilkel ya da ileri 

düzeylerde gerçekleşmiştir. Tüm bu hareketler ve oluşumlar kültürün 

altyapısını oluşturmuştur (Cereci, 2008: 128). Çağın geçmesi ve çağa 

uygun tekniklerin ve teknolojik ürünlerin gelişmesi ile kültürler güncel 

gelişmelere paralel olarak yenilenmiş, dönüşmüş ve değişmiştir. Hayata 

karşı her yeni unsur ve tutum, kültürde rol almış ve sosyal hayatı 

zenginleştirmiştir. 

Kültür, toplumlarda bütüncül davranışları belirleyen, yaşatan ve 

yönlendiren unsurdur. Kültürün etkileri tamamen homojen olamasa da, 

bireyleri belirli davranışlar etrafında organize etmekten ve onları 

devrime karşı toplumsal tepkilerin bütünsel davranışlarına 

yönlendirmekten oluşabilir. Çünkü kültür, içerdiği değerlerin canlılığına 
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insanları ikna etme gücüne sahiptir (Mileti vd., 2002, 170). Ancak kültür, 

tarihsel ve toplumsal dinamiklere bağlı olarak sürekli değişmektedir. 

Kültürel değişim doğal olarak insanların davranış kalıplarını ve iletişim 

eylemlerini de etkilemektedir.  

Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan insan sayısının artmasıyla 

birlikte teknoloji üreticileri çalışmalarını bu alanlara yöneltmekte ve 

özellikle 1980'lerin sonundan itibaren bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

planlanması yeni girişimlere yol açmıştır (Arhipova1 ve Sergeeva, 2014: 

168). Teknoloji kullanıcılarının özelliklerine paralel olarak ergonomi, 

ekonomi, bilgi, bilim ve eğlence kriterleri ve koşulları dikkate alınarak 

yeni teknoloji planları oluşturulmaktadır. Teknoloji çalışmaları, büyük 

ölçüde, kullanıcıların özellikleri ve teknoloji ile ilişkileri dikkate alınarak 

organize edilmektedir (Oudshoorn ve diğerleri, 2004:33). Medya 

güdümlü yaşamın elektromanyetik dalgalarla çok uzaklara taşındığı, 

yeni yaşam biçiminde internetin egemenliğinin arttığı ve herkesin aynı 

anda mesaj alışverişinde bulunabildiği sosyal medyanın değerinin arttığı 

yıllar olarak kültür yeniden değişmiştir. Hipermodern çağda artık dijital 

kültürden söz edilmektedir.  

Tüketim ve kullanıma göre gelişme ve yenilikte sınır tanımayan 

iletişim teknolojileri artık mobil iletişim teknolojileri aşamasına gelmiş 

ve bu tür teknolojiler teknoloji üreticileri tarafından "nesiller" ile 

tanımlanmaktadır. 3N kavramı, İngilizcede “3. nesil" demektir, mobil 

iletişim dünyasına ait olmakta ve dijital teknolojinin ortaya çıkmasıyla 

frekansların daha etkin ve verimli kullanılmasına olanak sağlayan 

teknolojiye tekabül etmektedir (Özdemir, 2008:112). İnsanların aldığı 

mesajların artması, haber kanallarının artması ve görsel paylaşımların 

her yerde yaygınlaşması ile birlikte insanların paylaşmak ve iletmek 

istedikleri, kendilerini iyi ve mutlu hissettikleri mesajlar da artmıştır. Bu 

bağlamda sosyal medya öncü rol oynamıştır. 

İletişim teknolojilerinin ana fikri ve altyapısı olan toplumsal 

talepler ve dijital teknolojiler, yeni disiplinlerin, yeni modellerin ve 

bilgilerin insanlara daha kolay ulaşmasının önünü açmıştır. Dünyayı 

bilgi ağları ve bilgiyi insanlara ileten araçlarla donatan teknolojiler, yeni 

işbirliklerinin ve yeni düşüncelerin insanların hayatlarına girmesini de 

sağlamıştır. Yeni iletişim teknolojileri, insanları ortak temalar ve 



145 | İletişim Sosyolojisi 

 

semboller etrafında bir araya getirerek işbirliği ve barış ortamının 

yaratılmasına da yardımcı olmaktadır (Duncker, 2001: 362). Dünya 

çapında internet erişimi olan herkesin haber alıp paylaşabilmesini 

sağlayan sosyal medya, eşzamanlı etkileşim özelliğiyle de ilgiyi 

artırmaktadır. Atmosferden birçok haberin dünyaya yayıldığı 

hipermodern çağda, herkesin paylaşması gereken mesaj ve merak ettiği 

bilgiler nedeniyle sosyal medya bir bilgi kaynağı ve bilgi ortamı olarak 

karşılanmaktadır. Hipermodern çağ, tam anlamıyla iletiler ve iletişim 

teknolojileri çağı olmuştur (Oehler ve Horn, 2021: 46). Her ne kadar 

iletişim teknolojilerinin çoğalması ileitşimin arttığı anlamına gelmese 

de, yine de ileti paylaşanların çokluğundan söz edilmektedir.  

Teknolojinin ürkütücü noktalarından biri olan atom bombası, 

teknolojinin neden olduğu tahribatın dikkat çekici bir göstergesidir. 

Bomba, patlayıcı ve silah gibi teknoloji ürünlerinin toplumda şiddet, 

şiddet kullanma, öldürme ve yok etme eğilimleri oluşturduğundan söz 

edilebilir (Chaney ve Robertson, 2015: 63). Teknoloji alanında yaşanan 

gelişmeler ve teknolojinin topluma yansıması ile birlikte teknolojinin 

olumsuz etkilerine karşı kendini savunma yöntem ve alışkanlıklarının 

kazandırılması gündeme gelmektedir. Tarih boyunca yaşanan hızlı 

teknolojik gelişme, toplumsal kültürü doğrudan etkileyerek kültürün 

şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Hart, 1946: 291). 

Hipermodern kültür, internette her şeyin paylaşıldığı, her paylaşımın 

sosyal medya üzerinden paylaşıldığı, çoğu zaman absürt, ahlak dışı 

durumların yaşandığı ancak sosyal medyanın her zaman başrol oynadığı 

bir süreçtir. Hipermodern çağ insanını bir bakıma sosyal medya 

yönetmektedir (Zschach, 2020: 231). Sosyal medya, günlük ritimden 

kritik kararlara kadar yaşamın her alanında kurallar belirlemekte ve 

insanları istediği yönlere sürüklemektedir.  

Yeni teknolojilerin kullanımındaki zorluklar bazen karmaşık 

problemler yaratmakta, teknoloji kullanıcılarının karşılaştığı problem 

çözme yöntemleri de teknoloji kullanımında yeni alışkanlıklar 

yaratmaktadır. Uygulamadaki yeni teknolojilerin karakteri elbette 

kullanıcılara da yansımaktadır (Aiman-Smith & Green, 2002: 427). 

Bilgisayara dokunabilen ve internete erişebilen herkesin kullanabileceği 

araçlar nedeniyle sosyal medya yoğun talep görmektedir. Bazı kesimleri 

rahatsız eden ahlaksız, absürt paylaşımlara giderek alışılmaktadır. 
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Toplumların kültürel değişimine neden olan faktörler 

incelendiğinde ekonomik faktörlerden ideolojik faktörlere kadar birçok 

faktörün olduğu ve kültürel değişimin tek bir nedene bağlı olmadığı 

sonucuna varılmaktadır (Facchini ve Melki, 2011: 9). Kültürel 

değişimde egemen ideolojilerin önemli bir rol oynadığı tespit edilse de 

değişimin toplumsal tarihte çok eskilere uzanan birçok faktörden 

etkilendiği bulgusu ağırlık kazanmıştır (Agger, 1991: 127). Kültür 

değiştikçe, medya yaklaşımları değiştikçe, yeni medyanın ürettiği sosyal 

medya, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaktan çok, hayatın gergin 

ritminde insanları eğlendirmek ve dikkatlerini dağıtmak üzerine kurulu 

olduğu görülmektedir. 

Daha geniş bir toplumda egemen kültürün etkisi altında kalan 

azınlıkların geleneksel kültürlerinin teknoloji ağları içerisinde değiştiği 

söylenebilir. Teknoloji, etnik toplulukların geleneksel kültürlerini 

tehlikeye atmakta ve hayatta kalmak isteyenler kültürel değişime 

gitmektedir (Reitz ve Sklar, 1997: 237). Ancak hipermodern medya 

kültürü, özellikle sosyal medya, herkesin görüşlerini paylaşması için bir 

fırsat sunmaktadır. 

Siyasetin uluslararası arenada öneminin artmasıyla birlikte 

politikacılar da zorlu yarışlarda yer almış, bu yarışlarda ahlaki ya da 

ahlak dışı birçok yolu kullanmayı alışkanlık haline getirmiştir. Bu 

bağlamda kültür genellikle egemenlik kurmak, istenmeyen grupları ve 

kültürleri etkisiz hale getirmek ve baskın bir kültür yaratmak için 

kullanılmaktadır (Kaufmann, 2002: 302). Kültürün ana aracısı olan 

medya, kültür eğitiminde önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal medya, 

hipermodern kültürün oluşumunda ve yayılmasında en dinamik 

faktördür. Bazı liderler, sosyal medya kültürünün günlük olarak sosyal 

medya aracılığıyla yayılmasına katkıda bulunmuştur (Jecker, 2019: 377). 

Ekonomik küreselleşme ekonomik olarak güçlü devletlerin 

egemenliğini sağlarken, güçlü devletler tarafından yönetilen toplumların 

kültürleri egemen kültüre benzemektedir. Büyük bir toplumda azınlık 

olarak kalan küçük grupların özgün kültürleri, baskın kültürde hızla 

değişir ve zamanla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır (Reitz ve 

Sklar, 1997: 266). Ancak sosyal medya, etnik kültürlerin ve azınlık 
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görüşlerinin özgür ve çeşitli karakterleriyle tanınmasına izin 

vermektedir. 

Kültürel değişim, geleneksel değerler ile modern alışkanlıklar 

arasında gerçekleşmekte ve ürünler, özellikle modern tüketim mallarına 

sahip ürünler kültürel değişimi yönlendirmektedir. Toplumsal ahlak 

kadar bilime ve sonuçlarına da değer verildiği kültürel değişim sürecinin 

bir sonucu olarak, toplumu oluşturan tüm unsurların etkisi olduğu zaman 

ortaya çıkar (Wuthnow ve Witten, 1988: 65). Hemen her türlü bilgi ve 

görüşün paylaşıldığı sosyal medya, insanlara değişen kültürün 

karakterini vermekte ve çağın yeniliklerini duyurmaktadır. 

Tıpkı teknolojinin toplumsal yapıyı etkilediği gibi, toplumsal yapı 

özellikle geleneksel değerler teknolojiyi etkilemekte ve her toplumun 

özelliklerine ve değerlerine bağlı olarak farklı teknolojiler 

uygulanmaktadır (Inglehart ve Baker, 2000:38). Teknoloji seçimi, 

toplumun ulaşmak istediği hedefin açık göstergelerini vermekte ve 

teknoloji üzerine planlar, çalışmalar ve tasarımlar özellikle ulusal 

kültürden etkilenmektedir (Steensma ve diğerleri, 2000: 969). Kültür 

adına tüm birikimler, deneyimler ve vizyonlar sosyal medyada 

paylaşılmakta ve yayılmaktadır. 

Devletler artık hipermodern çağın koşullarına uygun olarak 

telekomünikasyon yasaları çıkarmakta, tecimsel ilişkiler teknolojiye 

bağlı olarak düzenlenmekte ve sözleşmeler dahil resmi işlemler 

elektronik ortamda yapılmaktadır (MKTH, 2021: 5). Bilgi ve iletişim 

teknolojileri, hipermodern toplumların temeli ve yaşam aracı olmuştur 

(Baltes-Götz, 2020: 112). 
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Dijital Çağ Dijital Medya 

Hipermodern çağın en yaygın araçları olan dijital medya, insanlara 

sağladığı büyük olanakların yanında, insan gelişiminde yarattığı engeller 

ve olumsuz sonuçlarla da sıkça tartışma konusu olmaktadır (Voß, 2019: 

39). Bilgi teknolojilerinin gelişmesi sonucunda medya sistemleri önemli 

ölçüde değişmiştir. Bununla birlikte, dijitalleşmenin özelliklerini içeren 

medya sistemlerinin tipolojileri nadirdir. Medya sistemleri üzerine 

araştırma, Hallinand Mancini'nin çığır açan kitabı Kıyaslama'nın 

yayınlanmasının ardından son yirmi yılda karşılaştırmalı iletişim 

araştırmalarında önemli bir rol oynamıştır. Batı medya sistemlerini 

karşılaştırmak için teorik bir çerçeve sağladı. Yazarlar, Kuzey Amerika 

ve Batı Avrupa'daki farklı siyasi ve medya sistemleri arasındaki 

farklılıkları ve benzerlikleri vurgulamışlardır. Daha yakın zamanlarda 

araştırmacılar, medya sistemlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

(BİT) yükselişiyle giderek daha fazla şekillendiğine ve bu dönüşümün 

medya sistemlerinin ve ilgili tipolojilerin tanımına yansıtılması 

gerektiğine defalarca işaret etmişlerdir (Humprecht vd., 2022: 15). 

“Dünya hiçbir zaman medyanın üretilme ve alınma biçiminde bu 

kadar temel bir değişiklik görmemiştir. İnternetin tanıtılması, tüketici ve 

iş dünyalarında devrim yaratan dijital ağ oluşturma ve teknolojik 

gelişmelere giden yolu belirlemiştir. Bu tür dijital yenilikler, medyanın 

üretilme ve alınma biçimlerini sonsuza dek değiştirerek iletişimi 

geliştirmiştir. Ayrıca internet, akıllı telefon ve tablet gibi yeni dijital 

teknolojilerin ve cihazların yolunu açmıştır. Bunlar, bulut bilişim gibi 

popüler internet tabanlı hizmetler de dahil olmak üzere sürekli büyüyen 

bir dijital yazılım pazarıyla birlikte, dünya çapında tüketici pazarlarına 

liderlik etmeye devam etmektedir” (Scottney-Turbill, 2012: 11). 

Hipermodern dünya, büyük ölçüde dijital medya üzerine kurulu ve 

işleyişlerin de dijital medya ile sağlandığı bir dünyadır.  

Pek çok kişi tarafından “Yeni Medya” olarak da adlandırılan dijital 

medya, içerik oluşturmak ve yaymak için internet tarafından desteklenen 

bilgisayarların ve mobil cihazların (bloglar, e-kitap ve video oyunları) 

kullanımıdır. Bazı akademisyenler dijital medyayı “analog”, “kitle 

medyası”nın aksine “yeni medya” vb. ile ilgili olarak tanımlamayı tercih 

etmişlerdir (Demuyakor, 2020: 98). Dijital medya, internet veya 
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bilgisayar ağları üzerinden iletilebilen sayısallaştırılmış içeriktir. Bu, 

metin, ses, video ve grafikleri içerebilir. Bu, bir web sitesinde veya 

blogda sunulan bir TV ağından, gazeteden, dergiden vb. haberlerin bu 

kategoriye girebileceği anlamına gelmektedir (Mantulenko, 2020). 

Dijital medya, inteaktif ileitşim olanakları ve hızlı online görüşmeleri 

kolaylaştırırken, kullanıcılara her an sayısız iletiyle bilgilendirme 

hizmeti vermektedir.  

Dijitalleşme, değerlerde ve toplumsal dönüşüm süreçlerinde 

mevcut değişimin temel itici gücüdür. Tam olarak teknik yeniliklerin 

yüksek hızda gelişmesi ve toplumun merkezi alanları (iş, eğitim, iletişim, 

günlük organizasyon, hareketlilik, vb.) üzerindeki sonuçları nedeniyle, 

etkiler kapsamlıdır ve yaşam ortamımızın neredeyse tüm yönlerini 

etkilemektedir (Calmbach vd., 2016: 179). Genel algıya göre, “yeni” 

dijital medya ve teknolojilerin sürekli artan yaygınlığı nedeniyle 

karmaşık karşılıklı ilişki ek bir ivme kazanmıştır. 

Makineler tarafından kodlar ve bilgiler ilk olarak erken dönemde 

1800lerde Charles Babbage tarafından kavramsallaştırılmış, Babbage, 

bu kodların, Babbage'ın hesaplamalardaki hata sorununu çözmek için 

tasarladığı makineler olan Fark Motoru ve Analitik Motoru için 

talimatlar vereceğini hayal etmiştir  (Besa vd., 2021: 17). BİT'lerin 

gelişimi yalnızca medya üretimini ve medya kullanımını birçok yönden 

değiştirmedi. Aynı zamanda, örneğin vatandaşlara doğrudan sosyal 

medya aracılığıyla hitap ederek ve alternatif haber sağlayıcılar 

aracılığıyla bazen yanıltıcı bilgilerin yayılmasını sağlayarak 

politikacıların iletişim kurma biçimini de şekillendirmiştir. 

Dijital teknolojiler, toplumlardaki medyanın doğasını ve işlevini 

temelden değiştirmiş, asırlık kamu iletişim uygulamalarını yeniden icat 

etmiş ve zaman zaman geleneksel medyayı atlatmış ve haber ve 

eğlencenin bekçileri olarak ayrıcalıklı rolüne meydan okumuştur. Bazı 

eleştirmenler, bu teknolojilerin halkı, kamusal öneme sahip konularda 

bilinçli bir söylem içinde tuttuğuna inanmakta, ancak bunun büyük 

ölçekte gerçekleştiği açık biçimde ortaya konamamaktadır. Haber 

kılığında propaganda gelişmekte ve dijital alanla etkileşim çocuklara 

değerli beceriler öğretse de, onları ciddi risklere maruz bırakabilmektedir 
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(Pavlik, 2008: 54). Her durumda dijital medya, yetişkinler ve çocuklar 

için artık günlük yaşamın vazgeçilmez bir ögesine dönüşmüştür. 

Dijital teknolojilerle çevrili büyüyen çocuklar için, arama ve 

gezinme, eleştirel okuma ve çoklu görev gibi becerilerin, dijital metinleri 

okuyan çocuklarda ve yetişkinlerde tam olarak gelişmemiş olabilecek 

dikkat ve yürütme süreçlerine olumlu etkiler bıraktığı belirlenmiştir 

(Wampfler ve Krommer, 2019: 82). Dijital teknolojiler ve dijital 

bilgilerle başa çıkma becerilerinin topluma başarılı katılım için önemli 

rol oynadığı da belirlenmiştir. Sijital teknolojilerin, özlelikle sosyal 

medyanın sosyalleşmeyi kolaylaştıran etkileri görülmektedir 

(Eickelmann vd., 2019: 138). Her teknolojinin olduğu gibi, Yanlış ve 

yersiz kullanıldığında dijital teknolojinin de zararları söz konusuyken, 

olumlu özelliklerinden sayısız kişi yararlanmaktadır.  

Dijital medya ve sanal öğrenme ortamları giderek artan bir şekilde 

didaktik yaklaşımları, içeriği ve yöntemleri değiştirmektedir. Bu 

bağlamda 'dijital dünyada eğitim' ve 'dijital temel eğitim' stratejileri 

eğitim politikası açısından tartışılmaktadır (Brendel vd., 2018: 97). 

Ancak başta iş yaşamı ve günlük yaşam olmak üzere dijital medya hızla 

yayılmaktadır. Dijitalleşme genellikle kitap baskısının icadıyla 

ilişkilendirilmiş, mevcut teknolojilerin yerini almış ve daha önce 

uygulanabilir çerçeve koşullarını değiştirmiştir. Özellikle son yıllarda 

hemen hemen herkes için günlük ve profesyonel yaşamı kökten 

değiştirmiş ve toplumsal birlikte yaşama, iletişim, siyasi eylem ve bir 

ülkedeki temel demokratik düzen konusunda etkili olmuştur (Suckut ve 

Förster, 2021: 129). Bu bağlamda dijital medyanın tümdünya ve tüm 

yaşam üzerinde egemenlik kurduğunu söylemek olasıdır.  
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Bilgi Toplumunda Sosyal Medya 

İlk çağlarda karnını nasıl doyuracağının karşılığını arayan insan, 

bilişim çağında uzaydaki tüm frekansları nasıl ele geçirebileceğinin 

yanıtını aramaya başlamıştır (Burke vd., 2985: 59). Hep arayan insan hep 

de bulmuştur. İlk insanlardan bu yana, doğası gereği sürekli daha kolayı, 

daha rahatı, daha güzeli, daha sorunsuzu, daha gösterişli olanı arayan 

insanlar, bu arayış sonucunda uygarlığı da, teknolojiyi de geliştiren 

sayısız buluş yapmışlar, yaşamlarını varsıllaştırmışlardır (Hesketh, 

2014: 192). Öncelikle temel yaşamsal gereksinimlerini karşılamak için 

teknikler ve araçlar geliştiren insanlar, av aletleri, savaş aletleri, ilkel 

kaplar gibi araçlar ve besin bulma, giyinme teknikleriyle uygarlık 

adımları atarken; ardından yerleşik yaşamın temellerini kurmuşlardır 

(Abberley, 2015: 48). Bütün bu süreçte her zaman iletişim olmuş; 

insanlar binlerce yıllık deneyimleri iletişim kurarak yaşamışlardır. 

İletişimin, insanın doğal ve zorunlu gereksinimlerinden biri olduğunu 

farkeden insanlar, yakınla ve çok uzaklarla iletişim kurmak için de 

sayısız alet ve teknik geliştirmiştir (McClendon, 2014: 281). İlkel 

çağlarda bilgiden çok deneyimlerle yaşamlarına yön veren insanlar, bilgi 

birikimleri arttıkça yaşamı ve dünyayı değiştirmeye de yönelmişlerdir. 

Bilgi toplumu olarak da adlandırılan Sanayi Sonrası toplum, daha 

önceki dönemle hiçbir ilgisi bulunmayan; yaşamını teknoloji temeli 

üzerine kurmuş; üretim yerine daha çok hizmet sektöründe yoğunlaşmış 

toplumdur. Daniel Bell’e göre Sanayi sonrası toplumun en temel 

karakteristikleri; akıl yürütmeyi toplumsal bir eylem haline getirmesi ve 

bilginin üstünlüğüdür (Baehr, 2013: 109). Sanayi Sonrası toplumda 

üretim ve ekonomi kadar, kültürel yapı ve yaklaşımlar da büyük ölçüde 

değişmiştir ve Bell, tüm değişimlerin ayrıntılarıyla ve bütün olarak ele 

alınması gerektiğine inanmaktadır. Bilgiyi elde etmenin ve kullanmanın 

türlü yollarını keşfeden insan, bilgiyi tüm dünyada paylaşarak, bilgiden 

öte kendini paylaşarak, hem bilgiden yararlanmanın hem de mutlu ve 

tatmin olmanın yollarını bulmuştur (Wallace, 2003: 82). Tüm dünyaya 

yaydığı sosyal medya aracılığıyla da bir ekonomi-politiği küresel 

bağlamda benimsetmeyi başarmıştır. 

20. yüzyıldan başlayarak dünya, geleneksel kültürden modern 

kültüre; teknoloji çağından bilgi çağına geçmiş, tüm donanım ve 
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yaklaşımlar yenilenmiştir (Bryant, 2014: 193). Sanayi sonrası toplum, 

enformasyon devrimi sonrası şekillenen biçem ve yaklaşımlarla ortaya 

çıkmış, bilgisayar ve iletişim teknolojilerine yaptığı yatırımlarla 

karakteristik kazanmıştır. Teknolojiyi en çok kullanan toplum olan 

sanayi sonrası toplum, tüketimi de bir karakteristik olarak yapısına 

yerleştirmiştir (Threadcraft, 2014. 748). Sanayi toplumu aynı zamanda, 

geleneksel tarımdan makineyle üretime; geleneksel yaklaşımlardan 

modern kent yaklaşımlarına geçişi de simgelemektedir. Kırsal alanlardan 

kentsel alanlara göçlerle dünyadaki dönüşüm hız kazanmış, yerleşim 

yerlerinde yükselen yapılan, ışıklarla donatılmış caddeler, teknolojinin 

renkli cazibesi tempoyu yükseltmiş, bu ara insanlardaki daha çok 

kazanma, daha çok sahip olma hırsı da artmıştır (Hainmueller ve 

Hopkins, 2015: 539). Bu nedenle insanlar, modern dünyada kendilerini 

çok yüksek bir yaşam ritmi içinde bulmuşlardır. Yüksek ritmin neden 

olduğu yorgunluktan kaçılabilecek en uygun yer de sosyal medya oalrak 

ortaya çıkmıştır. 

Yüksek ritimli kent yaşamında insanların temel haber alma ve 

zaman geçirme araçlarını sosyal medya oluşturmaktadır. Medya her gün 

insanlara, oyalanabilecekleri ve eğlenebilecekleri sayısız ileti 

aktarmakta; dünyada olup bitenler içinden özellikle heyecanlı, şaşırtıcı, 

ilgi çekici olanları seçip bazen abartarak sunmaktadır. Bu bağlamda 

McCombs ve Shaw’ın gündem oluşturma kuramının pratiği açıkça 

görülmekte, medya kendi gündemini oluşturmak yoluyla dikkatleri 

çekmekte ve kazanç sağlamaktadır (Enns, 2014: 863). Milyonlarca insan 

da kendi gündemini, yaşamının bir parçası olarak değerlendirdiği 

medyaya göre oluşturmaktadır. Ancak bunun yanında sosyal medya, 

insanlara eş anlı etkileşim ve paylaşım olanağı tanımakta, bu nedenle 

insanların kendilerini daha güçlü ve mutlu hissetmelerini sağlamaktadır 

(Avanso, 2016: 253). İstedikleri an her şeye ulaşabilen insanlar sanal bir 

egemenlik ve güçlülük duygusu yaşamaktadır.  

Medya her gün sürekli sayısız ileti aktarmakta, insanlar medyadan 

aldıkları iletilerle öğrendiklerine ve bilgilendiklerine inanmaktadır. 

Medya bazen içeriksiz ve düzeysiz yayınlar yapmakla eleştirilse de, 

toplumsal yaşamda medyanın yerini alabilen başka ileti kaynakları 

bulunmamaktadır (Dowling ve Wichowsky, 2015: 27). Kitap, sözlü 

kültür ürünleri, seminer ve kurslar hala uygulansa da, ileti aktarımında 
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medya kadar etkili ve yaygın araçlar bulunmamaktadır. Özellikle sosyal 

medya, bilgi ve ileti aktarımı ve paylaşımı tekelini neredeyse kurmuş 

durumdadır (Patelis, 2013: 119). İnsanların temel gereksinimlerini 

karşılıyor ve onları mutlu ediyor gibi görünen sosyal medya, modern 

çağın bütün gerek ve yaklaşımlarını insanlara aktarmakta ve bilgi 

çağında kendi egemenliğini kurmaktadır. 

Bilgi toplumlarının bir diğer özelliği, tüketim toplumu karakterinin 

ön plana çıkarak emeğin ikincilleşmesidir. Medya da, tüketimi arttıran 

araçlar olarak, bilgi toplumu yapılanmasında tam merkezde yer almakta 

ve toplumun yapılanmasının temelini oluşturan politikaya destek 

sağlamaktadır (Nicholson ve Hansford, 2014: 632).Medya, 

başlangıcından beri sermayenin egemen olduğu politikanın ve bu 

politikanın pratiği olan popüler kültürün temel araçları olarak daha az iş, 

daha çok eğlence ilkesiyle büyük kitlelere seslenmiştir. Özellikle sosyal 

medya, anlık paylaşımlar ve iletilerle tüketim yaklaşımını besleyen ve 

kışkırtan paylaşımlarla doludur (Fotis, 2015: 85). Bilgiye eriştiğini 

düşünen pek çok insan sosyal medyadaki paylaşımlarla kendini iyi ve 

mutlu hissetmektedir. 

Küresel bağlamda büyük anamal sahiplerinin ürettiği popüler 

kültür, çoğunlukla karmaşık kent yaşamı içinde sıkışmış ve sıkılmış 

insanlar için, düşünme ve zahmet gerektirmeyen, kolay uygulanabilen, 

basit ürünler ve alışkanlıklar geliştirmekte; insanların ne yiyeceklerinden 

nereye gideceklerine, nasıl konuşacaklarından hangi şarkıları 

söyleyeceklerine kadar sayısız ürün ve yaklaşım üreterek günlük 

yaşamlarını yönlendirmektedir (Cereci, 2014: 39). Modern çağda tam bir 

yaşam biçemine dönüşmüş olan popüler kültür, insanları oyalayan, 

kapital sahiplerine de çok kazandıran niteliğiyle hemen herkesin 

memnun olduğu, siyasetçilerin de çıkarları gereği desteklediği bir 

tasarımdır. Modern çağ biçemi sosyal medyayla tamalanmakta ve 

anlamını bulmaktadır. 

Bilgi toplumu kavramı aslında bilgiden çok teknolojiyle ilgilidir ve 

teknoloji ürünlerinin kitlelere satılması ve bu yolla yeni bir kültürün 

yaygınlaşması asıl amaçtır (Kelley ve Simmons, 2015: 63). Bilgi 

toplumu, kent yaşamında teknoloji kullanarak yaşamını sürdüren, 

geleneksel yaşamdan uzaklaşmış, artık üretmeyen toplum olarak 
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tasarlanmış ve medya aracılığıyla tasarlanan yaşam biçemine alışması 

sağlanmıştır. Medya, bilgi toplumunun sürekliliğinin güvencesidir 

(Weerdt vd., 2016: 62). İnsanlar medya aracılığıyla modern kent 

kültürüne bağlanmakta ve günlük yaşamlarını planlamaktadırlar. Bunun 

yanında sosyal medya, insanların eş anlı olarak haberleşme, paylaşım ve 

sosyal olma gereksinimlerini karşılamakta ve onların beklendilerini 

yanıtlamaktadır.   

Sonuçta medyanın egemen varlığı, Antonio Gramsci’nin “egemen 

sınıf” kavramında anlamını bulmakta; toplum üzerinde egemen olmak 

isteyen sınıf medyayı kullanarak iktidarını sürdürmektedir. “Gramsci’ye 

göre iktidar ve güç kültür gibi, gündelik yaşam gibi hayatın her alanında 

yer alır. Gündelik yaşamlarında insanlar mevcut toplumsal uzlaşılarla 

fikir birliği içindedirler ve bu, sokaktaki insana sağduyu olarak 

görünürmektedir. Gramsci’ye göre rıza, egemen sınıfın kendi dünya 

görüşünün ve düşünme biçiminin toplumun bireylerine kabul 

ettirilmesidir.  Okul, kilise(din), medya gibi kurumlar insanların 

düşüncelerini ürettiği ve yeniden ürettiği kurumlardır. Bu kurumlar 

aracılığıyla egemen sınıf kendi düşünce biçimini ve dünya görüşünü 

topluma yaymaktadır”. Medyayı denetimleri altında tutan kapital 

sahipleri de toplum üzerinde ve özellikle yöneticiler üzerinde her türlü 

tasarrufa sahip egemen sınıfı oluşturmaktadır (Yaylagül, 2010: 107). 

Varlıklarını ve sorumluluklarını sorgulayamayan bireylerin çoğunlukta 

olduğu toplumlarda da kapital sahiplerinin medya aracılığıyla 

egemenliği sürekliliğini güvence altına almaktadır.    

Modern çağın en etkin toplumsal dinamiği olan sosyal medya, tüm 

insanların ilgisini çekip türlü olanaklar suanarken, sosyal medyayı 

ellerinde tutanlar da dünyada önemli bir egemenlik gücünü elde 

etmişlerdir. 
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Göç Sürecinde Değişen Göçmen Davranışları ve İletişim 

Araştırmalar, göçmenlerin en güvenli ve rahat yaşadıkları 

durumların, dil ve iletişim becerisi sorunları yaşamadıkları yerlerde 

gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Göçtüğü coğrafyanın dilini 

anlayabilen, konuşabilen ve iletişim kurmakta sorun yaşamayan 

göçmenlerin, diğerlerine oranla daha hızlı uyum sağladıkları ve 

adaptasyon ve entegrasyon süreçlerinin tamamlandığı bilinmektedir 

(Brücker vd., 2021: 11). İletişim becerileri, göçmenler için öncelikle bir 

gereksinim ve ardından bir zorunluktur.  

Dünyanın farklı bölgelerinden gelen göçmenler, belirli bir etnik 

topluluğun üyeleri olarak göçmenlerin karşı karşıya kaldıkları kültürel 

ve dilsel zorluklara yol açabilecek belirli dil, etnik köken, kültür ve diğer 

farklılıkların bariz temsilcileridir. ABD ve Birleşik Krallık, Kanada, 

Avustralya ve Avrupa ülkeleri, uluslararası mülteciler, ırk ve azınlık 

baskısı ve diğer kıtalarda bulunan diğer dezavantajlar sorununun bir 

parçası haline gelmiştir. Göçmenler göçtükleri yerlerde daha çok kültürel 

sorunlar yaşamaktadır. B. Malinowski, kültürün "araçsal gerçekliği, 

insanın ihtiyaçlarını karşılayan, çevreye anında adaptasyonun çok 

ötesinde, yollarda olduğuna inanmaktadır (Petrova, 2016: 74). Göçmen, 

göçe başladığı andan itibaren her durumda, iletişime gereksinim 

duymakta, çevreyle uyumunu sağlamak ve kendini güvende hissetmek 

için zorunlu kalmaktadır.  

Göçmenlerin dil konusundaki eksiklikleri ve kişisel becerilerinin 

yetersiz olması onlar için de yerel halk içinde sorunlara yol açmaktadır. 

Böyle durumlarda göçmenler, çevreleriyle iletişim kuramamakta, 

çalışma ortamı bulamamakta ve sık sık da yaşadıkları çevrede sorun 

çıkarmaktadırlar. Kültürel uyumsuzluk herkes için sorun olurken, 

göçmenlerin hayalleri ve umutları tümüyle yıkılmaktadır (Cheng vd., 

2021: 879). Göçmenlere kolaylık sağlayan başlıca etki, ya kendilerinden 

kaynaklanan veya çevrelerinden gelen iletişim verileridir.  

Antropolojik açıdan mutlak bir ihtiyaç olan iletişim, insanın sosyal 

yapı içinde bir varlık olmasını sağlayan ve çevresel uyumunu 

kolaylaştıran eylemdir. Ebeveynin çocuğunu yetiştirmesiyle oluşan 

iletişim kültürü, çocuğun sosyal yapıda sağlam bir statü ve rol 
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edinmesini de sağlamaktadır. Genel olarak bir travmaya dönüşen göç 

sürecinde iletişim eylemi göçmeni iyileştiren bir eylem olarak da 

bilinmektedir (Franco, 2017: 98). Birkaç sözcük de olsa konuşmak, 

küçük bir gülümseme bile insana yalnız olmadığını, güvende olduğunu 

hissettirmekte ve ihtiyaçlarını gidermek için yollar açmaktadır.   

Göç, bir bakıma geri dönüşü olanaksız olan bir yol olduğu için, 

göçmenler ya zorunlu olarak yeni kültüre uyum sağlamak, yerel iletişim 

kurallarını öğrenmek zorundadır; ya da kaldıkları sürece huzursuzca 

yaşamak zorundadır (Raum vd., 2008: 98). Göç sorununu en çok yaşayan 

ülkeler, gerek yasal olarak gerek akademik olarak en çok göç çalışması 

yapan ülkelerdir ve özellikle göçmenlerin uyum sorunu yaşamadan, suça 

karışmadan kolayca yerel yapıya entegre olmaları için çaba 

harcamaktadırlar (Vollmer ve Warnecke, 2011: 63). Göç sorununu dil 

eğitimi ve iletişim becerisi kurslarıyla çözmeye çalışan ülkeler göç 

sorununu daha kolay çözmekte ve hem göçmenleri hem de yerel halkı 

rahatlatmaktadır. Özellikle Kuzey Avrupa ve Almanya’da göçmenler 

için düzenlenen dil ve iletişim becerisi eğitimleri,  göçmen adaptasyonu 

ve entegrasyonu konularındaki başarıyı arttırmıştır (Hans-Peter vd., 

2016: 257). Uygarlıkla doğru orantılı olarak gelişen eğitim hizmetleri ve 

göçten kaynaklanan sorunlara çözüm çabaları, doğru planlandığında 

hemen her zaman olumlu sonuçlanmaktadır. 

Dünyadaki yaşam artık, giderek farklı kültürler, çeşitlilik ve çok 

dillilik ile karakterize edilmektedir. İletişim ve birlikte yaşama toplum 

içinde anlaşılması kolay olmayan karmaşık bir olgudur. Bu nedenle 

iletişim biçimleri, tutumlar karşılığında diğer insanlara, davranış ve 

eylemlere karşı kendi aralarında, kendi kendine yardım gruplarında da 

önemli bir rol oynamaktadır (Lindstedt, 2020: 31). Göçmenler açısından 

kültürel uyum ve bütünleşme, önce kendi aralarında ve sonra diğer 

insanlarla gerçekleşmektedir.  

Thilo Sarazzin'in 2010’da Almanya'daki göçmenlik konusundaki 

yabancı karşıtı tezlerine dikkat çektiği "Almanya kendini ortadan 

kaldırıyor" kitabı yayınlanmasıyla, Başta Almanya olmak üzere bütün 

Avrupa’da göç bir sorun olarak görülmeye başlanmış, bazı devletler göçe 

karşı ciddi yasal önlemler almışlardır. Şansölye Angela Merkel, 15 

Ekim'de Berlin'de düzenlenen bölgesel bir CDU konferansında "çok 



Prof. Dr. Sedat Cereci | 168 

 

kültürlü Eiapopeia"ya karşı polemiğe girmiş, bir gün sonra, 

Potsdam'daki Junge Union Almanya Günü'nde, "Alman Leitkultur" arka 

planına karşı çok kültürlü bir toplum inşa etme çabalarını "kesinlikle 

başarısız" olarak ilan ederek bunu daha da abartmıştır (Hepp vd., 2011: 

23). Ancak buna rağmen göçmenlerin adaptasyon ve entegrasyonu 

konusunda ve göçmen iletişiminin kolaylaştırılması konusunda en fazla 

çalışma yapan ülkelerden birisi de yine Almanya olmuştur.  

Göç, dünyanın en eski ve en yaygın hareketi olarak bir çok umut 

ve heyecanın yanı sıra çok sayıda ekonomik, sosyal ve kültürel soruna 

da neden olmaktadır. Başta göçmenlerin dil ve uyum sorunu olmak 

üzere, göçmenler ve onları kabul eden toplumlar ve devletler çok sayıda 

soruna çözüm bulmaya çalışmaktadır (https://www.bamf.de/, 2022). 

Göç ve entegrasyon siyasi ve bilimsel tartışmalarda artık sıkça gündeme 

gelmektedir. 'Mülteci krizi' bu konuların siyaset ve toplum için önemini 

açıkça ortaya koymaktadır. Göçlerin yoğunlaştığı bir dönemde göçü 

kontrol etmek de giderek zorlaşmaktadır (Vorländer vd., 2021: 106). 

Uygar devletler, göçü engellemeye yönelik yasalardan çok, göçmenlerin 

daha kolay uyumunu ve bütünleşmesini sağlayan çalışmalara yönelerek 

başarılı olmaktadır. 

Dünyadaki göç dalgası bütün devletlerin dikkatini çekmiş ve acil 

önlemler alınması gerektiği fikrine neden olmuştur. Göçün, ucuz iş gücü 

sağlanması gibi yararlarının yanında, çok ciddi sorunların temelini 

oluşturduğunun farkına varılmıştır (Orton, 2021: 35). Bazı ülkeler göç 

sorununu çözmek için göç bakanlıkları kurmuş, bazı ülkeler göçmen 

akışını engellemek için çok katı yasalar çıkarmış, bazı ülkeler 

göçmenlerin adaptasyonu ve entegrasyonunu kolaylaştırmak için özel 

düzenlemeler yapmıştır (Gaál, 2018: 21). Göçü bir sorun olarak ele alıp, 

göçmenleri yabancı olarak görmektense onları yerel kültürle 

uyumlaştırmayı hedefleyen politikalar, göç sorununun çözümüne mutlak 

yardımcı olmaktadır.  

Göç, sayısız psikolojik sorunu, travmayı ve davranış değişikliğini 

de beraberinde getiren süreçtir. Başta göçmenin dili olmak üzere, iletişim 

sürecinde kullandığı pek çok öge göç sürecinde değişmekte, değişim 

bazen uyum sürecini zorlaştırmakta bazen kolaylaştırmaktadır (Adserà 

ve Pytliková, 2016: 364). Özellikle uluslararası göç, kültürlerarası uyum 
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konusunda çok fazla soruna neden olmakta, göç sürecinde değişen 

göçmen davranışları adaptasyon ve entegrasyon sürecinde doğrudan 

etkili olmaktadır. Göçmenlerin kendilerini yabancı hissetmeleri veya 

yerel kültüre karşı direnmeleri uyumu güçleştirmektedir (Broszinsky-

Schwabe, 2017: 213). Uyum direncini kırmak ve uyumu kolaylaştırmak, 

yine yerel halkın, resmi kurumların iletişim yaklaşımları ve göçmenlere 

karşı tutumlarıyla ilgili bulunmaktadır.  

Kültürel çatışmalar, göçmenlerin yaşadığı sorunların başında 

gelmektedir. Yeterli iletişim becerisine ve dil hakimiyeti olmayan 

göçmenler, hem yerel halkla ham de kendi aralarında ciddi sorunlar 

yaşamaktadır (Ahad ve Banulescu-Bogdan, 2019: 19). Özellikle dil 

engelleri, cinsiyet ve cinsel sağlık bilgilerinin mahremiyet endişeleri, 

göçmenler arasındaki kültürlerarası iletişimde önemli zorluklar ortaya 

çıkarmaktadır. Farklı inançlar ve farklı mezhepsel kültürel, ahlaki 

değerler, göçmenlerin en sık sorun yaşadığı konulardır (Zhao, 2021: 7). 

Ancak göçmen davranışlarını ve iletişimini etkileyen en güçlü etken, 

göçmenin psikolojisidir. 

Hiçbir göç dalgası geçici olarak kalmamakta, göçmenlerin bir 

bölümü göçtüğü yere yerleşmektedir. Göçmenlerin yerleşmesiyle 

birlikte daha önemli bir sorun başlamaktadır: Adaptasyon ve 

entegrasyon. Her iki sorunu da çözebilecek sihirli anahtar da bellidir: 

İletişim (Buri vd., 2008: 22). İletişim, her insanın yaşamını sürdürmek 

için ihtiyaç duyduğu, hatta zorunlu olduğu eylemdir. İletişim, farklı bir 

coğrafyadan ve farklı kültürlerden gelen göçmenler için daha büyük bir 

zorunluluktur. Uyumun temel anahtarı iletişimdir (Georgi, 2015: 27). 

Göçmen davranışlarının yerel kültürle uyumlaşması, yerel halka 

benzemesi, göç sorununun bir bölümünün çözüldüğüne işaret 

sayılmaktadır.  

AB Komisyonu'nun entegrasyon ve yenilik konulu konferansında 

yaptığı açılış konuşmasında Komisyon Üyesi Ylva Johansson, 

entegrasyonun "güçlü ve dirençli bir toplum" için "uzun vadeli bir 

yatırım" olduğunu vurgularken, entegrasyonun doğrudan göçmen 

psikolojisi ve göçmenlerin iletişim becerisine bağlı olduğunu da 

belirtmektedir (Bendel vd., 2021: 45). Göç ve göçmen konusunda büyük 

sorunlar yaşayan Almanya, göçmenlerin uyumu ve bütünleşmesi 
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konusunda da göçmen psikolojisinin iyileştirilmesi ve göçmenlere 

iletişim becerilerinin kazandırılması yönünde ciddi çalışmalar 

yapmaktadır. 

Göçmenlerin okuryazarlık durumu ve özellikle sağlık durumları 

doğrudan davranışlarını iletişim eylemlerini etkilemektedir. Eğitimli 

göçmenlerin daha kolay iletişim kurabildiği gözlenirken, sağlıklı 

göçmenlerin de sosyal yapıya daha kolay uyum sağladığı ve entegrasyon 

sürecini daha hızlı tamamladığı görülmektedir (Gasser ve Hösli, 2017: 

90). Temel ihtiyaçların ardından eğitim ve sağlık, göçmenlerin 

adaptasyon ve entegrasyonu için öncelikli koşullar arasından yer 

almaktadır.  

Almanya'da misafir işçi alımı ve 1973'te askere alma yasağının 

ardından aile birleşimi yoluyla kol işçileri ve aile üyelerinin, son yıllarda 

yeni göçmenlerin nitelik yapısında belirgin bir artış gözlemlenmiştir. 

Başta Almanya olmak üzere pek çok ülkede göçmenler, daha güvenli 

yaşamak için iletişim becerilerini geliştirmektedir (Brücker, 2013: 30). 

Göçmenin kültürel uyumu da doğrudan iletişim becerilerinin 

gelişmesiyle gerçekleşmektedir. “Kişinin kendi kültürel 

sosyalleşmesinin sağlık, hastalık, kazalar, krizler ve ölümü anlamasında 

ve bunlarla baş etmede etkisi bulunmaktadır. Göçmen davranışlarının 

yerel davranışlara uyum sağlaması da kültürel sosyalleşme de becerilerle 

ilgilidir” (Salman vd., 2015: 15). Kültür, göçmenleri yerel halktan ayıran 

en belirgin özelliktir.   

Göçmenin resmi kurumlarla ilişkilerinden yaşadığı alanda 

(mahalle veya kamp) kuruduğu ilişkilere kadar her eylemi dil bilgisine 

ve iletişim becerisine başlıdır. Göçmenin dil bilgisi ve iletişim becerisi 

oranında yaşama ve uyum şansı bulunmaktadır (Moret ve Janine, 2009: 

19). Sağlıklı bir iletişim için gerekli olan ortak sosyal bilgiler, göçmenin 

verici ve alıcı olduğu iletişim süreçlerinde temel gerektir. Ortak sosyal 

bilgiler, alıcı ile verici arasında iletinin doğru algılanmasını ve doğru 

karşılık verilmesini sağlamaktadır  

Kültürler ne kadar yakın olursa olsun, bazı toplumlarda göçmenler, 

kültür farklılığı nedeniyle aşağılanmakta veya dışlanmaktadır. Bu, hem 

resmi kurumların çözmesi gereken bir sorun, hem de göçmenin kendi 

iletişim becerisiyle çözebileceği bir sorundur (Helfer, 2014: 18). 
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Özellikle sağlık ve günlük alışveriş konusundaki ihtiyaçlar, hatta 

zorunluluklar, başta dil olmak üzere göçmen için iletişim becerisini 

zorunlu kılmaktadır (Rohstock, 2014: 239). Kolay ve olumlu iletişim 

kurabilen göçmenler, daha kolay yaşayabilme olanakları ve kazanımlar 

sağlamaktadır.   

Konvansiyonel medya da dahil sosyal medyayı da göçmen 

uyumunu kolaylaştırmak için kullanan resmi çalışmaların başarı 

sağladığı görülmektedir. Göçmen davranışları ve iletişim becerileri, 

tutarlı ve sürekli yayın ve seminerlerle değişmekte, adaptasyon ve 

entegrasyon kolaylaşmaktadır (Ruhrmann ve Demren, 2000: 77). 

İletişim ve etkileşim kültürler arasında değil bireyler arasında 

gerçekleşmektedir. Birey, iletişim kurmayı isteyip iletişim ilkelerini 

yerine getirdikçe yaşamı kolaylaşmakta ve iyilik hissetmektedir 

(Anzenberger ve Gaiswinkler, 2016: 28). İletişim, kişiyi yaşama 

bağlayan, güç ve enerji veren, sosyal yapıdaki yerini ve rolünü 

düzenleyen, yaşam keyfini arttıran eylemdir. Bu bağlamda iletişim, 

göçmenler açısından diğer bireylerden daha fazla önem taşıyan eylemdir.  

 Göçmenlerin dil eğitimi ve uyum becerilerinin geliştirilmesi 

bazen yüzyüze görüşmelerle yapılırken, artık dijital teknoloji de 

kullanılmaktadır. Göçmenler, dijital teknoloji kullanımını öğrenirken, 

bir yandan da dili öğrenmekte ve davranış kurallarından da haberdar 

olmaktadırlar (Fridgen vd., 2018: 17). Görsel, işitsel kültürel unsurların 

söz konusu olduğu yüzyüze görüşmeler veya teknolojik ortamlar 

kültürlerarası iletişimi ve anlaşmayı kolaylaştırırken, göçmenleri de 

hızlıca uyum sağlamaya yönlendirmektedir. Olumlu çabalar ve etkenler 

göçmen davranışlarını ve iletişim becerilerini adaptasyon ve 

entegrasyona odaklamakta ve bütünleşmeyi hızlandırmaktadır (Jaggi, 

2014: 53). İletişim becerileri, yaşamın her alanında olduğu gibi, 

göçmenlerin güvenli yaşamında ve göçmen sorunlarının çözümünde de 

başrol oynamaktadır.  

Göçmenlerin adaptasyonu ve entegrasyonu konusunda göçmen 

iletişim biçimlerinin ve sonuçlarının kültürel birikim, yaş ve cinsiyetle 

doğrudan ilintili olduğu bilinmektedir (Lampert ve Voth, 2009: 82). 

Bireysel biyografi, kişisel fikirler, deneyimler, sosyal konum, öncelikler 

ve ihtiyaçlar göçmen psikolojisin ve davranışlarını etkileyen ögelerdir. 
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Sağlıklı bir geçmişe sahip ve özgüven sahibi göçmenlerin iletişim 

becerileri de gelişmiş olmakta ve uyum süreçleri hızlanmaktadır 

(Knipper ve Bilgin, 2009: 97). İletişim, her durumda göçmen için bir 

cankurtaran rolü oynamakta, göçmenin güvenli ve huzurlu yaşamı için 

sağlam bir temel oluşturmaktadır.   

Dünyada milyonlarca insan, güvensizlik, şiddet ve afetlerin 

damgasını vurduğu bölgelerde yaşarken, birçoğu insan hakları ihlalleri, 

işkence veya savaşlar, cinsel şiddete maruz kalma veya tanık olma, 

zulme uğrayan yahut kovulma gibi nedenlerle göç etmektedir. Kötü 

deneyimler insan psikolojisinde doğal olarak bir travmaya yol açmakta, 

bu da göçmenin iletişim kurmasını ve uyum sağlamasını 

zorlaştırmaktadır (Flory, 2017: 72). Göç sürecinin kaygılı ortamı da 

göçmenin travmasını ağırlaştırmaktadır. 

Göç, son yüzyılın en büyük insan hareketi ve en çok sosyal soruna 

neden olan eylemi olarak kayıtlara geçmektedir. Değişik nedenler göçe 

karar veren, ancak bazen de göçe zorlanan göçmenler, göçün sıkıntılı 

süreci içinde çok sayıda sorun yaşamakta, çıkmaza girmekte, psikolojik 

travmaya uğramaktadır. Bu süreçte doğal olarak göçmenlerin 

davranışları ve iletişim biçimleri de değişmektedir. 

Bazen büyük umutlarla, hayallerle, heyecanla başlayan göç, çoğu 

zaman kaygılarla, korkularla devam etmekte ve bezen hüsranla 

sonuçlanmaktadır. Göçmenlerin temel gereksinimleri karşılama telaşları, 

barınma, güvenlik, beslenme gibi birincil ihtiyaçlar onları zorlamakta, 

umutsuzluğa düşürmekte; bu da göçmeni gergin, kaygılı, hatta saldırgan 

yapabilmektedir. 
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Göç Psikolojisi ve Medya Etkileri 

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde bulunan iki camiye 15 

Mart 2019 tarihinde düzenlenen terör saldırısının failinin yayınladığı 

manifestoda, saldırıyı göçleri engellemek ve göçmenlere gözdağı 

vermek için yaptığını açıklaması ve açıklamanın medyadan yansıması, 

göç konusunun tartışılmasını yeniden gündeme getirmiştir. Küresel 

stratejiler, siyaset ve ekonomi değiştikçe sürekli artan göçler, artık 

modern çağın en güçlü araçları olan medya ile biçimlenmekte ve 

yönlenmektedir (www.cnnturk.com, 2019). 21. Yüzyılda medya ve göç, 

dünyayı kökten değiştiren iki başat olarak etken olarak yaşamın içinde 

yer almaktadır.  

Göç, modern dünyada en yaygın devinim ve en büyük sorundur. 

Her gün yüzlerce insan bulundukları yerden başka yerlere göçmekte, 

demografik, ekonomik, siyasal ve kültürel yapıyı değiştirmekte, sayısız 

soruna yol açmakta; ancak çok az kişi göçle medya arasında doğrudan 

ilinti bulunduğunu düşünmektedir (Twigt ve Mangalousi, 2018: 8). 

Tarihin ilk dönemlerinden beri bazen daha yaşanabilir bir yaşam için, 

bazen savaşlardan, törelerden kaçmak için ve değişik nedenlerle yapılan 

göçler, teknolojinin ve medyanın egemen olduğu modern çağda medya 

etkileriyle yaşanmaktadır. Medya yayınlarındaki çekici görüntüler, 

ışıltılı şehirler, lüks yaşam biçemi, şık insanlar, başka bir gezegende 

yaşıyor gibi görünen rahat karakterler ve serbest insan ilişkileri, insan 

psikolojisinde gördüklerine ulaşma isteği yaratmaktadır (McAuliffe vd. 

2015: 42). Göç, zorunluluklar kadar, keyfi eylemler ve fantastik 

düşüncelerle ortaya çıkan bir harekettir. 

Basında her gün yer alan sansasyonel haberler, ilginç köşe yazıları, 

şaşırtıcı röportajlar, magazin dedikodular, bulmacalar, insanların ilgisini 

farklı kültürlere, cazibeli coğrafyalara, imrenilen insan ilişkilerine 

çekmektedir. Her biri büyük tecimsel kuruluşlar olan medya, büyük 

paralar kazanmak için en son teknolojiyi kullanarak, insanları fantastik 

dünyalara sürüklemenin yollarını bulmaktadır. Medyanın fantastik 

cazibesi, özellikle sosyal medya ile birlikte yüksek düzeylere ulaşmıştır 

(Ha ve Luan, 2018: 486). Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan, ancak her 

gün mutlaka medyaya ulaşan ve medyadaki iletileri izleyen insanlar, 

cazibeli yayınlardan mutlaka etkilenmektedir.      
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Medya, insanların düşlediği, umut ettiği beklentileri görkemli 

biçimde canlandırarak insanlara aktaran araçlardır. Teknolojinin yüksek 

nitelikli ürünleri medyanın yaratımları için büyük olanak sağlamaktadır. 

İnsanlar, medyada gördükleri kendi umutlarına, düşlerine hayranlıkla 

sarılmakta ve onların ardından gitmektedir (Dill-Shackleford, 2015: 

211). Medya, bir yandan insanlara dünyanın dört bir yanından haberler, 

iletiler, bilgiler aktarırken, bir yandan da onların tinsel varlıklarında yeni 

pencereler açmakta, yeni ufuklar yaratmakta, yeni duygular 

oluşturmaktadır. Medya, insanları devindirmektedir (Vartanova, 2013: 

117). Medyanın yarattığı devinimle birlikte insanlar, yeni dünyalar 

kurma, yeni ürünler satın alma, yeni ilişkiler yaşama, yeni yaşam alanları 

oluşturma umutları edinmektedir. 

Göçmen psikolojisi, travmaya yakın bir sarsıntıdır ve iyileşme 

süreci kişiden kişiye değişmektedir (Cobb, 2018: 24). Ne kadar umutlu, 

heyecanlı, pozitif de olsa, göç fiziksel ve daha da çok psikolojik bir 

değişimdir ve oryantasyon ve adaptasyon süreci gerektirmektedir. Ne var 

ki göç fikrini, heyecanını, umudunu veren medya, bunları öğretmemekte, 

oryantasyon ve adaptasyonun ipuçlarını vermemektedir (Cobb vd. 2018: 

24). Göçmen çoğu zaman, umutla ve heyecanla, bazen de korkuyla 

göçüp geldiği yerde çaresiz kalmakta, yeni yaşamına uyum 

sağlayabileceği araçları ve yolları bulamamaktadır.  

Değişik nedenlerle bir yerden başka bir yere göç edenlerin 

karşılaştığı en büyük sorunlardan biri uyum ve iletişim sorunudur. Göç 

edenler, çoğunlukla duygusal bir çöküntü ve yükle taşındıkları yeni 

yerleşim yerinde, var olan koşullara uyum ve çevrelerindeki insanlarla 

iletişim sorunu yaşamaktadır. Kendilerini, ilk anda yeni yerleşim yerine 

ait hissetmeyen göçmenler ve sığınmacılar, iletişim kurmakta da güçlük 

çektikleri için kısa sürede psikolojik sorunlar da yaşamaktadır (Zhu, 

2015: 17). Kanada, Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkelerde 

göçmen veya sığınmacıların yeni yerleşimlere daha kolay uyum 

sağlamaları ve yaşamlarını kolaylaştırmak için adaptasyon ve 

oryantasyon eğitimleri verilmekte, uyum kolaylaştırılmaktadır. Bu 

bağlamda medya da adaptasyon ve oryantasyon sürecinde etkin rol 

almaktadır (Christoph, 2012: 103). Göçün devinimine katkıda bulunan 

medyanın, göçün getirdiği en büyük sorunlardan biri olan adaptasyon ve 

ortantasyon konusunda da katkısının bulunması gerekmektedir. 



179 | İletişim Sosyolojisi 

 

Bir mekân değiştirmekten öte, duygusal anlamda tüm habitatın ve 

dünyanın değişmesi gerçeği olan göç, öncelikle güvensizlik ve kaygıya 

neden olmaktadır. Yeni bir ortamda insanlar, tanıdıkları, 

güvenebilecekleri kişi ve objeleri aramaktadır (Gurieva ve Kinunen, 

2014: 180). Göçün psikolojik etkileri insanların kişilik özelliklerine, 

karakterlerine, deneyimlerine, birikimlerine bağlı olarak değişirken, hiç 

değişmez bir koşul, iletişim ihtiyacı olarak ortaya çıkmaktadır. Göç eden 

herkes, yaşadığı fiziksel ve duygusal değişim nedeniyle öncelikle 

duygularını ve görüşlerini paylaşabilecek, kendini anlatabilecek iletişim 

ortamlarına ve insanlara gereksinim duymaktadır (Esses vd., 2010: 643). 

Göç edenlerin iletişim gereksinimi nedeniyle bazı devletler özel enstitü 

veya kurumlar oluşturmaktadır. Medya da bu kapsamda 

kullanılmaktadır. 

Diğer insanlarla olduğu kadar çevresi ve yaşadığı yerdeki objelerle 

de ilişkileri bulunan insan, göçle birlikte var olan dünyasından 

ayrılmakta, yeni bir dünyaya dâhil olmaktadır. Bu da yeni çevre ve 

varlıklarla yeni ilişkiler anlamına gelmektedir (Wickramasinghe ve 

Wimalaratana, 2016: 26). Hiç kuşkusuz göç, var olma, mülkiyet, kimlik, 

egemenlik, statü kavramlarıyla da doğrudan ilintilidir ve insan 

ilişkilerindeki konumu ve rolleri doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda 

bazı insanlar veya gruplar statü, kimlik veya rollerini değiştirmek için ya 

da egemenlik hesaplarıyla da göç edebilmektedir (Kasnauskiene ve 

Seskaite, 2012: 147). Göç, bir tek nedene dayanmayan, bazen maddi 

bazen maddi olmayan nedenlerle gerçekleşebilen, çok etkenli bir 

devinim olarak karşımıza çıkmaktadır.   

İnsanların, medyadan edindikleri izlenimlerle göç fikirleri 

edindikleri, göçe karar verdikleri ve düşleri yere göçtükleri artık 

tartışılmamaktadır. Medya, göç kararının verilmesinde başat bir etkendir 

(Meltzer, 2017: 16). Medyanın her yöndeki etkisi insanları, göçe karar 

verme ve göç edilen yeri belirleme konusunda da etkin biçimde yön 

bulmaktadır. 
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Komşuluk İlişkilerinde Medya Etkeni: Televizyon 

Komşuluğundan Sosyal Medya Komşuluğuna 

Sosyal olarak bir topluluğa dahil olmak temel bir insan ihtiyacıdır. 

Kişinin kendi kimliğini doğrulaması, kişilerarası ilişkilerde tanınma 

yoluyla gerçekleşmektedir. Kişilerarası karşılıklı bağımlılık ve birbiri 

için sorumluluk almak bu nedenle insan varlığının önemli bileşenleridir. 

Sadece yakın aile veya arkadaşça ilişkiler değil, aynı zamanda komşuluk 

ilişkileri de önemlidir. Mahalleler önemli işlevleri yerine getirmektedir. 

Buna iletişim, sosyalleşme, acil yardım ve sosyal kontrol dahildir 

(Nowossadeck ve Block, 2017: 21). Artan yaşla birlikte, komşuluk 

ilişkileri öznel iyi oluş için daha önemli hale gelmektedir. Birçok yaşlı 

insanın hareket alanı küçülmekte ve yaşam ortamının kalitesinin önemi 

artmaktadır. Bu sadece altyapı için değil, aynı zamanda ortak kimlik ve 

aidiyet duygusundan kaynaklanan ve karşılıklı destek ve işbirlikçi 

davranışı içerebilen komşular arasındaki sosyal uyum ve güven için de 

geçerlidir. Birbirini tanımak ve güvenmek, sosyal desteği ve bakıma 

erişimi kolaylaştırabilmektedir. İnsanlar mahallesinde kendini iyi 

hissediyorsa, bunun öznel refah üzerinde açık bir etkisi vardır ve bu 

nedenle kritik yaşam olayları veya yalnız yaşamanın olumsuz sonuçları 

durumunda bir tampon görevi görebilmektedir. Komşuluk, bir anlamda 

yaşam kalitesini, sağlığı ve güveni arttıran unsurdur (Seifert, 2018). Bu 

nedenle tarih boyunca komşuluk ilişkileri önemsenmiş ve örgütlenerek 

sosyal yaşamın bir unsuru olmuştur. 

Mahalle yaşamı öteden beri önemsenmiş, özellikle yaşlıların 

ihtiyaçlarını karşılamalarında yaşamsal bir rol üstlenmiştir. Bir anlamda 

mahalle ve komşuluk ilişkileri, yaşlıların destek birimleridir (Gerhards, 

2017: 216). Komşuluk, sosyal yapıya entegre olmanın, sosyal rolleri 

öğrenmenin, genel ihtiyaçları karşılamanın, kontrollü yaşamanın temel 

aracı olarak tanımlanmaktadır (Lippert, 2019: 96). Bu bağlamda, 

komşuluk, çok fazla insancıl, toplumsal ve yaşamsal ihtiyaca cevap 

veren, yaşamı tamamlayan ve sosyal yapının oluşup güçlenmesini 

sağlayan unsur olarak ortaya çıkmaktadır.  

Kırsal alan komşuluğu ile kentsel alanların komşuluğu doğal 

olarak farklıdır. Kentsel alanların doğal ve mütevazı ortamında daha 

yalın ve içten olan komşuluk ilişkileri, kentsel alanların teknolojiyle 
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bezeli karmaşık yaşamında çoğu zaman karmaşık çıkar ilişkilerine 

dönüşmekte, kırsaldaki içtenliğini yitirmektedir (Bachmann, 2019: 252). 

Mahalleler ve komşuluk ilişkileri, bir yandan yerel toplulukları teşvik 

eden ve pekiştiren komünalleşme biçimlerini temsil ederken, diğer 

yandan farklı dışlama biçimleri de üretmektedir. Entegrasyon ve hariç 

tutma sosyal yapılarda ayrılmaz bir şekilde birbirine aittir. Komşuluk 

ilişkileri bir anlamda, toplumsal değerlerin, ahlakın oluşmasında, 

uygulanmasında, ceza ve ödül sistematiğinde başrol oynamaktadır 

(Emmenegger vd, 2016: 28). Komşuluk ilişkileri, pek çok toplumda, 

toplumsal örgütlenmenin ilk aşaması sayılan evredir. 

Dünyada, televizyonun yaygınlaşmaya başladığı yıllar, insanların 

çoğunun kırsal alanlarda yaşadığı ve çiftçilik yaparak geçindiği yıllardır. 

Televizyonun ortaya çıktığı 20. Yüzyılda, kırsaldan kentsele göçler de 

artmış, televizyon, kentsel alanların başlıca haber ve eğlence aracı 

olmuştur (Brömme, 200: 15). Kentsel alanlarda zayıflayan ve çıkarlara 

dayalı hale gelen komşuluk ilişkileri, televizyonla birlikte 

yoğunlaşmıştır. Kentteki komşular, televizyon izlemek için bir araya 

gelmiş, televizyon yayınlarını gündem olarak kullanmıştır (Becker vd., 

2020: 145). Pek çok televizyon karakteri ve programı, komşuların 

günlük söyleşilerinin konusu olmuştur. 

İlerleyen yıllarda kırsalda da yayılan televizyon, komşuluk 

ilişkilerinde eski içtenliği seyreltse de, içeriğiyle komşuluk ilişkilerine 

yine ortak konular kazandırmıştır (Grabher, 2004: 287). Kırsalda 

yaşayanlar da, televizyonda izledikleri kişileri, olayları, eğlenceleri 

söyleşilerine konu etmiş, günlük yaşamlarında televizyon yayınlarındaki 

dile, yaşam biçemlerine, alışkanlıklara yer vermeye başlamıştır. Bu 

kapsamda, komşuluk ilişkileri de yeni özellikler kazanmıştır (Raabe, 

2007: 363). Televizyon, komşuları belirli kalıplar içinde bir araya 

getirmeye başlamıştır.  

Komşuluk ilişkileri, toplumsal örgütlenmenin gerçekleşmesinde 

ve toplumsal rollerin oluşmasındaki başlıca etkendir (Schnur, 2018: 9). 

Düzenli komşuluk ilişkilerini sağlayan etkenler söz konusudur: 

Hareketlilik, sanal ağlar, kişiselleştirme, sosyal kontrol, mesafeli 

komşuluk ilişkileri bunlardan bazılarıdır (Besmer, 2015: 13). Bazı 
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toplumlarda tümüyle sosyal ağlar üzerinde gerçekleşen komşuluk 

ilişkileri ve komşuluk ağları görülmektedir.   

Franz Kafka, birbiriyle uyumsuz olsa da, komşuların birbirlerinin 

seslerini duyacak, sorunlarını dinleyecek, ortak duvarları paylaşacak 

kadar yakın olduğundan söz etmektedir (Kafka, 2015: 334). Komşuluk 

bir anlamda, akrabalık anlamına gelen yakınlık, ortak alanları paylaşma, 

yaşamı birlikte yüklenme demektir.   

İlk çağlardan bu yana insanların toplu olarak yaşadığı mahalleler 

hep komşuluk ilişkileri üzerine kurulmuştur. Evlerin yapısı, sokaklar, 

bahçeler, pencereler ve diğer unsurlar, komşuluk ilişkilerinin canlı 

tutulması ve komşular arası yardımlaşma temeline dayanmaktadır (Piltz, 

2020: 14). “Mahallelerin sosyal destek sağladığı bilinen bir gerçektir. 

Ortak mahalle yardımı terimi altında, birlikte yaşamak bağlamında değiş 

tokuş edilen çeşitli hizmetler vardır, bu yardımlarla tam olarak 

uygulanan dayanışma, birçok insan için sadece iyi bir komşu olarak 

birlikte yaşamayı sağlamaktadır. “Bir Emnid araştırması (2011), 

Almanya'daki tüm kiracıların %97'sinin komşularını, yaşlıları 

gençlerden, kadınları erkeklerden daha fazla desteklediğini 

göstermektedir. Komşular genellikle bilinçli olarak birbirlerine sosyal 

destek vermektedir” (Günther, 2015: 196). Bir anlamda mahalle, aynı 

ortamı paylaşan komşuların, dayanışmanın ve yardımlaşmanın, komün 

yaşamın en canlı örneğini verdiği mekândır. 

Köyler, komşuluk ilişkilerinin en canlı ve içten olduğu yerler 

olarak bilinmektedir. Köy yaşamı, bozulmamış bir doğa ve güzel 

komşularla uyum içinde gerçekleşmektedir (Vogelgesang vd., 2017: 

56).Kentleşme sonrası komşuluk ilişkileri devam etse de, köy 

yaşamındaki kadar doğal olmadığı savunulmaktadır. Mahalleler 

başlangıçta yalnızca kırsal kesimde var olmuştur ve yakınlarda yaşayan 

insanların tarımsal bağlantılarından kaynaklanmıştır. Köyler, iş ve 

ihtiyaç konusunda birbirine yardımcı olan mahallelere bölünmüş, 

şehirdeki mahalle sanayileşme ile başlamış ve o zamandan beri sürekli 

olarak değişmiştir (Wies, 2019: 18). İnsan doğası gereği kentsel 

alanlarda da mahalle ve komşuluk ilişkileri devam etmektedir. 

Mahalle ve komşuluk ilişkilerinin, doğanın korunmasından 

psikolojik terapiye, sosyal sorunların çözümünden doğru beslenme ve 
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eğlence anlayışına kadar çok geniş bir alanda olumlu rolü olduğu 

saptanmıştır (Petzold vd., 2014: 26). Komşuluk ilişkilerinin en yoğun 

yaşandığı mahalleler, sosyal sorumluluk ve hoşgörünün kendini 

kanıtlamak zorunda olduğu sivil toplumun bir arada yaşadığı yerler 

olarak tanımlanmaktadır (Hanslmaier ve Heimerl, 2017: 49). Dünyanın 

değişen koşulları içinde mahalle yaşamı ve komşuluk ilişkileri değişse 

de, geçmişten alınan komşuluk mirası bozulmayı engellemektedir.  

Komşuluk, köyde de olsa kente de olsa, sıkı ilişkiler bütünü olarak 

açıklanmaktadır. Bir yerleşimde tüm değerlerin ve yaşam unsurlarının 

paylaşıldığı yaşam biçemi şeklinde tanımlanmaktadır (Ullram, 2020: 

21). Komşuluğun en yoğun yaşandığı mahalleler, homojenleşmiş 

toplulukları barındırmaktadır. Farklı etnik kökenlerden veya 

kültürlerden olsalar da, mahalle, sakinleri arasında ortak değerler 

yaratmakta ve ortak yargılar oluşturmaktadır. Komşular böylece güven 

ve konfor içinde yaşamaktadır (Tappert vd., 2020: 157). Mahalle, 

komşuların haklarını ve sorumluluklarını belirleyen yapı olarak da 

tanımlanmaktadır (Evans ve Schahadat, 2011: 148). Yaşamın tüm 

değerleri ve ilkeleri mahallede ortaya çıkmaktadır. 

Mahalle, evleri, sakinleri, araç gereçleriyle kendine özgü bir dil ve 

kültürün oluştuğu yerdir. Mahalledeki bütün komşular birbirini 

tanımakta, denetlemekte ve sosyal yapının sürekliliğini sağlamaya 

çalışmaktadır (Lampe vd., 2017: 112). Dünyadaki değişimle birlikte 

mahalle yaşamı da değişmekte, teni biçemler ortaya çıkmaktadır. 

Teknolojiye bağlı olarak dijital komşuluk platformlarının sosyal etkisi 

halen araştırılmaktadır (Becker vd., 2018: 23). Teknolojiyle birlikte 

gelişen medya, ilk gazetelerden başlayarak toplumsal yaşamı ve mahalle 

yaşamını da etkileyen ve biçimlendiren araçlar olmuştur.  

Mahalle yaşamı ve komşuluk ilişkileri ile ilgili tek bir model 

bulunmamaktadır. Mahalle modeli ve komşuluk ilişkileri, coğrafyaya ve 

kültüre bağlı olarak biçimlenmektedir. Ancak temel mahalle ve 

komşuluk yaklaşımı, iyi ilişkiler, yardımlaşma ve dayanışmadır 

(Althaus, 2018: 69). Bazı Avrupa ülkelerinde mahalle yaşamı ve 

komşuluk ilişkileri o kadar önemsenmiştir ki, mahallelerin, yönetilebilir 

bölgelere bölünmüş topluluk meclisleri olması, hatta seçilmiş bir 

organın, yani konseyin yerini alabilmesi söz konusu olmuştur (Althaus, 
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2000: 114). Mahallelerdeki komşuluk ilişkileri, yönetimden toplumsal 

değerlere kadar pek çok ilkeyi belirlemektedir. 

Medya her zaman, yaşamın akşını ve insan davranışlarını etkileyen 

bir etken olmuştur. Geleneksel kitle iletişim araçları olan gazete, dergi, 

radyo ve televizyon, insanları, toplumları ve yaklaşımları değiştirirken, 

her değişim yeni değişimlere temel oluşturmuştur. İnternet ve özellikle, 

sosyal medyanın ve akıllı telefonların ortaya çıkışı, iletişim 

alışkanlıklarını ve sosyal ilişkileri temelden değiştirmiştir (Schreiber ve 

Göppert, 2018: 42). Radyo ve televizyonun çok yaygın olmadığı 

dönemlerin yalın ve mütevazı yaşamı insan ilişkilerine, komşuluk 

ilişkilerine daha çok olanak tanımış; teknoloji yaşama egemen oldukça 

komşuluk ilişkileri zayıflamış, kaygılar ve beklentiler değişmiştir 

(Ziebarth vd., 2008: 226). Modern teknoloji ile birlikte, yaşam teknoloji 

temeli üzerinde biçimlenmeye başlamıştır. 

Medyanın tarihi bir anlamda komşuluk ilişkilerinin tarihidir. Her 

medya mutlaka insan ilişkilerini belirlemiş biçimlendirmiştir (Roth, 

2001: 23). Daha güvenli ve daha içtenlikli olan komşuluk ilişkileri de 

medyadan etkilenmiştir. Özellikle yerel medyadaki yayınlar, insanların 

kendi çevrelerinde olup bitenleri görme olanağı sağlamış, ortak fikirler 

ve gelişmeler ortak gündemler oluşturmuş, insanları birbirine 

yaklaştırmıştır. Bu bağlamda komşuluk ilişkileri de yoğunlaşmış, daha 

fazla kültürel, duygusal ve fiziksel alışveriş olmuştur.  

Kentleşme ve teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte, geleneksel 

bir komşuluk düzeninden “gelenek-sonrası” komşuluk modeline geçiş 

yaşanmıştır. Fiziksel yapı ve yaklaşımlar değişmiştir (Althaus, 2018: 

373). Kentsel alanda önce radyo, ardından televizyon kent yaşamını 

yönlendiren araçlar olmuştur. Kent halkı gündemi, sosyal yaşamı, 

eğlenceyi medya aracılığıyla izlemiş ve öğrenmiştir. Modern kentsel 

yapıda medya, bazen komşuluk ilişkilerine katkıda bulunmuş, bazen 

ayrışmalara neden olmuştur (Gärtner, 2018: 302). Ancak medyanın 

etkisi ve sonuç ne olursa olsun, kişisel ve toplumsal bir gereksinim olan 

komşuluk hiçbir koşulda sonlanmamıştır. 

Medya bazen kamuoyu oluşturmuş insanları kendi etrafında 

toplamıştır. Bazen de fikir ayrılıklarını topluma aktarıp farklı hiziplerin 

oluşmasına neden olmuştur. Komşuluk ilişkileri de bu gelişmelerden 
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etkilenmiştir. Aynı mahallede oturup farklı düşünen komşular da olmuş, 

ancak çoğu zaman toplu yaşam gereği medyadan kaynaklanan fikir 

ayrılıklarını abartmamışlardır (Jaeger-Erben ve Matthies, 2014: 26). 

Toplumsal yaşamın en değerli parçalarından olan komşuluk, fikir 

ayrılıklarını, farklılıkları görmezden gelecek kadar önemsenmiştir. 

Sanayileşme sonrası kırsaldan kentlere göçlerin artıp kentsel 

yaşamın gelişmesiyle yalnızca yenilikler değil, sorunlar da artmıştır. 

Kalabalık ortamda ve yoğun ritimle çalışan kent halkı, geleneksel 

değerleri terk etmekten kaynaklanan eziklik duygusuyla yeni koşullara 

alışmakta güçlükler çekmiştir (Böttcher, 2007: 45). Uzunca bir süre kent 

yaşamına alışmaya çalışan ve çok fazla sorun yaşayan kent halkının 

sıkıntılarına karşılık, önce gazeteler ve dergiler, ardından televizyon 

büyülü bir ilaç gibi ortaya çıkmıştır. 

20. yüzyılın ortalarından itibaren bir büyülü kutu gibi insanların 

yaşamını etkileyen televizyon, komşular için de ortak bir kültür üretmiş, 

pek çok akşam komşuları bir araya topladığı gibi, günlük sohbet 

konularını da üretmiştir (Hajok, 2004: 35). Televizyonla daha çok bir 

araya gelen komşular bireyciliğin daha baskın olduğu sosyal medyada 

dağınık hatta karşıt görüntüler oluşturmuştur. Televizyonda yayınlanan, 

haber değeri taşıyan veya taşımayan her haber, mahalle yaşamının 

gündeminde konuşulmuş, bir forum ortamı oluşturmuştur (Ruhrmann ve 

Göbbel, 2007: 63). Bu bağlamda televizyon, mahalle yaşamını ve 

komşuluk ilişkilerini sıkıca ören bir etken olmuştur. 

“Geleneksel kapitalist sanayi toplumlarına doğru radikal ve 

kapsamlı yapısal değişim bağlamında gerçekleşen kentleşme sürecinde, 

süreksiz, krizli ve gergin çalkantılar sırasında, yalnızca yerleşim ve 

sosyal yapılar değil, aynı zamanda yaşam ve çalışma koşulları, normlar 

ve değer sistemleri ile ilgili toplumların iletişim biçimleri ve kendini 

anlama süreçleri de temel olarak değişmiştir” (Frank, 2003: 43). 

Avrupa’da kentsel alanlarda planlama ve mahallelerin düzenlenmesi 

uygulamaları başlayalı 100 yıl bile olmamıştır. Ancak 20 yüzyılda 

kentsel alanda evlerin döşeminde televizyon öncelikli olarak yer almıştır 

(Kraas ve Bork, 2012: 24). Özellikle göçlerle kentlere yerleşen kırsal 

halkının kente uyum sağlamasında televizyonun önemli katkısı 

olmuştur. 
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İzleyicilerin duygularını ve düşüncelerini doğrudan ve yoğun 

biçimde etkileyen televizyon, özellikle diziler aracılığıyla komşuluğun 

değerini ortaya koymakta ve komşuluk bilincine katkıda bulunmaktadır. 

Bu da, daha içten ve güvenli komşuluk ilişkileriyle sonuçlanmaktadır 

(Heucke, 2009: 37). Ancak televizyonun bireyselleşip ailelere, hatta 

kişilere özgü bir medya haline gelmesiyle, eski değerler sarsılmıştır. 

Kent yaşamındaki komşuluk ilişkileri köy yaşamındakinden 

farklıdır. Köy yaşamındaki yakın ve güvenli komşuluk ilişkileri, kent 

yaşamında gevşemiş ve bazen art niyetlerle başlamıştır. Ancak bu arada 

televizyon, ortak noktalar oluşturarak komşuluk ilişkilerini 

sıkılaştırmıştır (Paus-Hasebrink ve Bichler, 2009: 58). Kent halkının 

yüksek ritimli yaşamı içinde temel başvuru kaynağı olan televizyon, kent 

yaşamını belirleme ve denetleme konusunda da başat bir rol oynamıştır.  

Yüksek teknolojinin en görkemli ve cazibeli ürünü sosyal medya, 

anlık ileti aktarımı, çevrimiçi özellikleri, ilginç fotoğraf ve videoları, 

hızlı iletişim olanaklarıyla herkes tarafından çabucak benimsenmiş ve 

kullanılmıştır. Sosyal medyanın, kişileri bencilleştiren ve bireyci bir 

biçeme sürükleyen özelliği çoğu zaman görmezden gelinmiş, çekici ve 

eğlenceli yanları daha çok önemsenmiştir (Schade vd., 2019: 82). Sosyal 

medya da, başlangıcından beri kendi kültürünü oluşturmuş ve hızla 

yayılmıştır. Komşuluk ilişkileri de sosyal medya kültürü etrafında 

biçimlenmiş, sosyal medyada yayınlanan fotoğraflardan videolara, 

sosyal etkinliklerden dedikodulara kadar her şey, komşuluk ilişkilerinin 

malzemesi olmuştur. 

Televizyonlu yıllardaki içten ve güvenli komşuluk ilişkileri, sosyal 

medyalı yıllarda küresel konjonktüre bağlı olarak daha çıkarcı ve 

güvensiz ilişkilere de dönüşmüştür. Dünyanın daha çıkara dayalı, 

çatışmacı, sahteci gelişimi içinde, sosyal medyadan yansıyan iletilerle 

komşuluk da eski içtenliğini ve güvenirliğini yitirmiştir (Beier vd., 2013: 

24). Ancak tüm olumsuz etkilerine rağmen, sosyal medya özellikle 

gençler arasında, komşuluk ilişkilerinde çok fazla ortak noktayı 

toplumsal yaşama yansıtmaktadır. 

Komşuluk ilişkilerinde televizyonun en önemli etkisi, özellikle 

çokkültürlü toplumlarda komşuların birbirlerini tanımasını ve 

demokratik yaklaşımlarının gelişmesini sağlaması olmuştur. 
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Televizyonda yer alan değişik karakterlerle komşular birbirini tanımakta 

ve özeliklerini öğrenmektedir (Nohr, 2002: 241). Televizyonun, çoğu 

zaman komşuları ortak fikirlerde buluşturduğu saptanmıştır. 

Televizyondaki şiddet içerikli yayınlara rağmen, komşu olarak 

yaşayanlar sağduyulu davranarak şiddetsizliği ilke olarak 

benimsemişlerdir (Merten, 1999:167). Televizyonun, komşular arasında 

ortak fikir oluşturma konusunda oldukça etkili olduğu görülmektedir. 

Teknolojinin gelişimiyle birlikte medya da gelişmiş ve dünyayı 

değiştirmiştir. Sosyal medya insanlara, haberleşmeden günlük yaşam 

bilgilerine, eğitimden eğlenceye kadar çok sayıda olanak sağlamıştır. Bu 

olanaklar arasında komşular arası haber, bilgi ve kültür alışverişi de 

bulunmaktadır. Bu bağlamda sosyal medyanın olumlu bir yanı söz 

konusudur (Kreutzer ve Hinz, 2010: 35). Sosyal ağlara katılım hızla 

artmakta ve insan ilişkilerini değiştirmektedir. Komşuluk ilişkileri de 

yeni gelişmelere koşut olarak değişmektedir.  

Sosyal medyanın özel yaşamlara kadar inen karakteri ve 

yaşamdaki hemen her şeyi gözler önüne sermesi, geleneksel kültürel 

davranışlar olan okuma, söyleşi, toplumsal etkinlikler gibi eylemlere 

daha az yer verilmesine, kişilerin özel yaşamlarının konu edildiği 

dedikoduların artmasına neden olmaktadır. Ancak sosyal medya, 

komşular arası özel iletişim ağlarının kurulması olanakları da 

sağlamaktadır (Nowossadeck ve Mahne, 2017: 327). Bazı 

araştırmalarda, komşuların komşuluk ilişkilerini geliştirmek için yeni 

medyadan çok fazla yararlandıklarını ortaya koymuştur. Özellikle sosyal 

etkinlikleri öğrenip komşularla birlikte katılmak, mahallede veya şehirde 

meydana gelen olayları tartışmak ve kamuoyuna taraf olmak gibi 

eylemler için sosyal medyanın komşular tarafından sıklıkla kullanıldığı 

saptanmıştır (Schreiber ve Göppert, 2018: 23). Bu bağlamda, sosyal 

medyanın sosyal yaşamda komşuluk ilişkilerini ciddi biçimde 

yönlendirdiği görülmektedir. 

Komşuluk sosyal ağlarıyla oluşan komşuluk ilişkileri, yerel 

düzeyde sosyal destek ve işbirliği ağlarıdır. Krizlerle başa çıkmaya 

yardımcı ve toplumsal zorluklarla başa çıkma potansiyeline sahip 

olmaktadır (Olano, 2020: 70). Komşuluk ilişkileri, yaşamın zorluklarını 

alt etmenin, sıkıntıları gidermenin başlıca yollarından biridir. Sosyal 
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ağlarla oluşan komşuluk ağları da bu bağlamda çok işe yaramaktadır. 

Ancak teknoloji giderek her şeyi değiştirmektedir. Sosyal medya 

yaygınlaştıkça, sosyal medya aracılığıyla bilinen ürünler ve alışkanlıklar 

da yayılmakta, komşular arasında bir kültür birliği de oluşmaktadır 

(Jarrar vd., 2020: 51). Ancak bu birliktelik, demokrasi ve çeşitlilik 

anlamında da her zaman olumlu karşılanmamaktadır. 

Küreselleşmeye bağlı olarak toplumsal ayrışmaların, 

bireyselleşmenin ve bencilliğin giderek arttığı modern çağda, gerek 

geleneksel medya, gerekse sosyal medya ortak konularla bir birliktelik 

sağlamaktadır. Ancak bu birlikteliğin güvenirliği ve sürekliliği her 

zaman tartışılmaktadır (Fürst, 2013: 12). Buna rağmen medyanın 

yayınları, her zaman ortak gündem ve değerler oluşturan bir nitelik 

taşımaktadır. 

Yakın çevredeki ve mahalledeki komşuluk ilişkilerinin, sosyal 

ağlara rağmen giderek zayıfladığı, özellikle yaş grupları arasındaki 

farkın açıldığı görülmektedir (Reutlinger vd., 2010: 230). Sosyal medya, 

bir yandan komşular arası yakınlaşmaları sağlarken, bir yandan da bilgi 

alışverişini hızlandırmaktadır ve ortak değerlerin oluşmasına katkıda 

bulunmaktadır (Reißing, 2010: 80). Ancak olumlu katkılar, sosyal 

medyanın ölçülü ve yerinde kullanılması gerektiği ilkesini ortadan 

kaldırmamaktadır. 

Modern komşuluk ilişkileri giderek daha çok medya etrafında 

biçimlenmektedir. Geleneksel medya ve yeni medyanın yayınları 

toplumların gündemini oluşturmakta, değerleri belirlemekte, komşuluk 

ilişkilerinin kurallarını ve yaklaşımları düzenlemektedir. Bir anlamda 

modern komşuluk ilişkileri ve mahalle yapısı, medyaya bağlı olarak 

ortaya çıkmakta ve örgütlenmektedir. Bu bağlamda, olumlu ilişkiler ve 

uygarca bir yaşam için medyayı da doğru kullanmak gerekmektedir.  
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Kültürel Bir İletişim Aracı Olarak Müzik 

Kültürel varlığın başlıca unsurlarından biri olan müzik, düşünsel 

ve duygusal anlatımların da temel aracıdır (Schogler, 1998: 48). İlk 

insanlardan bu yana müzik, gerek kişisel duyguların, gerekse sosyal 

ruhun tezahüründe bir anlatım aracı olarak kullanılmıştır. Müziğin duygu 

ve düşünceleri aktarım gücü pek çok ortamda tartışmasız kabul edilmiştir 

(Bullerjahn vd., 2005: 244). Müziğin anlatım gücü ilk insanlardan bu 

yana kullanılmaktadır.  

Antik çağ yazılarında müzik, onunla uğraşma ve insanlar 

üzerindeki etkisi tartışılmış ve Mısır'da MÖ 3. binyıl kadar erken bir 

tarihte geliştirilen ilk nota sistemleri veya müzik notasyonu olduğu 

bilinmektedir. Notalar sadece elle, müzikle yeniden üretilmiş daha sonra 

yaklaşık 500 yıl önce nota basmanın icadı ile kitle iletişim araçları 

tarafından dağıtılmıştır. Teknik ses kaydının icadı, 19. yüzyılın sonlarına 

doğru fonograf, gramofon ve plakların gelişimi yaşanmış, 19. yüzyılda, 

müziğin medial işitsel korunması ve çoğaltılması için olanaklar 

yaratılmıştır. 1923'te, müzik Almanya'da (ve bundan kısa bir süre önce 

İngiltere ve ABD'de) oturma odasına radyo aracılığıyla ilk kez 

girdiğinde, müziğin fiziksel ses taşıyıcıları olmadan kitle iletişim 

araçlarıyla dağıtımı icat edilmiş, 1930'ların sonunda, Alman yayıncılık 

endüstrisi zirveye çıkmış ve çoğu hane zaten bir veya daha fazla cihazla 

donatılmıştır (Schramm, 2007: 11).  

İletişim, bilgi, duygu ve görüşlerin paylaşımını kapsarken, 

müziksel iletişim de, iletilerin estetik düzenlemelerle paylaşımı anlamına 

gelmektedir (Wu, 2004: 233). Yalnızca sözler değil, müziğin melodileri, 

yöresel motifler de çok güçlü anlatımlar içermektedir. Uygulamalı 

araştırmalarda müziğin insan ruhunu ve yanı sıra düşüncelerini de en 

gerçekçi biçimde aktaran araç olduğu belirlenmiştir (Jachmann, 2020: 

327). Bu nedenle pek çok ortamda etkileyici anlatım için müzik, araç 

olarak kullanılmaktadır.  

Müzik muhtemelen dilden, alkışlardan doğmuş, kendini 

keşfetmeyi ve insan ilişkilerini geliştirmiş ve bu nedenle iletişimsel ve 

iletişimi teşvik edici bir anlama sahip olmuştur. Nietzsche, "Music - 

Human, All Too Human"da şöyle yazmıştır: "Müzikle bir ruh, ruhumuza 
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konuşmaktadır». Beethoven, müziğin kalpten kalbe bir ileti olduğunu 

söylemiştir (Luban-Plozza, vd., 1988: 89). Bu bağlamda müzik, 

doğrudan duygusal iletişimin temel araçlarından biri olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Toplumsal ruhtan türeyen ve kültürü oluşturan müzik, bazen 

enstrümantal olarak, bazen çıplak sesle ve değişik formlarda, insanın tüm 

durumlarını anlatabilmektedir (Young, 2005: 117). Kültürlere bağlı 

olarak her toplum, kendi değerleriyle bezediği müziklerle toplumlararası 

alanda kendini göstermektedir. 

Başlangıçta dinsel duyguları ve izlenimleri aktarmak için 

kullanılan müzik, giderek yaşamın her anındaki durumları anlatan araca 

dönüşmüştür (Königes, 2018: 35). İstilalardan göçlere, devrimlerden 

zaferelere kadar her türlü toplumsal coşku müzikle anlatılmıştır. Müzik, 

günlük hayatın içinden geçmekte ve birçok sosyal süreçte özel bir düzen 

ve anlam biçimi olarak hareket etmektedir (Sebald, 2015: 9). Müzik, bazı 

durumlarda duyguların aktarımında birincil araç olmaktadır.  

Müzik, kültürün içinde yerini aldıktan sonra, öğrenilmiş bir öğe 

olarak sürekli iletişim aracı biçiminde kullanılmaktadır (Hornberger, 

2017: 33). Her birey, içinde bulunduğu durumu, daha önce de yaşanmış 

deneyimlerin bırakıtıyla yeniden aktarmaktadır.    

Müziğin duygusal etkilerinin yanı sıra, fiziksel ve davranışsal 

etkileri de, onun iletişim aracı olarak kullanılmasına olanak vermektedir 

(Hargreaves vd., 2005: 17). Müzikle birlikte ilk çağlardan beri gelen 

dans da bir anlatım aracı olarak müziğe eşlik etmektedir.  Müzik, 

insanlarla duygusal düzeyde konuşmakta ve iletişim sürecini 

desteklemek için kullanılabilmektedir. Bir kişiye erişimi önemli ölçüde 

genişletebilmekte ve örneğin, birlikte şeyler yaratarak ve 

deneyimleyerek sözel olmayan düzeyde iletişimi sağlayabilmektedir. 

Müziği özellikle bir grupta aktif olarak deneyimlemek, bir kişinin 

algılama ve iletişim kurma yeteneğini önemli ölçüde artırabilmektedir 

(Reichenbach, 2012: 18). İletişimde bu denli önemli bir araç olan müzik, 

her türlü insan izlenimini yansıtabilme özeliğine sahiptir.    

Bir sanat dalı olarak kabul edilen müzik, insana ait, toplumsal, 

doğayla ilgili, evrensel pek çok iletiyi de insanlara aktaran güçlü bir 
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araçtır (Sharma, 2013: 4). Gelişmiş kültürlerde hemen hiç söze gerek 

duyulmadan, yalnızca ezgilerle anlatım yapılabilmektedir. 

Sanat dalı olması nedeniyle, müziğin araç olarak kullanıldığı 

iletişim süreçlerinde bir estetik de söz konusudur (Rösing, 29). Hemen 

her kültürde müzik, doğumdan ölüme kadar insan yaşamında yer alan 

kültürel unsurdur. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann’a göre dilin bittiği 

yerde, müzik başlamakta ve birçok şair ve müzisyen de ondan 

yararlanmaktadır (Liedtke, 2020: 68). Bu kadar güçlü bir iletişim 

aracından sanatçılar kadar halk da yararlanmaktadır.  

Psikolojik etkilerle ortaya çıkan müzik, doğal olarak insan 

psikolojisinin yönlendirdiği iletişim eylemlerinde de rol oynamaktadır 

(Cross, 2014: 13). Müziğin duygusal etkileri, olumlu iletişim 

süreçlerinde de etkin rol oynamaktadır. Müzik, fiziksel olarak üretilen 

bir yaratım olsa da, duyguları ve düşünceleri dile getiren bir araçtır 

(Kemser, 2016: 188). Her bir tını, değişik bir ruh halini anlatmaktadır.  

Dönem, mekân, atmosfer, durum gibi konularda da çok sayıda ileti 

aktaran müzik; kültürün tüm unsurlarını kapsaması nedeniyle 

kültürlerarası ortamda da kimlik niteliği taşımaktadır (Karstädter, 2015: 

11). Pekçok toplum uluslararası alanda müziğiyle tanuınmaktadır. Sesin 

kullanımı çocukluktan başlamaktadır ve giderek toplumsal bir ifade 

olarak kültüre dönüşmektedir (Beck-Neckermann, 2011: 11). Müzik 

artık, toplumların kendilerine anlatım sürecinde de bir araç olarak 

kullanılmaktadır.  

Müzik kültürü, toplumların uzun süreli belirli deneyimleri sonucu 

oluşan varsıl değerler bütünü olması nedeniyle, toplumun yaşadığı bütün 

birikimleri aktarma gücüne sahip bir araçtır (Gansinger, 2010: 315). Yüz 

yıllar önce inasnların duygularını ve yaklaşımlarını aktaran müzik, 

yüzyıllar sonra da aynı duyguları yansıtabilme özelliğine sahiptir.   
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Sosyal Medyada Türkçenin Dönüşümü: Ulusal Mesele 

Teknolojinin en görkemli ürünü olan sosyal medyanın giderek 

yayılması ve kısmen egemenlik kurması, insanlara büyük olanaklar 

sağlarken, sorumsuzca ve yanlış kullanımlarda bazı ulusal ve manevi 

değerlerin tehlikeye girmesine neden olmuştur (Marangoz, 2021: 1771). 

Sosyal medya kullanımında en çok sorun olan ve tehlike altına giren 

konu dil olarak görünmektedir. Dil, bir milletin tinsel varlığı olan 

kültürün ekseni ve toplumun varlığının güvencesidir. Dilini koruyabilen 

ve doğru kullanarak gelecek kuşaklara aktarabilen toplumlar, varlığını 

ve sürekliliğini güvence altına almış ve dünyada söz sahibi olmuş 

toplumlardır. Türkçe de, binlerce yıllık tarihi olan Türk milletinin başlıca 

varlık ve yaşam kaynaklarından biri, Türk kültürünün temel aktarım 

aracıdır.  

Tarih boyunca sürekli coğrafyalar arasında göç etmiş ve değişik 

kültürlerden etkilenmiş olan Türkler, dillerini olabildiğince korumakla 

birlikte, dünyada giderek değişen ekonomik, siyasi ve teknolojik 

koşullarla birlikte zaman zaman zaaflara düşmüşlerdir. Özellikle 

teknolojinin cazibesi ve yaygın egemenliği çerçevesinde Türk dilinde de 

yozlaşmalar ve bozulmalar görülmektedir. Çocuk, ergen ve genç kuşakta 

dili farklı kullanarak, kuralsız tümceler kurarak, gülünç olduğuna 

inanılan ilginç sözcüklerle hitap ederek konuşma ve yazışma giderek 

yayılmaktadır. Sosyal medyanın sınırsız olanaklarıyla tanışan genç 

kuşak, hızlı tüketim alışkanlığının da etkisiyle, hızlı yazma ve eğlenme 

eğilimiyle sözcükleri değiştirmekte, kuralları yıkmaktadır. Teknolojinin 

cazibesi içinde Türkçe, farketmeden bozulmakta, disiplinin yitirmektedir 

(Yalçınkaya, 2019). Dilin bozulması, kuralların ortadan kalkması, milli 

varlık ve ulusal değerler açısından da tehlikedir. Bu çalışmada, özellikle 

sosyal medyada kullanılan Türkçe’nin yapısı, yaygın yanlışlar ve dilin 

geleceği tartışılmış, tüm olanaklarına rağmen sosyal medyanın denetimli 

biçimde kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Dil, bir toplumun var olmasını, uluslararası alanda sayılmasını, 

tarihsel birikimini gelecek kuşaklara aktarmasını, üretimi ve gelişmeyi 

sağlayan birincil etkendir (Linke, 1998: 149). Yeni kuşaklar kültürü ve 

değerleri dil aracılığıyla öğrenmekte, bellemekte ve 

içselleştirmektedirler. Bu bağlamda dil, bir ulusun varlığının temeli, 
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değerlerinin sürekliliğinin güvencesidir (Bazil, 2010: 6). Dil, kültürün 

temel unsuru olmakla birlikte, aynı zamanda en dinamik unsurudur ve 

sürekli değişmektedir. Toplumların yaşadığı her deneyim ve her hareket 

dilde değişimlere neden olabilmektedir. 

Özellikle teknik gelişmeler ve tekniğin günlük yaşama yansıması 

dildeki en büyük değişimlere neden olmaktadır. Her yeni tekniğin 

kullanımı, felsefesi, teknikle ilgili yaklaşımlar, dile de yansımaktadır 

(Chardaloupa vd, 2013: 571). İlk çağlardan bu yana her yeni gelişmede 

dil de değişmiş, yeni koşullara göre uyarlanmıştır. Her yeni buluş, her 

yeni düşünce, her yeni yaklaşım ve her yeni ortam dili değiştirmiştir 

(Kittel vd., 2018: 263). Dil, tüm gelişmelere ve değişimlere en çabuk 

uyum sağlayan ve entegre olan unsurdur. 

İnsanlar tarih boyunca daha rahat yaşamak için çeşitli teknikler ve 

araçlar geliştirmiştir. Tarım aletlerinden basit makinelere kadar pek çok 

buluş insanların yaşamını kolaylaştırmış ve onların yaşamını 

yönlendirmiştir. Rönesans, Coğrafi Keşifler, Bilimsel Buluşlar gibi 

dönemlerin ardından teknoloji gelişmiş, insanların tüm yaşamını 

kuşatmıştır. Modern yaşam, tümüyle teknoloji üzerine kurulu bir tarzdır 

(Zimmermann, 2016: 274). Özellikle iletişim teknolojisi, cazibeli 

yapısıyla insanları kendine çekmiştir ve milyarlarca insanın vazgeçilmez 

aracı olmuştur. İletişim teknolojisinin cazibeleri, çoğu toplumda 

geleneksel değerlere baskın gelmiş ve başta dil olmak üzere geleneksel 

değerleri unutturmuştur (Wiese, 2020: 35). Kolay ve hızlı haberleşmeyi 

ve ileti alışverişini sağlayan modern iletişim teknolojisi, yeryüzünde pek 

çok gerçeği de değiştirmiştir. 

Teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar daha bireysel 

yaşamaya başlamış, geleneklerden uzaklaşmıştır. Yüzyüze insan 

ilişkileri zayıflamış, teknoloji aracılığıyla görüşmeler artmıştır. Bu 

bağlamda sosyal medya önem kazanmış, popüler hale gelmiştir. 

Uluslararası alanda Türkiye de sosyal medyayı en çok kullanan 

ülkelerden biridir (www.smartinsights.com). Türkiye’de özellikle 

ergenler ve gençler yoğun olarak sosyal medya kullanmaktadır ve 

bağımlılık ciddi boyutlara ulaşmıştır (Puschmann ve Peters, 2020: 223). 

Sosyal medya kullanımının yaygınlığıyla birlikte dilin değişmesi süreci 

de hızlanmıştır.  
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Sosyal medyayı kullananlar, kullanım amaçlarına göre kendi 

aralarında yeni bir dil oluşturmuşlar ve yeni kuşaklara da bu dili 

benimsetmişlerdir (Reißing, 2010: 100). Türkiye’de sosyal medyada, her 

türlü konu tartışılmaktadır, herkes görüşünü açıklamaktadır, çeşitli 

paylaşımlar yapılmaktadır. Ancak herkesin anlaştığı ortak bir dil 

oluşmuştur. Ortak sosyal medya dili, sık sık dil kurallarını ihlal 

etmektedir. Sosyal medya kullanıcıları, dil kurallarını çiğneyerek 

eğlenceli bir ortam oluşturmaya çalışmaktadır (Zettler, 2015: 42). Bu 

yaklaşım da Türkçeye zarar vermektedir. 

Türkiye’de gazete ve kitap okuma oranları son 40 yılda çok fazla 

düşmüştür. Okuma oranına tezat olarak, yüksek teknolojiye sahip olma 

oranı ise çok yükselmiştir (Schleicher, 2018: 46). Türkiye'de özellikle 

iletişim teknolojisi hemen her alanda çok fazla kullanılmaktadır. Sosyal 

Medya, milyonlarca kişinin en popüler aracıdır (Cereci, 2019: 319). 

Ancak teknolojinin doğru kullanılıp kullanılmadığı da sürekli 

tartışılmaktadır. Sosyal medyayı kullananlar çoğunlukla, ileti paylaşmak 

ve beğeni almak için kullanmaktadır. Bir anlamda pek çok kişi, sosyal 

medyayı kullanarak ego tatmini sağlamaya çalışmaktadır (Cereci, 2019:  

407). Sosyal medyanın tüm dünyada aşırı ilgi görmesinin, çabucak 

benimsenmesinin ve hızla yayılmasının nedenlerinden biri de budur. 

Sosyal medyanın insanlara fiziksel ve psikolojik zararları zaman 

zaman tartışma konusu olmaktadır. Ancak dile verdiği zarar çok az 

konuşulmaktadır (Schlobinski ve Siever, 2018: 19). Dil, dinamik bir 

yapıdır. Doğası gereği sürekli değişmektedir. Ancak sosyal medya ile 

birlikte zarar görmektedir. Özellikle eğitimsiz toplumlar, sosyal medyayı 

kullanırken dile zarar vermektedir (Songxaba ve Sincuba, 2019: 5). 

Sosyal medyayı çoğunlukla eğlence amacıyla kullananlar, dil kurallarını 

ihlal etmektedir. Hemen hemen tüm diller sosyal medyada hasar 

görmektedir (Thoma, 2017: 43). Dil bazen, sosyal medyada bir iletişim 

aracı olmaktan çıkıp, kuralları bozulmuş bir eğlence aracına 

dönüşmektedir. 

Türkçe, binlerce yıldır konuşulan ve dinamik yapısıyla sürekli 

değişen bir dildir. Kuralları, uzun bir süreçte oluşmuş ve uygulanmıştır 

(Pierce, 2014: 55). Milleti yöneten devlet bazı dönemlerde, diplomasi 

gereği diğer devletlerle yakınlaşmıştır. Siyasi yakınlaşma ve tecimsel 
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alışveriş dile de yansımış ve dili değiştirmiştir (Purtaş, 2013: 11). Ancak 

Türkçedeki değişim konusunda en büyük rolü teknoloji oynamıştır. 

Sosyal medya, Türkiye’de yeni bir dil ve kavramlar yaratmıştır (Tosun, 

2019: 69). Özellikle genç kuşak, günlük konuşmalarında da bu dili 

kullanmaktadır.  

Resmi televizyon ve radyo kanallarında sık sık dil yanlışlarına 

rastlanırken, bazen devlet büyüklerinin bile sosyal medya iletilerinde dili 

yanlış kullandıkları görülmektedir (Güllüdağ, 2012: 57). Medyada, çok 

kitap okuyan, güzel konuşan aydın insanlar yerine, okumadan, yalnızca 

çok konuşan kişilerin sıklıkla yer alması, insanların zihnini yalnızca çok 

konuşan insanların gereksiz sözlerinin meşgul etmesi de dil açısından 

tehlikedir (Kalyoncuoğlu, 2019). Temel başvuru kaynakları yaygın 

medya olan, kitap veya gazete okumayan, sorgulamayan, ulusal 

değerlerin değerini bilmeyen insanların her gün medyada konuşan 

kişilerin diliyle karşı karşıya olması, büyük bir kitlenin dili yanlış 

öğrenmesi anlamına da gelmektedir.  

Türkçede özel isimler büyük harfle başlamakta, soru ekleri ayrı 

yazılmaktadır. Ancak sosyal medyada, karşı tarafa hızlı yanıt verme 

telaşı nedeniyle genellikle bu kural çiğnenmektedir. Yaygın yanlışlar 

nedeniyle yanlışlar meşrulaşmaktadır (https://nccpsafety.org, 2018). 

Özellikle gençler, sosyal medya kullanırken, gençlik heyecanı ve 

özgürlüğüyle bazen anlamsız, bazen aykırı, bazen müstehcen ifadelerle 

kendilerini anlatmaktadır. Bu kapsamda dilde olmayan tamlamalar, 

sözcükler, deyimler kullanılabilmektedir. Bu da dili yozlaştırmaktadır 

(Kırık, 2012: 1027). Yanlışların yaygın kullanımı, dilin yapısını ve 

kullanımını değiştirmektedir.  

Sosyal medya kullanan insanların büyük bölümü, sosyal medyayı 

eğlenmek ve zaman geçirmek için kullanmaktadır (Archut ve diğerleri, 

2013: 67; Alhabash ve Ma, 2017: 10). Gelişmemiş toplumlarda eğlenen 

insanlar çoğu zaman hukuka ve etiğe dikkat etmemektedir. Hatta bazen, 

kuralları çiğneyerek eğlenmek, başkalarıyla alay ederek zaman geçirmek 

daha çok tercih edilmektedir (Bregant ve diğerleri, 2019: 273). Hukuku 

ve etiği çiğnemek, kültürü ve kültürün en önemli unsuru olan dili de 

değiştirmektedir, bozmaktadır.  
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 Sosyal medya, pek çok küresel, psikolojik, sosyal, ekonomik, 

kültürel, hatta siyasi değişimlere neden olmuştur. Toplumların kimliği 

açısından en önemli değerlerden biri olan dil, sosyal medyadan en çok 

etkilenen yapılardan biridir (Fikisz, 2016: 59). Sosyal medyanın en çok 

ergen ve gençler tarafından kullanılması da, dilin değişimini 

hızlandırmıştır.    

Tarih, yazıdan başlayarak, tekniğin ve teknolojinin mucizevi 

örnekleriyle gelişmiştir. İnsanlar, daha rahat ve daha güzel yaşamak için 

akıllarını kullanmışlar ve çeşitli tekniklerle işlerini kolaylaştırmışlardır. 

Her çağ kendi teknolojisini üretmiş, yaşamı ve dünyayı değiştirmiştir. 

Son 200 yılda yaşanan gelişmeler, dünyanın biçimini ve biçemini 

eskisinden koparmış ve yepyeni bir biçem yaratmıştır (Grotefend, 2003: 

76). Gelenekselden moderne, modernden postmoderne geçen dünya, 

yeni medyayla birlikte hipermoderne geçmiştir.  

Teknolojiyle işleri kolaylaşan insanlar, eğlenmek ve hobiler için 

daha çok zaman bulmuştur. Boş zamanları doldurmak yeni iş kolları 

oluşmuş, toplumsal örgütlenmeler meydana gelmiştir. Teknoloji de 

insanların boş zamanlarını doldurmak ve onları değişik yollarla 

eğlendirmek için yeni tasarımlar yapmıştır. Teknolojinin cazibeli 

eğlencelerine hemen hiç kimse karşı koyamamıştır (Mommsen, 2015: 

24). Yüksek nitelikli bilgi ve iletişim teknolojlerinin gelişmesiyle de tüm 

dünya yeni teknolojileri kullanmaya başlamıştır. 

Teknolojinin ve eğlencenin cazibesine kapılan insanlar, sahip 

oldukları teknolojiyi bazen akıllıca bazen de akılsızca veya edepsizce 

kullanmışlardır. Bu kapsamda insanın bütün birikimi ve kültürel değerler 

zarar görmüştür (Niesen, 2016: 92). Zarar gören kültürel değerlerin 

başında, bir toplumun kimliği niteliğini taşıyan dil gelmektedir.   

Türkçe de, sosyal medyadan çok fazla etkilenen, değişen ve zarar 

gören dillerden biridir. Özellikle eğitimsiz veya art niyetli insanlar sosyal 

medyayı kullanırken, Türkçenin kurallarını ihlal etmekte ve yanlış 

kullanmaktadır. Bu da dilin değişimine ve zarar görmesine yol 

açmaktadır.  
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Sömürü, Süperego ve Sosyal Medya Arasındaki İlişki 

Tarihin önemli bir döneminde egemenlik kuran sömürgecilik, 

değişik araçlar ve yöntemler kullanarak varlığını sürdürmektedir 

(Jansen, 2012: 12). İlk insandan bu yana idini tatmin etmek için her türlü 

yolu deneyen insan, doyum düzeyini, diğer insanların hak alanlarına 

girmeye kadar ileri götürmekte ve bu yolda her yolu kendine mübah 

saymaktadır (Graser vd., 2013: 79). Arzuları hiç bitmeyen idi doyurmak 

için sürekli yeni araçlar ve yöntemler geliştiren insanlar, her yeni yolla 

birlikte daha da hırslanmıştır (Duchrow vd., 2006: 363). Mağara 

duvarlarına renkli toprakla resim yapmaktan sayısal ortamda kibirli 

fotoğraflar paylaşmaya kadar hemen her şey idin tatmini için 

geliştirilmiştir. 

İdin bitip tükenmez arzularına bir ölçüde ego engel olurken, 

süperego arzuları ve arzulardan kaynaklanan hırsı koşullara uydurmuş, 

meşrulaştırmış, şiddetli haksızlıkları bile cazibeli maskelerle örterek 

kanıksanabilir hale getirmiştir (Winkler, 2013: 113). Bazı insanlar, 

idlerine teslim olarak her türlü arzularını yerine getirmeye çalışmışlar, 

bunun için haksızlık yapmaktan, hukuku çiğnemekten kaçınmamışlardır. 

Bazen iktidarla işbirliği yaparak, bazen kendilerine masum ortaklar 

bularak amaçlarına ulaşan id tutsakları, toplumsal yapının 

yıpranmasında da rol oynamışlardır (Anderssen-Reuster vd., 2013: 211). 

Sömürü, insanların enerjisi ve düşüncelerini de kapsayan, yeraltı 

zenginliklerine kadar geniş bir alanda kazancın hesaplandığı büyük bir 

sektöre dönüşmüştür.  

Süperego olamasaydı, dünyanın, insanın idinin ellerinde bir savaş 

alanına dönüşmesi, her anı ve her karışı haksızlıklarla kuşatılmış bir yer 

olması yüksek bir olasılık olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanın idinin 

bitip tükenmez arzuları ve ihtirası bir nebze süperego ile dengelenirken, 

idi kışkırtarak kazanç sağlamayı amaçlayan çok sayıda kişi ve örgüt de 

bulunmaktadır (Maragkos, 2013: 13). Cahil insanlar, çoğu zaman idinin 

peşinden gidip kolayca sömürülürken; uygar insanlar süperegodan daha 

çok yararlanıp daha tutarlı davranmakta ve sömürüyü engellemektedir.  

Dev gemilerden zincirlere, kölelerin barınacağı barakalardan 

plantasyonlarda çalışan kölelere işkence yapmaya yarayan aletlere kadar 
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sayısız araç ve teknik, insanın idini tatmin etmek ve sömürü sektörüne 

katkıda bulunmak için geliştirilmiştir (Zeba, 2011: 165). İdin tutsağı olup 

insanlara haksızlık yaparak tatmin sağlama yolu olumsuz tepkilerle 

karşılaşacağı için, kurnaz sömürgeciler sömürüyü, coğrafi keşifler, 

kolonyalizm, yeniden doğuş, sanayi devrimi, küreselleşme gibi cazibeli 

ve kibar adlarla isimlendirmiştir (Mikula, 2002: 273). Egemenlik hırsı ve 

maddi arzular zaman içinde kişisel istekler olarak devam etmekle birlikte 

devlet politikalarına dönüşmüş, devletler sömürü stratejileri 

geliştirmiştir.  

Sömürü, bir yandan işgal ve katliam yöntemiyle uygulanırken, bir 

yandan da insanların zaaflarından yararlanarak, onların yönetimlerini ve 

kültürlerini ele geçirme, bu yolla maddi ve manevi kaynaklarından 

kazanç elde etme biçiminde uygulanmıştır  (Prümper vd., 2017: 201). 

Daha çok işgal ve katliamlarla toprakları ve yeraltı kaynaklarını sömüren 

sömürgeciler, kültürel ürünler ve eğlenceyle de insanların zaaflarını ve 

arzularını sömürmüşlerdir. Sömürü politikalarında insan psikolojisi 

ayrıntısıyla hesaplanırken, süperegonun arzuları frenleyici etkisi de 

dikkate alınmıştır (Haubner, 2017: 299). Stratejistler, insanın her 

durumunu düşünerek sömürü politikaları tasarlamıştır.  

Özenle tasarlanan, pazardaki cazibeli ürünlerin çekiciliğine 

dayanamayan insanlar, imkânlarını da zorlayarak ürünleri tüketmiş, 

fazlasıyla karınlarını doyurmuştur. Ruhlarını doyurmak için de, popüler 

kültürün teknolojisinden yararlanmış, kendilerini beğendirebilecek 

yöntemleri seçmişlerdir (Erpenbeck ve Sauter, 2019: 286). Tinsel tatmin 

sağlamak isteyen insanlar, çoğu zaman süperegonun dengeleyici etkisini 

de alt ederek en gösterişli araçlarla, en şaşırtıcı tekniklerle toplum içinde 

var olmaya çalışmışlar, kendilerini mutlu hissetmişlerdir (Hecken ve 

Kleiner, 2019: 241). Sayısal teknolojinin en görkemli ürünü yeni medya, 

insanların tatmin ve mutlu olmaları için en cazibeli araçları üretmiş, 

insanları kendine bağlamıştır  (Rowson, 2019: 73). 21. Yüzyılda dünyada 

yaklaşık 3 milyar insan yeni medya kullanmaktadır. 

Yeni medya, haberleşmeyi, ileti paylaşmayı, yorum yapmayı, 

kendini beğendirmeyi ve daha başka pek çok olanağı içeren interaktif 

yapısıyla insanları cezbetmiş ve onların süperegolarına da hükmetmiştir 

(Peschel ve Irion, 2016: 97). İstekleriyle elde etme arasında denge 
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kurmayı sağlayan süperego, yeni medyanın egemenliğine girmekle 

insanın varlığının da tutsak olmasına yol açmış, insanlar, tinsel tatmin ve 

geçici mutluluklar uğruna kapılarını sömürüye açmışlardır (Adolf, 2015: 

36). Sömürü stratejistleri de, insanların tinsel açlıklarını dikkate alarak, 

onlara sanal mutluluklar ve yalancı tatmin sağlayan cazibeli ürünler 

geliştirmiştir. Sosyal medya, bir yandan insanlara sanal tatmin sağlarken, 

bir yandan da sömürü stratejistlerine kazanç sağlamaktadır (Ki ve Kim, 

2019). Sosyal medyanın cazibesi, sömürgecilerin stratejileriyle tüm 

dünyayı kuşatmaktadır. 

Modern çağ, küresel düşünce ve bir tür sömürgecilik olan 

küreselcilik tarafından bağımlı ülkeler yaratmıştır (Guedes ve Faria, 

2007: 33). İnsanlar modern çağdaki tüketimden dolayı mutlu, ancak 

ülkeler küresel koşullardan muzdariptir. Bu, insanların tüketmesini ve 

eğlenmesini engellememektedir. İnsanlar, sosyal medya ile 

eğlenebilecekleri ve tatmin olabilecekleri varsıl bir alan bulmuştur 

(Sano, 2014: 509). Sosyal medya çok büyük bir paylaşım ve iletim 

alanıdır. 

Teknoloji, insanlar için birçok farklı olanak geliştirmiş ve 

insanların yaşamlarını kolaylaştırmıştır (Fredette vd., 2012: 114). Sosyal 

medya hızlı paylaşım ve erişim sağlamakta ve ilginç içerikler, 

kampanyalar, aktivasyonlar, reklamlarla binlerce kullanıcıya dakikalar 

içinde ulaşabilmektedir. Sosyal medya bir yaşam ortamıdır ve en önemli 

özelliği etkileşimdir (Hudson vd., 2015: 36). Herkes sosyal medyada 

kullanıcı olabilmekte ve her şey sosyal medya ortamında 

paylaşılabilmektedir. 

Sosyal medya çoğunlukla ticari amaçlar için kullanılmaktadır. 

Sosyal medya, ürünleri ve markaları geniş kitlelere tanıtmakta ve birçok 

insan sosyal medyadaki pazarlarla ilgilenmektedir. Bunun yanında 

sosyal medya, aile ilişkilerinde söz sahibi olabilmektedir (Gjylbegaj ve 

Abdi 2019: 389). Sosyal Medyada herkes, aile üyeleri gibi yakındır ve 

biriyle iletişim kurmak istemektedir. Özel paylaşımlar yapmak sosyal 

medyanın en etkin özelliğidir. Sosyal medya insanlara aile gibi bir ortam 

sağlamaktadır (Rajeev ve Jobilal, 2015: 15). İnsanlar genellikle 

birbirlerini araştırmamaktadır. Bir bakıma sosyal medya tatmin edici bir 

medyadır. İnsanlar sosyal medyada yer almak istemekte ve sosyal medya 
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aracılığıyla tinsel doyum yaşamayı amaçlamaktadır (Shipps ve Phillips, 

2013: 47). Bu nedenle insanlar sosyal medyaya yönelmektedir.  

Çağdaş koşullar herkesi bilgisayar ve cep telefonuna sahip olmaya 

zorlamaktadır ve herkes işlerini teknoloji ile yapmaya yönelmektedir. 

Teknoloji çekici özellikleriyle insanları kendine çekmektedir ve iletişim 

araçlarının içeriği de insanları cezbetmektedir. Bu nedenle sosyal medya 

çok ilgi görmektedir (Xiao, 2014: 61). Küreselleşmenin koşulları 

nedeniyle insanlar modern çağda daha fazla eğlenmeye ve daha 

rahatlamaya ihtiyaç duymaktadır ve herkes kendisi hakkında bir şeyler 

paylaşmayı planlamaktadır. Sosyal medya genellikle görsel amaçlar için 

kullanılmakta ve görsel paylaşımlar yapılmaktadır. Modern çağda 

insanların görmesi ve göstermesi gerekmektedir. Çünkü görüntü çok şey 

anlatmaktadır (Vinyals vd., 2016: 3160). Modern dünyada insanlar 

küresel sömürünün egemenliğine girmişler, çok mutlu olmamalarına 

rağmen ve olduklarından daha iyi görünmek istemektedirler. Bu konuda 

da en kolay yol sosyal medyadır (Miller vd., 2016: 181). Modern çağ 

rekabeti ve ırkçılığı kışkırtmakta ve insanlar kendilerini kanıtlamak için 

uygun bir alan aramaktadır. Sosyal medya, göstererek kanıtlamak için en 

uygun yerdir.  

Günlük görüntüler ve diğer görsel bileşenler sosyal medyada en 

geçerli kanıttır (Schrecl ve Keirn, 2013: 74). Sosyal medya, insanların 

kendilerini kanıtlamaya çalıştıkları bir arenaya dönüşmüştür. Sosyal 

medya, insanların iletişim kurmasını ve ayrıca dünyayı izlemesini ve 

başkalarının yaşamlarını öğrenmesini ve her şeyi paylaşmasını sağlayan 

eşzamanlı iletişim araçlarıdır. Milyonlarca insan aynı zamanda 

dünyadaki sosyal medya aracılığıyla medyaya katılmakta ve herkes 

sosyal medya aracılığıyla özel veya siyasi veya güncel iletiler 

paylaşmaktadır (Chan vd., 2013: 167). İnsanlar sosyal medya aracılığıyla 

birbirlerinden haberdar olmakta, birbirlerine yardımcı olabilmekte ve 

bazı sorunları çözebilmekte veya bazı sorunları sosyal medyada 

tartışabilmektedir. Sosyal medya insanlara birçok farklı olanak 

sağlamakta ve insanlar hikâyelerini paylaşabilmekte ve mutlu 

olabilmektedir (Han, 2014: 129). Sosyal medya farklı ülkelerden 

insanları bir araya getirmekte ve birbirlerini tanımalarını sağlamaktadır.  
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Sosyal medya kullanıcıları her gün sosyal medyayı kullanmakta ve 

bu da bağımlılığa neden olmaktadır. Sosyal medya kullanıcıları 

kendilerini sosyal medyaya mecbur hissetmektedirler (Brahbam, 2015: 

2). Sosyal medya kolay ve eğlenceli ve sosyal medya insanların modern 

çağdaki ihtiyaçları için yeterli. Sömürgeci stratejistler modern çağın 

karmaşık ve yorucu bir tasarımını yapmışlar ve sosyal medyayı dünya 

çapında bir pazar olarak yaratmışlardır. Sosyal medya en etkili tanıtım 

aracıdır ve medya bir görüşü kolayca yayabilmektedir. Seçim dönemleri 

sosyal medyanın en popüler dönemleridir. Benzer düşüncelere sahip 

(veya öyle değil) vatandaşlar arasında gerçekleri ve fikirleri paylaşma, 

bunlara erişme ve bağlantı kurma yeteneği, Twitter ve Facebook gibi 

platformların toptan referans olarak benimsenmesini sağlamıştır (Hall 

vd., 2018: 23). Sosyal medya o kadar güçlüdür ki, önyargıları yok 

edilebilmekte ve dünyayı baştan sona değiştirebilmektedir. 

Freud’a göre süperego,  egonun bir parçasının toplumsallaşma ve 

değerlerle ilgili olarak evrimleşmesi ve egoya göre daha rasyonel bir hal 

almasıdır (David, 2014: 108). İnsan varlığının en derin ve gerçekler 

dünyası ile değil bedenle haz ilkesine dayalı ilişkisi bulunan parçası olan 

ide göre daha ılımlı bir yapısı bulunan süperego, gelişmiş bir benlik 

olarak denetimli ve dengeli bir yapı sergilemektedir (Rauthmann, 2017: 

96). Ancak buna rağmen süperego da sosyal medyanın cazibesine 

kapılarak sık sık id karakteriyle hareket edebilmektedir.  
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Aile İçi İletişimde Dil Ve Kültürel Kodların Çocuk 

Eğitimindeki Rolü 

İletişim, insanın temel gereksinimlerinden biri ve toplumsal 

örgütlenmenin başlıca koşulu iken, ailenin gelişimi ve çocuğun 

yetişmesinde de başlıca etkendir. Başta aile olmak üzere, topluma 

oluşturan tüm sosyal gruplar iletişimle örgütlenmekte, iletişimle 

güçlenmekte ve varlıklarını iletişimle sürdürmektedir. İletişim, tüm 

bireylere ve toplumsal gruplara, gereksinim duydukları yaşam 

bilgilerini, verileri, deneyimleri aktarmakta, yaşamın içindeki sorunların 

çözümünü kolaylaştırmaktadır. Aile içi iletişim, çocuk eğitiminin de en 

etkili unsuru ve yönlendiricisidir (Zimmermann ve Neumann, 2011: 33). 

Ailedeki olumlu iletişim süreçleri ve iletişimde kullanılan kapsamlı dil, 

çocuğun yetkin biçimde hızlıca olgunlaşmasını ve topluma katılmasını 

sağlarken, olumsuz iletişim süreçleri çocuğun sorunlu bir birey olarak 

büyümesine neden olmaktadır. Çocuk, aile bireylerinden duyduğu ilk 

seslerden başlayarak, tüm davranışlara, alışkanlıklara, tepkilere anlam 

vererek büyümekte, aile içinde paylaşılan iletileri, kullanılan kodları 

anlamlandırmaya çalışarak kişilik oluşturmaktadır. Yerli halkın veya 

evrensel toplumun onayladığı iletişim dili ve kodlar çocukta daha 

anlaşılabilir ve geçerli etkiler yaratmakta, çocuğun evrensel bütüne 

uyumunu kolaylaştırmaktadır. Ebeveynin veya onların yerine geçen 

bakıcının kullandığı dil ve kodlar doğrudan çocuğun karakterini 

oluşturmaktadır (Ahnert, 2020: 34). Pedagog ve eğitim bilimcilere göre 

bir bireyin eğitimi, doğduğu andan itibaren başlamaktadır. Anne bebeği 

ilk kucağına aldığında bebeğin duyduğu sesler, çevresinden algıladığı ilk 

izlenimler, ilk dokunuşlar çocuğun eğitimindeki ilk verileri 

oluşturmaktadır. Çocuk 6 yaşına gelinceye kadar geçen sürede çocuğun 

beynine yüklenen tüm veriler, onun karakteri ve geleceğinin temelini 

oluşturmaktadır. Kalıtsal unsurlar etkili olsa bile, bir çocuk doğru bir dil 

ve yerinde kodlar kullanılarak yapılan bir eğitimle saygın ve başarılı bir 

birey olarak topluma katılabilmektedir. Çocuk eğitiminde modern 

yöntemler kadar kültürel kodlar da kullanılmakta, ebeveynin kültürel ve 

ideolojik yaklaşımına göre çocuğun belleğine geleneksel veya yenilikçi 

kodlar yerleştirilebilmektedir. Geçerliliği kalmamış kültürel kodlar 

çocuk eğitiminde olumsuz sonuçlar verirken, saygı, hoşgörü, tevazu gibi 

geleneksel kodlar çocukta insancıl ve saygın gelişmelere yol 
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açabilmektedir. Çocuk eğitiminde anne veya babanın yahut da diğer aile 

büyüklerinin etkisi aşağı yukarı eşit düzeyde gerçekleşirken, baskın bir 

büyüğün etkisi çocukta daha fazla ilerlemeye ya da olumsuz gelişmeye 

neden olabilmektedir. Aile içi iletişim, doğrudan çocuk eğitimini 

yönlendirmekte, çocuğun gelişiminde rol oynamaktadır. 

Son yıllarda artan boşanmalar, kadın cinayetleri, ensest ilişkiler, 

tacizler, aile katliamları ve okullarda başarısız olan çocuklar, aile içi 

iletişimde ve çocuk eğitiminde kullanılan kültürel kodlarda sorunlar 

olduğunu göstermektedir. Aile içi iletişimin güçlü olduğu ailelerde 

düzen ve sağlıklı ilişkiler ortamı oluşmakta, sağlıklı ailelerde çağdaş ve 

evrensel normlara uygun kültürel kodlarla eğitilen çocuklar başarılı ve 

sağlıklı birer birey olmaktadır (Goldberg, 2017: 4). Bu çalışma, aile içi 

iletişimin niteliğini açıklayarak çocuk eğitiminde kullanılan dilin 

niteliğine dikkat çekmekte ve çocuk eğitiminde kullanılan dil ve kültürel 

kodların oynadığı role vurgu yapmaktadır. 

Başta batılı ülkeler olmak üzere, dünyadaki pek çok toplumda aile 

yapısının değişmesi, ailelerin dağılması, aile kavramının değer yitirmesi 

sayısız sorunu da beraberinde getirmektedir. Aile içi iletişimin yetersiz 

kalması, ailenin yetkin bireyler yetiştirememesi, toplumsal çöküntünün 

de temellerini hazırlamaktadır (Siilars vd., 2018: 16).  Eşler arasındaki 

ve ebeveynle çocuklar arasındaki iletişim doğrudan toplumsal 

örgütlenmelere ve toplumsal yapıya yansımaktadır. (Avdic ve 

Büyükdurmus, 2015: 23). Aile içi iletişimin yetersiz olduğu veya sorunlu 

olduğu toplumlarda da toplumsal yapıda sorunlar ortaya çıkmakta, 

toplumsal örüntülerde yetersizlik meydana gelmektedir.  

Son yılların en önemli sorunu, rollere göre ilişkiler ve aileyi aile 

yapan aile içi iletişimdir. Aile içi iletişim, ailedeki bireylerin toplumsal 

rollerine göre ailenin biçimlenmesini ve toplum içinde konumlanmasını 

sağlayan eylemlerdir (Petereon, 2009: 3). Aile içi iletişim, ailenin 

oluşmasını, biçimlenmesini ve toplum içinde tanınmasını sağlayan 

eylemlerdir. (Koerner ve Fitzpatrick, 2002: 79). Aile içi iletişim, 

toplumsal bir grup olan ailede, bireylere rollerin, davranışların, 

kuralların, ilkelerin, örüntülerin öğretilmesini sağlayan en etkili 

yöntemdir. Özellikle çocuklar, yaşam bilgileriyle birlikte tüm toplumsal 
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kuralları aile içi iletişimle öğrenmektedir (Metcalfe vd.,2013: 1198). 

Aile içi iletişim, çocuğu da topluma bir birey olarak kazandıran süreçtir. 

Bilgi, düşünce, duygu gibi iletilerin kişiler arasında alışverişi 

anlamına gelen iletişim, aile içinde de insancıl bir davranış olarak aile 

bireyleri arasında bilgi ve düşünce alışverişini sağlamakta, aile içi işlerin 

işleyişini kolaylaştırmakta, sorunların çözümüne katkıda bulunmakta, 

aile bağlarını güçlendirmektedir (Oduor vd., 2014: 2711). Aile içi 

iletişimde kullanılan dil, iletişimin sözlü veya sözsüz olması iletişimin 

niteliğini değiştirmemekte, iletişim her durumda aileyi geliştiren ve 

toplumsal yapıda ailenin yerini güçlendiren özellikler taşımaktadır. Aile 

içindeki iletişimin yoğunluğu, aile bireylerinin, özellikle çocukların 

zihinsel gelişimine büyük katkıda bulunmaktadır (Zarnaghash vd., 2013: 

409). İletişim eylemindeki özellikle kodlama ve kod çözme süreçleri 

zihin gelişimini sağlamaktadır.     

Aile içi iletişim, aileyi oluşturan bireylerin ailenin varlığını 

sürdürmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak için kurdukları bilgi, duygu ve 

düşünce alışverişidir. Her ailenin, aile içi iletişim yöntemleri farklılık 

gösterirken, tüm ailelerin iletişim sonuçlarının toplumsal yapıya etkileri 

bulunmaktadır (Bailey, 2009: 2). Aile içi iletişim, öncelikle yaşamı 

paylaşma, sevinçleri ve üzüntüleri birlikte yaşama, sorunları çözme, 

geleceğe güvenli yatırım yapma ve sağlam bir aile yapısıyla topluma 

katkıda bulunma demektir (Burns ve Pearson, 2011: 183). Aile içi 

iletişim, bir yandan ileti alışverişini sağlarken bir yandan da aile 

bağlarını güçlendirerek dayanışmayı ve huzurlu yaşamı sağlamaktadır 

(Marks, 2004: 3). Aile içi iletişimin temel amacı da sağlam bir aile 

oluşmasını sağlamaktır. 

Gerek Doğu geleneklerinde gerekse Batı geleneklerinde ailenin bir 

araya gelip yüzyüze görüşmesi, iletişim kurması, sorunlarını, 

sevinçlerini, hüzünlerini paylaşması için sayısız adet ortaya çıkmıştır 

(Kevereski ve Iliev, 2017: 182). Başta akşam yemekleri olmak üzere, 

kutsal günler, yıldönümleri, hastalık, taziye, doğum ziyaretleri, maddi 

sorunların çözümü, vasiyet gibi gerekçeler ailenin bir araya gelip 

görüşmesi için geleneğe dönüştürülmüş, bazıları ilkeleşmiştir Özellikle 

sağlık sorunları söz konusu olduğunda, aile mutlaka bir araya gelip 

iletişim kurmaktadır (Loghmani vd., 2014: 77). Aile içi iletişim için 
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kültüre yerleşen gelenek ve adetler, ailenin önemsendiği ve değerli 

bulunduğu toplumlarda özenle korunmaktadır.  

Aile içi iletişim, ailenin yapısını koruması, düzenli yaşaması, 

çevreyle uyumu ve konjonktürden kaynaklanan sorunların çözümü için 

gerekmektedir. Aile içi iletişimi yoğun olan aileler genellikle sorunsuz 

yaşamakta, çevreyle olumlu ilişkiler kurabilmekte, huzurlu bir yaşam 

sürmektedirler (Carvalho vd., 2016: 1). İletişimin yapıcı ve sorun çözücü 

etkileri aile içinde de etkisini göstermekte, ailede düzen ve olumluluk 

yaratmaktadır. Bireylerin sosyalleşmesi, toplumsal yapıya katılması ve 

sosyal rollerini öğrenmesi de aile içi iletişimle gerçekleşmektedir 

(Dieter, 2001: 215). Sosyal yapının oluşması ve gelişmesinin doğrudan 

aile içi iletişimle ilgili olduğunu savunan çok sayıda bilim adamı 

bulunmaktadır (Edelmayer, 2012: 112). İletişimle bilgilerini, 

deneyimlerini, görüşlerini paylaşan, çocuklarını yaşam için gerekli 

kültürel kodlarla donatan aileler daha örgütlenmiş olarak güçlenip 

sağlıklı biçimde varlıklarını sürdürürken, toplumsal yapıya daha çok 

katkıda bulunmakta, toplumsal yapının varlığını güçlendirmektedirler 

(Antener, 2014) 11). İletişimle gelişen sağlıklı aileler, sağlıklı bir 

toplumun oluşmasında da başrol oynamaktadır. 

Durkheim’e göre eğitim, yaşlı kuşakların bilgilerini ve 

deneyimlerini genç kuşaklara aktarmasıdır  (Goldstein, 1976: 294). 

Aktarım, en elverişli biçimde aile içinde yapılmaktadır. Ailedeki 

büyükler tüm yaşam bilgilerini ve deneyimlerini, aile içi iletişim 

sırasında genç bireylere aktarmakta, onlara temel yaşam bilgilerini, 

toplumsal rolleri, insan ilişkilerini, doğruları ve yanlışları anlatmaktadır. 

Bu arada yaşamın içinde kullanılacak temel veriler de genç bireylere 

kodlanmaktadır (Mark, 2006: 229). İnsan olma, terbiye, ahlak, vatan, 

ulus, bayrak, dinsel değerler gibi kavramlar ve uygulamaları birere kod 

olarak genç kuşakların belleğine aile içi iletişimle yerleştirilmektedir 

(Egbert vd., 2017: 7). Yetişkin bireyler genç bireylere, yaşamın bütün 

ilkeleri ve karşılaşılabilecek durumları anlatmakta, önerilerde 

bulunmaktadır. Bir anlamda, yaşamın kodlarını vermektedirler.   

Bireylerarası iletişimde olduğu gibi, aile içi iletişimde de 

samimiyet, masumiyet, güven ve dürüstlük içeren bir dil kullanmak 

temel koşuldur. Aile bireylerinin birbirlerine güvenerek, birbirlerinin 
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içtenliğine inanarak iletişim kurmaları, iletilerin doğru anlaşılmasını, aile 

düzeninin korumasını ve sürekliliğini sağlamaktadır (Zolten, 2006: 8). 

Bireylerarası iletişim için geçerli kuralların hemen hepsi aile içi iletişim 

için de geçerli ilkelerdir.   

Aile içi iletişimde çoğunlukla kullanılan dil, içten konuşma dilidir. 

Önemli ve ciddi bir konuyu anlatabilmek için kullanılması gereken dil 

içten olmak zorundadır. Aksi durumda ikna etmek zorlaşmaktadır. 

Özellikle çocuklarla iletişimde, en içten ve dürüst olan dil kullanılmalıdır 

(Kolucki ve Lemish, 2011: 62). Aile içi iletişimde dilin temel ilkesi, 

anlatmaya ve anlamaya dayalı bir teknik olmasıdır. Konu açık ve etkili 

anlatılmalı ve anlaşılmayan noktalar mutlaka açıklığa kavuşturulmalıdır 

(Arias ve Punyanunt-Carter, 2017: 18). Aile içi iletişim, toplumsal kültür 

kodlarının çocuklara belletildiği süreçtir. 

Ulusal dili doğru biçimde kullanarak evrensel ilkeleri ve yaşam 

bilgilerini çocuklarına aktaran ailelerin, sağlıklı çocuklar yetiştirdiği, 

toplumsal değerlerin ve ilkelerin en uygun diller kullanılarak aktarıldığı 

çocukların etkin toplumsal konumlar edindiği bilinmektedir (Ehrenwald, 

1963: 191). Çocuğun, özellikle güncel koşullara uyumlu bir dille 

eğitilmesi de, toplumsal konum ve gelecek konusunda çocuğa katkıda 

bulunmaktadır.  

Aile içi iletişim dili coğrafyaya ve kültüre bağlı olarak sözlü 

iletişim veya sözsüz iletişim olarak değişmektedir. Her iki dili kullanarak 

iletişim kuran bireyler de vardır (Eunson, 2012: 273). Bazı durumlarda 

sözlü iletişim etkili olurken, bazı durumlarda da sözsüz iletişimin daha 

etkili olduğu belirlenmiştir (Mujezinovic, 2011: 47). İçinde yaşanılan 

kültüre göre, bazı toplumlarda beden dili kullanarak anlaşmak çok daha 

yaygındır. 

Dil, bir kültürün temel unsurunu oluşturmaktadır. Bireyin 

gelişmesinde başlıca rol oynayan etken de dildir (Cohen, 2010: 41). Bu 

nedenle aile ortamında yeni doğan bir çocuğa öncelikle verilen ileti, 

konuşma yeteneği ve dille ilgilidir (Lust, 2006: 410). Ebeveynin isimleri 

ve sıfatlarıyla başlayan dilsel kodlar, yaşamın içindeki tüm varlıkların 

isimleri ve anlam içeren diğer kodlarla çocuğa aktarılmaktadır (Ege, 

2012: 64). İsimlerle başlayan kültürel kodlar, çocuk eğitiminin içinde 

toplumsal kurallardan ulusal değerlere kadar genişleyerek belleğe 
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yerleşmektedir (Derksen, 2015: 289). Böylelikle çocuğun karakteri ve 

kimliği oluşmaktadır. 

Bireylerarası iletişimde olduğu gibi, aile içi iletişimde de en yaygın 

kodlar, sözlü iletişimdeki sözcüklerdir. Sözcükler, üzerlerine belirli 

anlamlar yüklenen ve yöreden yöreye, kültürden kültüre değişen iletişim 

öğeleridir (Denham ve Onwuegbuzie, 2013: 688). Sigmund Freud’a göre 

sözcükler, fizik dünyayı da metafizik dünyayı da anlamamız ve 

anlatmamız için en elverişli araçlardır (Freud, 1919: 75). Sözlü veya 

sözsüz iletişimin egemen olduğu aile içi ilişkilerde öncelikle aktarılan 

kodlar, toplumsal ilkeler, değerler, ahlak kuralları, ulusal kültür 

değerleri, mahremiyet ve terbiye, saygı gibi konulardır (Agha, 2003: 

269). Toplumsal kültür içinde bireylere düşen roller ve görevler de bu 

kapsamda yer almaktadır.     

Toplumsal kültürde anlamı olan renkler, şekiller, sözler, önemli 

kavramlar, imler, ezgiler, jest ve mimikler aile içi iletişim sürecinde 

aktarılmaktadır. Aktarılan kodları belleyen ve uygulayan bireyler 

toplumsal yapıda saygın ve sevilen bireyler olarak yer almaktadır (Omar 

vd., 2007: 81). Rol modellerinin çocuklara aktarılması için de aile içi 

iletişim en elverişli ortamdır. Başta anne ve baba olmak üzere çocuğun 

seçmesi gereken rol modeller ve onların toplumsal rolleri de aile içi 

iletişim sürecinde belletilmektedir. Cinsiyetçi kodlar da aile içi iletişim 

sırasında belleğe yerleştirilmektedir (Smith, 2017: 4). Toplumsal ve 

kültürel kodlar toplumdan topluma değişmekle birlikte, cinsiyetçi kodlar 

hemen her toplumda öncelikle belletilen kodlardır. 

Aile içi iletişimde kullanılan dil, büyük ölçüde yetişkinlerin öteden 

beri kullandıkları geleneksel bir dildir. Geleneksel sözler, diksiyon, 

vurgular, mimikler, öğrenilmiş jestler genç kuşaklarla iletişimde de 

kullanılmakta ve varlığını sürdürmektedir (Halle ve Shatz, 2994: 101).  

Geleneksel dil ile aile içi iletişimde en çok kullanılan kodlar da 

geleneksel kodlardır. Özellikle manevi değerler, gelenekler, dinsel 

değerler, kutsallar bu kapsamdaki en canlı örneklerdir (Nguyen ve 

Bowman, 2007: 209). Bir çocuk, çoğunlukla yaşamı boyunca gereksinim 

duyduğu bilgi ve verilerin ailesi tarafından istenilenleriyle 

kodlanmaktadır.  
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Kişinin yaşamında önemli roller oynayacak meslek, beğeniler, 

inanç, karakter, model, eğitim, gibi unsurlar aile içi iletişim sürecinde 

kullanılan ve belleğe yerleştirilen kodlardır. Aile hemen her zaman genç 

bireyi, kendi istediği modele kodlayarak gelişmesini istemekte, kendi 

kültürünü benimsetmeye çalışmaktadır (Ladha vd., 2018: 68). Çok 

sayıda ebeveyn, kendi, geleneksel kodlarını çocuklarına aktarmaya 

çalışırken, bazen çağdaş konjonktürü de gözden kaçırabilmektedir. 

Konjonktüre bağlı olarak kültürel kodlar bazı durumlarda semboller 

şeklinde ortaya çıkmakta ve çocuklara semboller kodlanmaktadır 

(Wimmer ve Schad,  2009: 199). Kültürel kodlar içinde ailenin en çok 

üzerinde durduğu, önemsediği ve çocuğa belletmeye çalıştığı kodlar, “iyi 

ve kötü” kavramları gibi insancıllık ve ahlakla ilgili kodlardır. 

Aile içi iletişimde kodlama, çocuk eğitiminin bir parçasıdır ve 

sağlıklı bir kodlama sağlam bir birey yetiştirmenin ilk adımıdır. Bu 

nedenle çocuk eğiten ebeveyn ve bakıcıların kod seçimini ve kodlamayı 

çok iyi bilmeleri gerekmektedir (Dijohn, 2015: 27. Aile iletişimin 

koşulları, kullanılan dil ve kodlar doğal olarak dönemlere v koşullara 

göre değişmektedir. Modern çağda aileler, çocuklarının, çağın gerisinde 

kalmamaları için iletişimde modern diller ve kodlar kullanmaktadır 

(Watt, 2010: 146). Modern çağla birlikte geleneksel kalıp ve kavramların 

yerini modern olanlar almıştır. Gelecek kaygısı taşıyan bütün aile 

büyükleri aile içi iletişimde gelecekle ilgili kodları kullanmaktadır.      

Diğer sosyal grupları tanımanın ve diğer sosyal gruplarla işbirliği 

yapmanın yolu da aile içi iletişimden geçmektedir. Ailede paylaşılan 

bilgiler ve deneyimler, diğer sosyal grupların da tanınmasını ve 

işlevlerinin anlaşılmasını sağlamaktadır (Gerleigner ve Zerle-Elsäßer, 

2016: 58).  Her toplumsal grup, kendisinin tanınırlığını sağlayan kültürel 

kodları çocuklarına aktarmakta ve çocuklarının da kendi toplumsal 

gruplar içinde yer almasının ve kendi özellikleriyle tanınmasının 

temelini hazırlamaktadır (Liersch ve Asef, 2016: 33). Çocuklar, 

doğdukları andan başlayarak, dahil oldukları toplumsal grupların 

kültürel kodlarıyla büyümektedir. 

İletişim, insan varlığının sürekliliği ve gelişmesi için birincil 

derecede önemli eylemlerden biriyken, aile birliğinin düzeni ve 

sürekliliği açısından da en önemli koşuldur. Aileye katılan yeni bir birey 
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aile içi iletişimle yaşamayı öğrenip kimliğini kazanırken, toplumsal 

konumunu ve içinde bulunacağı toplumsal grubu da iletişimle 

edinmektedir (Young, 2019: 53). Aile içi iletişim, ailedeki tüm bilgi ve 

deneyimlerin paylaşımını sağlamakta, bu arada çocuk eğitiminde 

çocuğun gereksinimi olan bilgi ve becerilerin de çocuğa 

kazandırılmasını kolaylaştırmaktadır. 

Bir toplumun tanınmasını ve değer ve geleneklerinin gelecek 

kuşaklara aktarılmasını sağlayan kültürel kodlar, çocuk eğitiminin de 

başlıca araçlarıdır. Aile içi iletişim aracılığıyla çocuk eğitimi 

gerçekleşirken, çocuğa sayısız kültürel kod aktarılmakta, çocuğun 

gelişimi kültürel kodlarla sağlanmaktadır (Kammerer, 2022: 40). Başta 

dil ve yaşam kuralları olmak üzere, toplumsal ve ulusal değerler, yaşam 

bilgileri ve daha başka sayısız veri, kültürel kodlar olarak çocuğun 

belleğine yüklenmektedir.   

Çocuk eğitiminde kullanılan dil, çocuğun gelişim sürecini olumlu 

etkileyen, yönlendiren ve çocuğu çağdaş yaklaşımlarla donatan bir 

özelik taşımaktadır. Çocuk eğitiminde başlıca etken, sağlıklı bir aile içi 

iletişimdir. İletişim konusunda yetersiz kalan ya da sorunlar yaşayan 

ailelerde kültürel kodların çocuğa aktarımı da sorunlu olduğu için, 

çocuğun topluma uyumu ve toplumsal statüsünü kazanması da 

gecikmekte ve sorun olmaktadır (Sander vd., 2020: 19). Aile içi 

iletişimin sağlıklı biçimde gerçekleştiği ailelerde, çocuğun gelişimini ve 

toplumda saygın bir yer edinmesini sağlayan uygun dil ve kültürel kodlar 

gelişimi hızlandırmakta, çocuğu geleceğe dair verilerle donatmaktadır. 
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Sosyal Medyayla Asosyalleşen Toplumlar 

İnsanlık tarihi, iletişim teknolojisinin en yüksek olduğu çağı 

yaşamakta, ancak sosyal yaşam insanların sahip oldukları iletişim 

araçları kadar canlı ve hareketli görünmemektedir (Zablowsky, 2017: 

47). Mobil telefonlari tabletler, bilgisayarlar, insanları bireyselliğe ve 

benciliğe itmekte, sosyal yaşamdan uzaklaştırmaktadır. Birer iletişim 

aracı olan yüksek teknoloji ürünleri, insanların kişisel iletilerini paylaşım 

ve ego tatmini araçları olarak çalışmaktadır (Beisch ve Schäfer, 2020: 

479). Giderek yalnızlaşan insanlar sosyal yaşamdan uzaklaşmakta ve 

depresyon belirtileri artmaktadır.   

Çocukların okula güvenle yürüyerek gittiği, sokak oyunlarının 

hava kararıncaya kadar sürdüğü, düğünlerin, bayramların kocaman 

kitleler halinde yapıldığı, mahalle halkının kamyona doluşup darbuka 

eşliğinde pikniğe gittiği, çatkapı komşu ziyaretlerinin gelenek olarak 

yaşandığı, ailenin toplumun temel taşı olduğu yıllar geride kalırken,  

modern çağda tüm sosyal gereksinimler sosyal medya ile giderilmeye 

çalışılmaktadır (Güleç, 2018: 118). 1990ların başlarında bilgisayar 

tabanlı ağların dünyaya yayılmasıyla gelişen sosyal medya, insanların 

bireysel ihtiyaçlarını gidermenin yanında, onların sosyal ihtiyaçlarını da 

giderdiği izlenimi veren cazibelerle insanların yaşamına girmiştir 

(Yeung, 2018). Bireylerarası ilişkilerin zayıfladığı modern çağda 

insanlar, sosyal medyadan izledikleri insan yaşamlarıyla sosyal yaşama 

katıldıklarını düşünmektedir (Zachos vd., 2018: 9). Modern çağın 

koşullarıyla yaşamları büyük ölçüde edilgenleşen insanlar, sosyal medya 

ile sosyalleştiklerini sanmaktadır. 

Küresel strateji gereği dünyanın her yerinde hızla yayılan sosyal 

medyanın, insanları oyalayarak, düşünmelerini engelleyerek onları 

yönetme ve yönlendirme amacıyla geliştirildiği düşüncesi giderek 

yaygınlık kazanmaktadır (Chukwuere ve Chukwuere, 2017: 9937). 

Askeri amaçlarla geliştirilen internet ve sosyal haberleşmeyi sağlayan 

elektronik posta, zamanla biçim değiştirip daha çok çekici ve eğlenceli 

hale getirilerek tüm dünyaya yayılmıştır (Qi vd., 2018: 99). Geleneksel 

yaşam tarzı yeni medya ile birlikte yerini, bilgisayar temeline dayalı 

modern yaşama bırakmıştır. 
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Sanayi Devrimi ile birlikte başlayan kırsal alanlardan kentsel 

alanlara göç, sayısal teknolojiyle birlikte küçük kentlerden büyük 

kentlere, geri kalmış ülkelerden gelişmiş ülkelere göçe dönüşmüştür. 

Yaşamın temeline oturan bilişim teknolojileri ve yeni medya, tüm 

sektörlerden günlük yaşama kadar tüm evreni egemenlik altına almıştır 

(Fang, 2018: 110). Sosyal medya adı verilen araçlar, bireysel yaşamdan 

sosyal yaşama geniş bir alanı etki altına almış, insanların günlük 

tüketimlerinden yaşam biçemlerine kadar yaşamın her anını 

biçimlendirmeye başlamıştır (Akram, 2018: 353). İnsanlar ne 

giyineceklerinden nereye gideceklerine kadar sosyal medya ile karar 

vermektedir.  

Çocukların, geleneksel eğitimle topluma kazandırılması, 

toplumsal yapıda yerlerinin ve sorumluluklarının öğretilmesi de sosyal 

medya ile birlikte değişmiş; çocuklar, sosyal medyadan aldıkları 

verilerle kendilerine modern bir yer edinme çabasına girişmişlerdir 

(Lamb, 2019: 51). Çocuklar, doğdukları andan başlayarak sosyal medya 

ile tanışmakta, yaşamın gerekliliklerini, toplumsal rolleri, karakter 

modellerini sosyal medyadan öğrenmektedir. Pek çok çocuk, sosyal 

medya nedeniyle, hiç arkadaşı olmadan, arkadaşla oyun oynamadan 

büyümektedir.  

Sosyal medya artık insanların tüm zamanlarını meşgul etmektedir. 

Geleneksel yaşamda çalışarak, üreterek, tarlada, fabrikalarda, okullarda, 

atölyelerde geçen zaman modern çağda sosyal medya başında 

geçmektedir (Science and Technology Committee, 2019: 78). Modern 

çağın ağır koşulları nedeniyle yorulan ve bunalan insanlar, rahatlamak 

ve eğlenmek için kendilerini sosyal medyanın çekici ve eğlenceli 

ağlarına bırakmaktadır. Bu bağlamda insanların temel sosyal 

etkinliklerini, edilgen sosyal medya cazibeleri oluşturmaktadır (Stern 

vd., 2016: 727). Geleneksel dönemlerde tarlalarda, bahçelerde, köy 

meydanlarında, akşamları evlerde, düğünlerde, cenazelerde bir araya 

gelip yaşamı paylaşan, toplumsal iletişim ihtiyaçlarını karşılayan 

insanlar, modern çağda birbirlerinden uzaklaşmış, sosyal medya 

ortamında asosyal varlıklara dönüşmüştür. 

Modern çağın başlangıcındaki konserler, tiyatro, müzikal 

gösterileri, sinema filmleri, festivaller, panayırlar hızla geçmişe 
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terkedilmiş, yerine sosyal medyanın interaktif olanakları yerleşmiştir 

(Dollarhide, 2019). Modern çağın karmaşık yaşam biçemi içinde 

insanlar, sosyal medya aracılığı ile haberleşmekte, dünya gündemini 

izlemekte, gruplar oluşturmakta, eğlenceli ortamlara girmektedirler. 

Yaşamlarındaki geleneksel etkinlikleri geride bırakan insanlar sosyal 

medya ortamında girdikleri ortamlarda kendilerini sosyal hissetmekte, 

ancak tüm zamanlarını yeni medya karşısında geçirmektedirler 

(Menelaou, 2017: 150). Bu durumda insanlar, sosyal medya karşısında 

asosyal duruma düşmektedir. 
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Toplumların Televizyona Yönlenmesinde İmgesel Etken: 

İmgelemi Doyurma Gereksinimi 

Teknolojinin tüm cazibeli yeniürünlerine rağmen televizyon hala 

dünyadaki en çok izlenen medyanın başında gelmektedir. Bunun en 

önemli nedeni, televizyonun yarattığı imgeler dünyası ve bu dünyanın 

cazibesidir (Anders vd., 2019: 271). Televizyon, özgün tekniğiyle 

insanları etkileyebilme ve bazen aldatabilme becerisine sahip, fantastik 

imgelerle izleyiciyi başka evrenlere götürebilme olanakları yaratan 

yaygın bir medyadır. Televizyonun imgeleri, bütün yaş ve meslek 

gruplarındaki ve yerleşim yerlerindeki izleyicilerde fantastik duygular 

yaratmaktadır (Liersch ve Spengler, 2019: 70). Televizyon, görsel 

tasarımlarıyla her yaştan ve her karakterden inasnı etkilemektedir.  

 İlk insanlardan bu yana temel gereksinimlerini en uygun biçimde 

karşılamaya çalışan insanlar, her gereksinim için yeterli teknikler ve 

araçlar üretmişler, gereksinimlerini gidererek yaşamı kolaylaştırmaya 

çalışmışlardır. Tinsel gereksinimlerini karşılamak için geleneksel 

kültürden dinsel inanışlara kadar çeşitli kaynaklardan yararlanan 

insanlar, temel tinsel gereksinimlerden biri olan imgeleme gereksinimini 

karşılamak için de öncelikle sözlü kültür unsurlarından yararlanmışlardır 

(Sörös, 2011: 9). Kendini iyi hissetmek, tinsel gelişim ve başarıya 

ulaşmak için gerekli enerjiyi sağlayan imgeleme eylemi, insanların 

yaşamın somut gerçeklerinden ve sorunlarından uzaklaşarak 

rahatlamalarına da neden olmaktadır (Roßmann, 2020: 83). Geleneksel 

kültürün egemen olduğu çağlarda imgeleme gereksinimini karşılamak 

için kullanılan sözlü anlatımlar, modern çağda yerini teknoloji ürünlerine 

bırakmıştır. Televizyon, 21. yüzyılın en çekici ve etkileyici imge aracı 

olarak tanınmaktadır. Tecimsel kaygılarla çalışan televizyon kanallarının 

çoğu izleyicileri cezbedip etkilemek için görkemli imgelerden oluşan 

iletiler tasarlamaktadır. Televizyonun özenle tasarlanmış imgeleri 

insanları cezbederken, imgelemlerin daralmasına, imgeleme 

eylemlerinin sınırlanmasına neden olmaktadır (Zechner, 2008: 521). 

Televizyonun toplumsal rolü, daha felsefe içeren iletiler ve düşünsel 

görüntüler tasarlamasını gerektirmektedir.   

Hazır imgelerle insanların imgeleme gereksinimlerini karşılayan 

televizyonun, bir yandan da insanları imgeleme tembelliğine 
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sürükleyerek daha kısıtlı imgelemler içinde yaşamaya neden olması bir 

sorun olarak görünmektedir (Posner, 2010: 173).   Modern çağın en 

yaygın medyası ve toplumsal yaşamı yönlendiren en güçlü araçlardan 

biri olan televizyonun imgelerle oluşan yapısı, geçmişte toplumsal 

yaşamda geçerli olan kültürel unsurlarla televizyonun karşılaştırması, bir 

kültür aracı olarak televizyonun, insanların imgeleme gereksinimlerini 

karşılaması sıkça tartışılmaktadır (Geilert, 2021: 105). İnsanın, barınma, 

beslenme gibi temel gereksinimlerinin hemen ardından gelen tinsel 

gereksinimleri, bunların içinde bulunan imgeleme gereksinimi her çağda 

farklı yollarla karşılanmaya çalışılmış, kültürel üretimler bu gereksinime 

karşılık vermiştir.  

Görüntüye dayalı bir medya olan televizyon, yaygınlaşan tüketim 

kültürüyle birlikte heyecanlı ve çekici imgeler üreterek, insanların 

imgeleme gereksinimleri için hazır imgeler oluşturmaya yönelmiştir. 

Modern yaşamın yüksek ritimli hareketliliğinden yorulan, bireycilikten 

kaynaklanan sorunlarından bunalan insanlar sıkıntılarından uzaklaşmak 

için televizyonun çekici imgelerine yönelmektedir (Pearson, 2004, 64). 

Arz-talep etkileşimi kapsamında televizyonun çekici imgeleri ilgi 

gördükçe, televizyon sürekli daha fantastik imgeler üretmektedir. 

Teknolojiyle bitlikte kolaylıklara ve kolaycılığa alışan insanlar, 

televizyonun hazır imgeleriyle birlikte imgeleme eylemlerini de 

kısıtlamışlar, imge dünyalarını daraltmışlardır.  

İlk insanlardan bu yana temel yaşamsal kaygı, öncelikle beslenme 

ve barınma gereksinimi karşılama, ardından da kendini güvende 

hissetmeyle birlikte tinsel gereksinimlerini karşılama ve bunun için 

gerekli yol ve araçları geliştirme olmuştur (Tillhagen, 1973, 335). 

Binlerce yıl boyunca fizyolojik gereksinimlerini toplayıcılık, avlanma, 

doğal korunaklarda barınma gibi yollarla gideren insanlar, tinsel 

gereksinimlerini karşılamak için de çoğu zaman içgüdüsel doğal yollara 

başvurmuşlar, zaman içinde tarihsel birikimle kültürü oluşturarak kültür 

ürünleriyle ihtiyaçlarını gidermişler, gelişen tekniklerle birlikte sanatı, 

eğlenceyi üretmişlerdir (Gilbert, 1983, 150). İnsanın metafizik 

gereksinimlerinden biri olan imgeleme ve imgeler aracılığıyla 

beklentilerini karşılama da modern çağlara kadar geleneksel kültür 

yoluyla giderilmiş, geleneksel kültür içindeki görkemli anlatımlar, 

destanlar, gizemli bulmacalar, taşlama içeren sözler imgesel gereksinimi 
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karşılamak amacıyla kullanılmış ve geliştirilmiştir (Treuer, 2002, 59). 

Modern olanaklarla birlikte imgelemenin, imgenin ve imgesel 

gereksinimin biçimi de niteliği de değişmiştir. 

 Onbinlerce yıl sürdüğü düşünülen yazının bulunmasından önceki 

çağların başlıca kültürel uygulaması, iletilerin sözle aktarıldığı sözlü 

kültürdür (Schneck, 2001, 423). Günlük sıradan anlatımların yanı sıra, 

toplumların tarihsel birikimleriyle de beslenen imgelemlerde görkemli 

öyküler, insanların düşün ve duygu dünyaları kadar toplumsal yaşamın 

içinde de yer bulmuştur. Kısıtlı iletişim olanakları nedeniyle evrendeki 

varlıkları ve gerçekleri doğrudan görmek yerine anlatımlardan duyup 

imgelemlerinde canlandıran insanlar, pek çok gerçeği kendi imgesel 

katkılarıyla da yeni kuşaklara aktarmışlardır (Peterson, 2007, 3). İmgesel 

anlatımlar yüzyıllar içinde kültürel öğelere dönüşmüş, ulusların 

karakteristiğiyle bütünleşerek yaygınlaşmıştır. Teknolojinin gelişmesi 

ve ileti aktarım olanaklarının yaygınlaşmasıyla bitlikte çekici ve 

etkileyici imgeleri tasarlayıp aktarma işi bir endüstriye dönüşmüştür. 

 Fotoğraf ve sinema ile birlikte gerçeğe yakın görüntülerini 

yansımalarını görmeye alışan insanlar, televizyonla birlikte daha 

gerçekçi görüntülere ulaşma olanağını yakalamış; televizyonun sayısal 

teknolojiyle buluşmasıyla da televizyon görüntüleri fantastik imgelere 

dönüşmüştür. Daha önce insanların imgelemlerinde canlandırdıkları 

görüntüler teknoloji çağında televizyon ekranlarına yansıyarak, 

insanların imgeleme gereksinimlerini karşılamaya başlamıştır (Streible, 

2013, 233). İnsanlar kendilerinin imgeleyebilecekleri görüntüleri 

televizyon ekranında izleyerek kendilerini iyi hissetmektedir.     

  Sinema gibi görüntüye dayalı bir teknikle insanlara seslenen 

televizyon, genel özellikleriyle sinemaya benzese de, hem fiziksel olarak 

insanların yakınında durmakta, hem de içeriğiyle onlara yakınlaşmaya 

çalışmaktadır (Cereci, 2001, 19). İnsanın yanı başındaki görüntülü bir 

araç olması nedeniyle popüler kültürün başat aracı haline gelen 

televizyon, gördüklerine, duyduklarından daha çok inanan insanlar için 

de tanrısal bir gücün sahibi gibi algılanmaktadır (Bertenthal vd., 1980, 

1074). İletişim teknolojileri, heyecanlı imgelerin etkilerini her defasında 

çok değişik tekniklerle hazırlayarak izleyicileri avlama çabasını 

sürdürürken, çoğu tecimsel kuruluşlar olan televizyon kanalları da çıkar 
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hesapları adına bazen kural ve ilkeleri de çiğneyerek duygusal etkiler 

yaratabilmektedir (DeFleur, 1964, 68). Bu kapsamda izleyicilerin 

imgeleme gereksinimlerini karşılamak için fantastik denebilecek 

görkemli imge tasarımları yapılmaktadır. 

 “Gölge”, “hayal” ve “görüntü” terimleri ile eş anlamlı olarak 

kullanılan imge, hayali olarak zihinde canlandırılan bir iç gerçekliğin 

görüntüsüdür. Platon’un tanımlamasıyla da imge gerçekliğin 

yansımasından başka bir şey değildir (Işıldak, 2008, 66). Varlıklar içinde 

yalnızca insana özgü olan imgeleme eylemi ve bu eylemden kaynaklanan 

imgeleme gereksinimi, tarih boyunca uygarlığın gelişimine, tartışmalara, 

değerlendirmelere, yüksek kültür ürünlerinin ortaya çıkmasına da neden 

olmuştur. İnsanoğlunun etrafını saran tüm yaşamsal unsurlardan fark 

edebildiği nesnel gerçekliklerin, kendine ait düşünsel dünyasında 

yorumlanmış hali olan imge, tinsel ve toplumsal önemi nedeniyle 

imgeleme eylemini de önemli kılmaktadır (İskenderoğlu, 2009, 163). 

Evrenin içindeki, her türlü materyali kullanabilen televizyon, imgeleme 

eylemini kullanmaktan da kaçınmamıştır. Elindeki olanaklarla insanları 

büyüleyici atmosferlere sürükleyebilen televizyon, insanların imgeleme 

eylemlerine baskın çıkan imge tasarımıyla da egemenlik kurmuştur. 

Sayısal yayıncılıkla birlikte televizyon teknolojisinde yaygınlaşan 

sıkıştırma teknikleri, izleyicilere, daha kolay algılayabilecekleri, 

düşünmeden anlayabilecekleri görüntüleri aktarma yollarını da 

açmaktadır. Ana yapıyı bozmadan görüntü, ses, veri, içinde tekrar edilen 

ve ses içinde kulağın algılama eşiğinin altında bulunan bileşenleri 

iletmeyerek gönderilecek bilgiyi azaltan sıkıştırma teknikleri, insanın 

gördüklerini algılamasını kolaylaştırıcı, gördükleri için daha az beyin 

gücü harcamasını sağlayan nitelikler de taşımaktadır (Cücioğlu, 2007, 

99). Bu gelişme de, yeni televizyon teknolojisinin, daha çok izleyen, 

daha az düşünen, hiç yargılamayan izleyicilerin çoğalma sürecine doğru 

yayılmaktadır. Yeryüzünün popüler yaşam tarzı popüler kültür, en 

popüler aracı olan televizyonla, dağ başlarındaki mezralardan derin 

vadilere kadar yayılmaktadır. Önceleri imgeleri kendi imgelemlerinde 

oluşturan insanlar, televizyonla bitlikte hazır imgeler izlemektedir.  

Az düşünen, az okuyan, az gözlemleyen, az çalışan ancak çok 

konuşan, çok bağıran, çok tüketen insanların dev açlıklarını doyurma 
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yolunda canla başla çalışan televizyon, kronik tinsel boşluk hastalığına 

ilaç üretmenin kaygısıyla insan aklının sınırlarını zorlarken, insanlara tek 

çıkış kapısı olduğu izlenimini de dayatmaya çalışmaktadır (Esposito, 

2011, 173). Çağın yüksek ritimli yaşam tarzları içinde sıkışıp kalan, 

kendilerinden ve çevrelerinden kaynaklanan sorunlara, hiçbir zaman 

sahip olamadıkları geleneksel kültürün verimli ürünlerinden uzakta, 

ilgisiz kapılarda çözüm arayanların yöneldikleri bir araca dönüşen 

televizyon, oyalama ve avutma konusunda uzmanlaşmayı başarmakta, 

izleyicileri sıkıntılardan alıkoyan heyecanlı imgeleriyle sorunlara çözüm 

gibi görünmektedir (Gelles ve Faulkner, 1978, 98). Bu nedenle 

televizyonun yaygınlığı her geçen gün daha da artmaktadır. 

İnsan aklının mucizevi buluşuyla insanların yaşamına giren 

televizyon, özellikle sanayi devriminin tüm dünyada yayıldığı ve 

köylerden kentlere göçlerin hızlandığı bir dönemde kültür boşluğu içine 

düşen insanların imdadına Hızır gibi yetişirken, insanın tüm ruhsal 

yapısını ve değerlerini çepeçevre saran teknolojinin hızıyla da kuralları 

yıkıp sınırları aşan nitelik kazanmıştır (Cereci, 2013, 112). Komşu 

komşuya yapılan içten söyleşilerin yerine yapmacık repliklerle, ağıt 

yakan anaların yerine gırtlaklarını yırtarcasına bağıran insanlarla, 

düşünce ürünü güldürülerin yerine soytarı gösterileriyle, dili edebiyata 

dönüştürüp konuşan hoşsohbet insanların söyleşileri yerine ağzı çok laf 

yapan insanların gevezelikleriyle çerçevesinin içini dolduran televizyon, 

izleyicilerinin anlayabileceği eksikliklerini, yüksek teknolojinin çekici 

unsurlarıyla alalamaktadır (Clarke ve Fredin, 1978, 157). Her durumda 

izleyicileri kendine çekebilen ve oyalayabilen imgeler tasarlama 

konusunda uzmanlaşan televizyon, dünyadaki sorunlar sürdüğü sürece 

egemenliğini sürdürmektedir.  

İnsanın her hareketinin bir amacı vardır ve bu hareketler insanın ne 

yaptığı, neden yaptığı sorularının yanıtlarını vermektedir (Nutku, 2002, 

204). Sahnede veya televizyon ekranında doğrudan bir ileti vermeye 

yönelik insan hareketlerinin niteliği, insanı ve insancıllığı anlatmak 

açısından daha büyük önem taşımaktadır. Tüm görüntülü iletişim 

araçları içinde insan hareketlerinin ayrıntılı görüntüleri televizyondan 

izlenebilmektedir. Görüntülerin gerçeklerden küçük olması nedeniyle 

televizyon çalışanları çoğunlukla yakın plan çekimler ve ayrıntılar 

üzerinde çalışmaktadır. Böylelikle yaşamın yüzeysel görüntülerinin 
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ardında kalan gerçekler televizyonda daha çok ön plana çıkmaktadır 

(Lynch, 2005, 47). Bu da televizyonu, izleyicilerin gözünde daha 

ayrıcalıklı ve önemli kılmaktadır. Televizyonun önemi, onun 

ekranındaki imgelerin çekiciliğini de arttırmaktadır. 

Televizyon teknolojisinde ve yayıncılığında “gün” kavramı 

bulunmamaktadır. Televizyon için, durmaksızın akan zaman vardır ve 

televizyon, sürekli akan zamanı, insanların yemek, tuvalete gitmek, 

uyumak, dinlenmek, cinsellik gibi zorunlu gereksinimleri için bile 

zaman ayırmadan albenisi yüksek yapımlarla doldurma çabasındadır. 

Çünkü televizyon yapımları, izleyici sayısını her an daha da artırarak 

izleyiciyi ekran başında sabitleyip, onlar üzerinden büyük gelirler 

sağlamayı amaçlamaktadır (Robinson ve Martin, 2009, 81). Tüm 

teknolojileri üreticileri, popüler kültür üreticileri, eğlence dünyası 

çalışanları, en kolay anlaşılabilecek görüntülerle sınırsız kitlelere 

seslenme kaygısı taşımaktadır. İzleyicilerin de bir ucundan bu kaygıya 

katıldıkları dünyanın içinde, kişilerin psikolojisinden başlayarak 

toplumsal kültüre,  aile yapısına değin tüm yaşam alanı ve yaşam tarzları 

değişmektedir. Televizyonun bazıları gerçeklerle örtüşen, çoğu fantastik 

imgeleri de bu değişime katkıda bulunmaktadır. 

 Fantastik unsurların gerçeklerle örülerek oluşturulduğu kültür 

ürünleri değişik yerleşim yerlerinde dolaşarak geçmişin birikimini 

enstrüman eşliğinde ezgilerle anlatan toreadorlardan köyden köye 

gezerek hikâye anlatan hikâyecilere kadar birçok yolla insanlara 

aktarılmıştır (Parker, 2011, 158). İnsanların çoğunun kırsal alanlarda 

çiftçilik yaparak yaşadıkları dönemlerde kırsal yaşamın başat 

dinamiklerinden birini oluşturan imgesel üretimler, bir yandan insanların 

iletişim ve eğlenme gereksinimlerini karşılarken; bir yandan da 

geleneksel kültürün yeni kuşaklara aktarılmasını sağlamışlardır. İnsanın 

doğal gereksinimlerinden biri olan, tinsel varlığını ve imgelemini 

doyurma kaygısı, imgeleminde gerçekle örtüşen veya gerçeklerden çok 

uzak fantastik imgeler kurarak doyurma yoluna gidilmiştir (Solis-Gadea, 

2005, 117). Tinsel doyum veya erinç için gerçekleri farklı biçimlerde 

imgelemek ya da gerçeklerden uzaklaşmak için gerçeküstü imgeler 

kurmak insanların tinsel gereksinimlerini karşılamıştır.  
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İnsan gelişiminin, tinsen gücü kullanmanın, kendini iyi 

hissetmenin, son aşamada başarının araçlarından biri olan imgeleme 

eylemi, nitelikli bir yaşam için insanın temel gereksinimlerinden biri 

olarak bilinmektedir (Smeets, 1992, 100). “Hayal gücü bilgi gücünden 

daha önemlidir” diyen Albert Einstein da, imgelemenin insan varlığı ve 

gelişimi için önemini doğrulamış, büyük amaçlara imgelerle başlayan 

yollarla ulaşılabileceğini vurgulamıştır (Ericson, 1999, 331). İnsanlar her 

dönemde çalıştıkları kadar, bazen de daha fazla imgeleyerek zaman 

geçirmişler, imgeleme gereksinimlerini karşılamışlardır. Resimden 

heykele, ikonalardan fotoğrafa, sinemadan sayısal görüntülere kadar her 

çağ kendi hazır imgelerini de üretmiştir (Gunning, 2012, 513). 21. 

Yüzyılın hazır imge üreten aracı televizyondur. 

 Her kültürde, doğdukları andan başlayarak insanların belleklerine 

yerleşen, toplumsal yaşamlarını besleyen, toplumsal karakteristiği 

oluşturan imgesel üretimlerin oluşması ve anlatımı, kültürün yapısı 

içinde örgütlenmiş, yollar ve araçlar geliştirilmiştir (Morill, 2008, 34). 

Çin’de ejderha (dragon) öyküleri, Hindistan’da Buda’nın, Brahma’nın 

kutsal öğretileri, İran’da görkemli Pers tarihi, Kuzey Avrupa’da 

doğaüstü güçlerle örülen Viking efsaneleri, Amerika Anakarası’nda 

yerlilerin insancıl masalları binlerce yıl insan imgeleminin hiç durmadan 

ırganan kaynağıyla üretilmiş, yaşamın da kaynaklarından birini 

oluşturmuştur (Powel, 2007, 101). İmgesel ürünler her çağda, çağın 

koşullarına özgü biçim ve etkilerle insanların yaşamlarını beslemiş ve 

yönlendirmiştir. Her türlü deneyim, anı ve bilgiyi materyal olarak 

kullanan insanlar, her çağda yaşamlarını süsleyen, güçlendiren ve 

geleceğe hazırlayan imgeleme eylemlerinde bulunmuşlardır. 

 Sevmek gibi, adalet içinde yaşamayı istemek gibi, erinç duymak 

gibi fizikötesi bir gereksinim olan imgesel ihtiyaç, insanların 

imgeleyerek başkalarına aktarma anlamına gelmektedir (McMahon, 

1973, 486). Gerçekliğin içinde bulmak istediğini veya gerçekleri 

tümüyle bırakarak erinç duymak istediği atmosferi imgeleyen insan, 

içinde bulunduğu koşullara bağlı olarak bazen gerçeğe dayanan imgeler 

kurmuş, bazen de ütopyaya yaklaşan imgeler oluşturmuştur (Delanty, 

2006, 42). Her durumda imgelemek, insanın mutlu olmasını, erinç 

duymasını sağlamıştır. Bu nedene bağlı olarak da insanlar, kendilerini 

mutlu eden imgelerini başkalarıyla paylaşmak için türlü araçlar 
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kullanmışlar, teknikler geliştirmişlerdir. İki temel gereksinim olan 

imgelemeyi ve iletişimi bir araya getiren teknikler geliştirilmiştir.  

 Binlerce yıl sözlü kültürle insandan insana, toplumdan topluma 

aktarılan imgesel üretimler, ilk çağlarda yalın çizimlerle, tiyatro, opera 

benzeri canlandırmalarla, zamanla resim, kakma, kazıma gibi 

tekniklerle, yazının bulunmasının ardından yazıtlar, kitaplarla 

aktarılmıştır. İmgelerini anlatmak ve başkalarının imgelerini öğrenmek 

için giysilerdeki desenlerden mimariye, kabartmalardan geleneksel 

sanatlara kadar çok sayıda yolla imgesel gereksinimlerini karşılamaya 

çalışmışlardır (Harvey, 1990, 423). Rönesans’la birlikte resim, heykel ve 

diğer sanatlar, matbaanın geliştirilmesinin ardından basılı ürünler ve 

daha sonraki dönemlerde medya denilen araçlar gerçeklerle birlikte 

insanların imgelerini de başka insanlara aktarmış, imgesel gereksinimi 

karşılamışlardır.  

 Geleneklerin egemen olduğu çağlarda mitolojik anlatımlarla 

bütünleşerek insanların imgelemlerinde daha da devleşen imgeler, 

teknoloji çağında gerçeklerle örtüşen canlandırmalar biçiminde ortaya 

çıkmaktadır. Televizyon da, iletilerinin daha çekici olması için imgesel 

iletilerini, insanların yaşadıkları gerçeklerden yola çıkarak onlara 

yakınlaştırmakta, insanlardan daha gerçekçi imgeleme tasarımları 

yapmaktadır. Bu yolla insanlar hem kendilerini gerçeklerle buluşmuş, 

hem de gerçeklerden uzaklaşmadan hayal dünyalarına yolculuğa çıkmış 

hissetmektedir (Güneş, 2010, 136). Tecimsel kaygılar nedeniyle zaman 

zaman gerçekler çarpık biçimde yansısa da, televizyonun fantastik 

imgeleri yanlışları örtmektedir (Kaplan vd., 2006, 732). Televizyonun 

imgeleme eylemi, insanların imgeleme gereksinimini karşılayarak 

kazanç sağlamak amacına yönelmektedir. 

İmgesel gereksinimi karşılama konusunda büyük olanaklara sahip 

olduğunun anlaşılmasıyla birlikte medya, gerçekler kadar imgeleri de 

materyal olarak kullanan araçlara dönüşmüştür (Lobel, 2013, 22). 

Medyanın içerdiği gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet, özellikle 

dünyanın yaşadığı sıkıntılı dönemlerin ardından 20. yüzyılın ikinci 

yarısından başlayarak imge kurgulayıp aktaran araçlar olarak 

çalışmışlardır (Flowers vd., 2003, 260). Bu nedenle modern dünyanın 

toplamları, baskıcı buldukları gerçeklerden uzaklaşmak için imgelerin 
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yaygın olduğu medyaya yönelmekte, medyanın imgesel atmosferinde 

gerçeklerden kaynaklanan sıkıntılarından uzaklaşmaya çalışmaktadır 

(Linke, 2007, 357). 21. yüzyılın en yaygın medyası olan televizyon, imge 

oluşturmakta sınır tanımadığı için insanları kendine çekmekte, modern 

sorunların acısız avutucusu olarak algılanmakta ve ilgi görmektedir. 

Çağdaş teknik ve olanaklarla her türlü görüntüyü oluşturabilme, 

her türlü görüntü üzerinde değişiklik yapabilme şansına sahip olan 

televizyon, ekonomik ve siyasal açıdan kendilerini baskı altında ve 

çıkmazda hisseden insanlar için yapay çıkış yolları sunmakta, onları 

gerçeklerden uzak, heyecanlı ve eğlenceli bir atmosferin içine çekerek 

geçici avunç oluşturmaktadır (Scannel, 2009, 228). Dünyanın değişen 

konjonktürü içinde tecimsel kaygıları artan ve daha çok kazanmak için 

her türlü yola başvuran televizyon kanalları, izleyiciler için onların 

özendikleri, kendilerini iyi hissettikleri hazır imgeler tasarlayarak, 

imgelemeyi bir endüstriye dönüştürmektedir (Mittell, 2001, 20). Bu 

bağlamda insanların imgeleme yetisi giderek kısırlaşmakta, özgün 

imgeler sıradanlaşmaktadır. 

İçinde barınılan yapılardan toprakta yetişen ürünlerin türlerine, 

hammaddelerden elde edilen ürünlerden eğlence ortamlarında söylenen 

şarkılara kadar sayısız unsurun değiştiği dünyanın konjonktürü içinde 

insanın pek çok özelliği de değişmiştir. Binlerce yıl içinde insan, üzerine 

giydiği giysilerden beslendiği yiyeceklere, dinsel inançlarından tekniğe 

olan yaklaşımına kadar tümüyle değişerek bambaşka bir varlık olmuştur 

(Geoffroy, 2004, 42). Önceleri pek çok yaşamsal gereksinimini 

geleneksel yöntemler, el emeği, beden gücüyle karşılayan insanlar, 

teknolojinin gelişmesiyle birlikte gereksinimlerinin karşılanmasını 

teknolojinin gücüne bırakmışlardır. Temelini parasal beklenti üzerine 

oturtan teknoloji üreticileri bu fırsatı kaçırmamışlar, insanların yerine 

imgeleyip insanların yerine yorum yapan, insanların yerine konuşan 

teknolojiler üretmişlerdir (James, 2001, 156). En kolay ulaşılabilen 

medya olan televizyon bu amaca en uygun araç olarak yaşamda 

egemenlik kurmuştur.     

Binlerce yıl geleneksel kültürle yaşayan insanlar, temel fiziksel ve 

tinsel gereksinimlerini çoğunlukla geleneksel yöntemlerle ve toplumsal 

dayanışmayla karşılamışlar, düşünsel ve duygusal gereksinimleri için 
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özellikle destan, efsane, hikâye gibi geleneksel anlatımlardan 

yaralanmışlardır (Andersen, 2010: 35). Yeni kuşakları eğitmenin de 

aracı olan geleneksel anlatımlar, insanların imgeleme gereksinimlerini 

de karşılayan, görkemli imgelerle insanların imgelemlerini doyuran 

olanaklar sunmuştur. Öncelikle kendi imgeleme gereksinimlerini 

karşılamak, ardından da kültüre katkıda bulunmak için imgeleme 

eylemini fantezi veya ütopya kurma düzeyine çıkaran insanlar, imge 

üreterek ve paylaşarak mutlu olmuş, kendilerini iyi hissetmiş, 

planladıkları eylemler için güç bulmuşlardır (Ong, 2016: XXI). 

Tekniğin ilerlemesi, teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların 

imgeledikleri görüntüler farklı biçimlerde farklı yüzeyler üzerine 

yansıtılmaya başlamış, insanlar fotoğraf, film, sinema, resim gibi hazır 

imgelerle karşılaşmışlardır. Teknolojinin sağladığı kolaylıklara alışan 

insanlar, hazır imgelerle birlikte imgeleme eylemlerini de sınırlamışlar, 

çekici teknolojik imgelere ilgi göstermişlerdir. Bu bağlamda en çekici 

imgeleri tasarlayan ve basit iletileri kolaylıkla anlaşılabilen televizyona 

yoğun biçimde yönelmişlerdir (Maier, 2017: 144). Günlük yaşamdan da 

beslenen televizyonun imgeleri, insanların pek çok beklentisine karşılık 

veren, doyurucu görünün özellikler taşıdığı için büyük ilgi görmüştür. 

Popüler kültürün ve tüketim alışkanlığının aracına dönüşen televizyon, 

kendisine yönelen yoğun ilgiyle daha görkemli ve çekici imgeler 

tasarlamaya başlamış, insanların imgeleme yeteneklerini ve imge 

potansiyellerini eline geçirmiştir (Tolle, 2018: 212).  

Yalnızca tüketerek, fazla okumadan ve maddeyle daraltılmış 

dünyalarda yaşayan insanların imgelemeleri güçleşirken, modern 

yaşamın yoğun ritmi içinde bunalan insanların yaşamı kolaylaştıran 

teknolojiler kadar hazır imgelere yöneldiği görülmektedir (Schaumburg, 

49). Hazır imgeler, insanların imgeleme gereksinimlerini doyurduğu 

ölçüde ilgi görmekte, beğenilmektedir. Çağdaş televizyon teknolojileri, 

insanları bulundukları yerlerden alıp başka evrenlere götürecek fantastik 

imgeleri oluşturabilecek olanaklar tanımaktadır. Bu nedenle televizyon, 

insanların imgelemekte güçlük çektikleri görkemli imgeler tasarlayarak 

imgeleme gereksinimlerine karşılık vermekte, insanları doyurmaktadır 

(Ruchatz, 2019: 37). Böylelikle televizyona olan yönelim artmaktadır. 
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Teknolojinin dünyanın her yanına yayılarak ileti aktarımını, bilgi 

alışverişini kolaylaştırdığı, her türlü haber, düşünce, kanı ve duyguyu 

milyarlarca insana ulaştırabildiği bir çağda en popüler medya olan 

televizyon, insanların günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası ve 

toplumsal dinamiğin başat unsurlarından biri olarak varlığını 

sürdürmektedir. Televizyonun, toplumsal yaşama ve insan gelişimine 

katkılarının bulunması, insanların yapıcı duygu ve düşüncelerini 

devindirici etkilerinin olması için, basit unsurlardan oluşmuş, doğrudan 

kolay anlaşılabilecek, heyecanlı ve çekici iletiler ve imgeler yerine, 

felsefe içeren, insanları düşünmeye ve sorun çözmeye yönlendiren, 

onları tüketerek mutlu edip sıkıntılardan uzaklaştırdığı kadar üretmeye 

de yaklaştıran yapımlarla insanlara seslenmesi, televizyonun çağdaş ve 

toplumsal rolüne daha çok yakışmaktadır (Grogorick ve Robra-Bissantz, 

2021: 1304).  
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Etkili Bir İletişim Arcı Olarak Müziğin Göç Travmasının 

Anlatımında Kullanımı 

Modern dünyada popüler olan pek çok müzik türünün kökeninin 

kitlesel göçlere dayandığı fazlaca bilinmemekte ve araştırılmamaktadır. 

Göçler, çok ayrıntılı kültür taşıyıcı hareketler olmasının yanı sıra, 

müzikal kalitesi güçlü müziklerin, özelikle göçün travmatik etkisini 

protest biçimde yansıtan müziğin ortaya çıkmasında da başlıca etkendir 

(Greve, 2006: 524). Çingenelerin Hindistan’dan göçleri, Afrikalıların 

Yeni Kıtaya göçleri, Çinlilerin Amerika Birleşik Devletleri’ne göçleri ve 

Türkiye’de 1970lerde kırsaldan kentlere göç sürecinde göçmenler kendi 

müziklerini üretmişler, göçün travmasına isyanın haykırışıyla ortaya 

çıkan müzikler ilerleyen dönemlerde kült ezgilere dönüşmüştür. 

İletişimde en etkili anlatım yöntemlerinden biri olan müzik, göçmenlerin 

duygularını, göç hikâyelerini, ıstıraplarını, kederlerini, kayıp ve 

kaygılarını en seçik biçimde aktaran araç olmuştur. Göçmen müzikleri, 

çoğunlukla göçün ağır psikolojik yüküne isyan ve başkaldırıyla dolu, 

protest ezgiler olarak ortaya çıkmıştır.   

Dünyada çok sevilen müziklerin hazin göç öykülerine dayanan 

dramatik temelleri vardır. Caz Çigan Müziği Flamenko ve Arabesk. 

Kitleler halinde uzun yollar aşarak ve tüm geçmişlerini geride bırakarak 

bir coğrafyadan başka bir coğrafyaya göçen insanların yaşadıkları 

sıkıntılara ve kayıplara isyanıdır göçmen müzikleri (Grünefeld, 2000: 

313). Göç sürecinde yaşanan kaygılar, korkular, umutsuzluk, çıkmazlar 

ve diğer sorunlar insanın tinsel varlığında başkaldırı olarak ortaya 

çıkmakta ve sonuçta haykırışlara dayanan isyan müzikleri olarak kendini 

göstermektedir (Esser, 2006: 102). Göçün psikolojik etkileri kişiden 

kişiye değişmekle birlikte, genel olarak tüm göçmenlerde az veya çok 

psikolojik travmaya neden olduğu artık bilinmektedir.    

Her nereye göçülürse göçülsün, göçmen müzikleri göçmenlerin 

karakterlerini ve onların göç sürecinde yaşadıkları deneyimleri, tıpkı 

göçün ağır psikolojik yükü gibi, derin ve içli ezgilerle ve isyankâr 

sözlerle anlatmaktadır (Wurm; 2006: 203). Göç, yorucu ve yıpratıcı bir 

süreç olmasının yanında, sayısız yeni deneyimin yaşandığı, yeni 

karakterlerin tanındığı bir eylemdir ve göçmenin, insan doğası gereği,  

göç sürecindeki deneyimleri ve izlenimleri, güçlü etkilerle anlatması 
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gerekmektedir. Göçün deneyimlerini ve duygusal birikimini anlatmanın 

en etkili yolu müzik olarak görünmektedir (Gratzer, 2018: 41). Müzik, 

genel iletişim süreçlerinde de en çok kullanılan araçlardan biridir. 

Göçmen müziği, göçmenin göç sürecinde yaşadığı acı deneyimler 

ve travma kadar, göçtüğü yerdeki farklılıklara karşı da verdiği bir 

tepkidir. Geçmiştekiyle aynı olmayan yeni bir dünya, göçmeni 

şaşırtmakta ve kafasını karıştırmaktadır. Göçmen de müzik aracılığıyla 

hem şaşkınlığını hem de sekiyle aynı olmayan yeniye duyduğu kızgınlığı 

anlatmaya çalışmaktadır (Präger, 2018: 72). Müzik, etkili bir iletişim 

aracı olarak, kimlik, diaspora, toplumlararası ilişkiler, kültürleşme gibi 

konularda da açık bir araç olarak kullanılmaktadır. Göçmen topluluklar 

bir anlamda, müzik yoluyla kimliklerini ortaya koymakta, genetik sosyal 

gruplarını oluşturmakta, diğer gruplarla kültür alışverişi yapmaktadır 

(Aratnam vd., 2017: 384). Antropolojik açıdan kültürleşmenin temel 

araçlarından biri de müziktir.   

Müzik, göçmenler tarafından, yeni yerleşimde kendini tanıtmanın, 

kabul görmenin ve dışlanamaya karşı durmanın bir aracı olarak da 

benimsenmektedir (Parker, 2016: 28). Etnomüzikoloji, uzun süredir göç 

süreçleri ve sonuçlarıyla ilgilenirken, kültürel üretimin en yaygın ve en 

kolay yaratılan biçimlerinden biri olan müziğin, göçmenler için en etkili 

anlatım araçlarından biri olduğunu da dile getirmektedir (Baily ve 

Collyer, 2006: 178). Müzik genel anlamda da en tekili ve anlatım gücü 

yüksek iletişim araçlarından biridir.  

Göç sürecinde göçmenler, kültürlerinden ve kimliklerinden 

uzaklaşmamak için, olabildiğince kültürel varlıklarını yanlarında 

taşımak istemektedir. Kültürel varlıkların ilk sıralarında da müzik 

aletleri, enstrümanlar gelmektedir (Barth ve Stroh, 2017: 166). Müzik 

aletlerini de yanında taşıyan göçmenler, yine kimlik ve kültürlerinin bir 

parçası olan müziği de yanlarında taşıyıp, göçtükleri yerde kimlikleriyle 

var olmaya çalışmaktadır.   

Göçü dikkate almak, psikologların gruplar arası ilişkiler 

konusunda zamansal ve uluslararası olarak daha geniş bir perspektifle 

çalışmasını da gerektirmektedir. Tarihsel ve çağdaş durum, ulusların ve 

nüfuslarının göç ve göçmenlere yönelik genel yönelimini önemli ölçüde 

etkilemektedir. Bu nedenle kültür, göç psikolojisi için çok önemlidir 
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(Heckmann, 2015, s. 38). Örneğin Kanada, geleneksel olarak göçü, 

gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak görmüştür, oysa Almanya çok 

yakın zamana kadar yalnızca etnik Alman atalarına miraslarını 

izleyebilen insanlar tarafından resmi göçe izin vermiştir. Diğer etnik 

gruplar için Almanya, Gastarbeiter veya misafir işçiler sınıflandırmasını 

geliştirmiştir (Klekowski ve Höhne, 2017, s. 169) . Bu konuk işçiler, 

geçici ya da mevsimlik işçilerden daha fazlasıdır; başta Türkiye'den 

olanlar olmak üzere birçok misafir işçi, ailelerinin de katılmasıyla 

tamamen Almanya'ya yerleşmiş ve üç kuşak boyunca vatandaşlık statüsü 

kazanmadan Almanya'da yaşamıştır. Önemli tartışmalardan sonra 2000 

yılında kabul edilen yeni yasa, artık Almanya'da doğan çocukların 

Alman vatandaşlığına hak kazanmalarına izin vermiş ve yabancıların 

vatandaşlık kazanmaları için gerekli asgari ikamet yıllarını azaltmıştır 

(Dovidio ve Esses, 2001, s. 378). Göçmenlerin davranışı, doğrudan 

psikolojileri tarafından belirlenmektedir. 

Göç nedenleri çeşitlidir ve savaş ya da baskı gibi son derece 

olumsuz yaşam koşullarından kaçmaktan ekonomik durumları 

iyileştirme umutlarına ve merakına kadar çeşitlilik göstermektedir. Göç 

her durumda, bir kültürden diğerine geçiş, genellikle bireylerin 

gelişimsel yollarını etkileyen benzersiz stres faktörlerinin (ör. sosyal 

bağların bozulması) eşlik ettiği büyük bir yaşam geçişidir (Bala, 2007, s. 

373). Kültürel çeşitliliğin yüksek olduğu toplumlarda, kültürleşmeyle 

ilgili konular büyük önem taşımaktadır. Kabul eden ülkeler, göçmenlerin 

asimilasyonunu destekleyebilir, çok kültürlü bir eğilimi kabul edebilir 

veya göçmenleri yüksek ayrım eğilimi olan ayrı gruplar olarak hoş 

görebilir. Kültürleşme alanındaki gelişim araştırmaları, göçmenlerin 

yeni bağlama ne kadar iyi uyum sağladıklarını açıklamada ve özellikle 

gençlerde olumlu ve olumsuz gelişimsel yörüngeleri şekillendiren 

faktörleri belirlemede özellikle ilgi çekmiştir (Weichold, 2010, s. 1) . 

Psikolojik sorunlar yaşa ve cinsiyete göre değişmekle birlikte, tüm 

göçmenler, mülteciler ve sığınmacılar psikolojik sorunlar yaşamaktadır. 

Yıllar süren sosyal, ekonomik ve politik değişimler, yoğun ve 

kapsamlı göç faaliyetleriyle sonuçlandı. Zorunlu ve gönüllü göçmenlerin 

ortaya çıkması, sosyal psikolojide yeni bir yönün gelişimini beraberinde 

getirdi: göç psikolojisi. Birçok disiplin, göç çalışmaları, göçmenlerin 

sorunları ve uyum süreçleriyle bağlantılıdır. Sosyal-psikolojik 
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literatürde, bir sosyal-kültürel çevrenin yeni koşullarına uyum için çeşitli 

modeller ele alınmaktadır (Gurieva ve diğerleri, 2015, s. 61). 

Göçmenlerin ruh sağlığı hiçbir şekilde yeni bir araştırma konusu 

değildir. Yine de, özellikle Batı ülkelerindeki göçmen nüfusun 

demografik yapı, göç nedenleri, varışta sağlık durumu, kültürel arka plan 

vb. Açısından sürekli değişmesi nedeniyle, sürekli olarak deneysel 

olarak yeniden incelenmesi gereken bir konudur (Tinghög, 2009, s. 3). 

Göçmenlerin statüsü ve psikolojisi her zaman bir sorun olmuştur. 

Ulusal Tıpta Uzmanlık Derneği olan ve ülke çapında 38.500'den 

fazla psikiyatri hekimini temsil eden Amerikan Psikiyatri Birliği (APA), 

Göçmenlerin Gözaltı Merkezleri ve Göçmenlerin Tedavisi Hakkında 

Kamu Görüşü Talebi Komisyon'uyla birlikte çalışmaktadır. APA, daha 

önce gözaltına alınan göçmen çocuklar ve aileleri üzerinde, İdare'nin 

Flores anlaşmasında önerdiği değişikliklerden kaynaklanan uzun süreli 

travmaya ilişkin endişelerini dile getirmiştir (USCCR, 2019, s. 121). 

Birçok eyalet, göç ve göçün sonuçları için yasalar çıkarmış ve önlemler 

almıştır. 

Amerikan göç organizasyonları, göçün ekonomik nedenleri ve 

sonuçlarından çok, sosyal ve psikolojik nedenleri ve sonuçları üzerinde 

çalışmaktadır. Bir yerden diğerine geçme hareketi fiziksel bir durum gibi 

görünse de psikolojik boyutu daha güçlü bir eylemdir. Göç hareketi 

öncelikle yoğun korku, endişe, heyecan, umut ve beklenti gibi duygularla 

ilerlemektedir. Göçmenlerin insan olması, göçe duygusal bir boyut 

katmaktadır (Berry, 2001, s. 628). Göçmen, bedeni ve tinsel varlığıyla 

göçü yaşamaktadır. Bu da doğal olarak davranışlardaki ve en yaygın 

iletişim aracı olan dile yansımaktadır. Her dil, insanın psikolojisine göre 

değiştiği gibi, dil değişimi göçmenlerde daha belirgin biçimde 

gözlenmektedir (Reitemeier, 2013, s. 252). Dil, her türlü etkiyle çok kısa 

sürede hızlıca değişen kültürel unsurdur.  

Göçmen psikolojisi göçün her aşamasında değişebilir Göçün 

psikolojik etkileri göçten çok önce başlar ve göçten sonra uzun bir süre 

devam eder (Kristal-Andersson, 2000, s. 196). Birkaç çalışma, kültürel 

stresi azaltabilecek veya iyileştirebilecek birden fazla faktör 

tanımlamıştır. Yeni ülkede daha uzun süre kalmanın kültürel stresi 

azaltması bekleniyor. Çok sayıda araştırma, arkadaşlardan, ailelerden ve 
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/ veya kurumlardan gelen sosyal desteğin, kültürü azaltabileceğini 

bulmuştur. Hovey ve Magana, sosyoekonomik statünün, göç etme 

kararındaki kontrol duygusunun ve yeni ülkenin kültürel çeşitliliği kabul 

etme isteğinin farklı kültürleşme stres düzeylerine katkıda bulunan 

faktörlerden bazıları olduğunu bulmuştur (Hernandez, 2009, s. 717) ). 

Göçmenlikten önce ve sonra psikolojiyi yönetmek, göçmenin iradesi ile 

ilgilidir. Dolayısıyla göçmen, göç sürecinde davranışlarının ve dilinin 

değiştiğini çoğunlukla farketmekte ve buna izin vermekte veya 

vermemektedir. 

Doğal olarak göçün her birey üzerinde farklı etkileri vardır. 

Yaşlılar ve yetişkinler, deneyimleri nedeniyle ağır göç maliyetinden 

daha az etkilenmektedir. Ancak çocuklar ve gençler kendilerini daha ağır 

biçimde rahatsız hissetmektedir (Perreira ve Ornelas, 2011, s. 205). 

Kadınlar göçün etkilerini daha şiddetli yaşamaktadır. Göçün psikolojik 

etkileri kültürlere göre değişiklik göstermektedir. Güney ve Güney 

Afrika'daki göçün doğası hakkında, psikoloji ve göçün kesişme noktasını 

eleştirmeye yardımcı olabilecek ve böylelikle gelecek için bir araştırma 

gündeminin çizelgesi oluşturmaya yardımcı olabilecek bir dizi düşünce 

vardır. Bunların çoğu, göç çalışmalarında uzun süredir devam eden 

tartışmaları, göç üzerine ortaya çıkan psikolojik literatüre bağlamayı 

içermektedir (Palmary, 2018, s. 8). Her insan göçü farklı algılamakta ve 

göçün etkilerine farklı tepkiler vermektedir. Bu bağlamda, göçün neden 

olduğu davranış ve dil değişiklikleri de her insanda farklı olmaktadır. 

Çoğu durumda, göçmenler yerli nüfustan farklı ırk ve etnik 

gruplardan gelmektedir ve farklı dini, siyasi ve kültürel geçmişlere 

sahiptir. Farklı bir din, dil veya kültüre sahip grupların akışı, mevcut 

kurumları baltalıyor ve mevcut sakinlerin yaşam biçimlerini ve sosyal 

statülerini tehdit ediyor olarak algılanabilir. Göçmenlerin yabancılığı, 

sosyal çevredeki strese atfedilebilen saldırgan dürtülerin yer 

değiştirmesinden kaynaklanan düşmanlığı da çekebilir (Cobb vd., 2018: 

9). Her durumda, göçmenler endişeli ve korkulu hissediyorlar. 

Göçmenler, mülteciler ve sığınmacılar, koşullar nedeniyle diğer 

insanlara göre daha fazla psikolojik sorunları olan kişilerdir. 

Araştırmalarda çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Genel olarak, 

göçmenlerin yaklaşık yüzde 29'u duygusal sorunlar yaşadığını ve yüzde 
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16'sı 3. dalgada yüksek düzeyde stres olduğunu bildirmiştir. 2. dalgadan 

3. dalgaya kadar yüksek stres seviyelerinde hafif bir artış bulunmuştur. 

Tanımlayıcı ve regresyon analizleri, cinsiyet, göçmen kategorisini 

göstermiş, menşe bölgesi, gelir ve yerleşim sürecine ilişkin algılar, yeni 

göçmenler için ruh sağlığı ve esenlik sonuçları ile ilişkilendirilmiştir. 

Tanımlayıcı ve regresyon sonuçları, kadınların duygusal sorunlar 

yaşadıklarını bildirme olasılıklarının daha yüksek olduğunu 

göstermektedir. Bu bulgu, ruh sağlığı ile ilgili diğer çalışmalarla 

uyumludur (Robert ve Gilkinson, 2012, s. 24). Göçmenler, mülteciler ve 

sığınmacılar, fiziksel sorunlardan çok psikolojik sorunlar yaşadıklarını 

söylemiştir. 

Göç psikolojisi konjonktüre göre değişmektedir. Ayrıca her ülke 

ve kültürde farklı psikolojik durumlar ortaya çıkmaktadır. Kanada 

göçmenlik seçim sisteminin, yüksek vasıflı işçilerin Kanada'ya girişini 

teşvik etmek için bir puan sistemi kullanmasına rağmen, bu aynı 

becerilerin Kanada işgücü piyasasında, özellikle de ırksal azınlık için, 

genellikle göz ardı edildiğine dair kanıtlar vardır (Edmonston, 2016, s. 

98). Sorulması gereken önemli bir soru, bu ırksal azınlık göçmenlerinin 

becerilerinin, bu becerilerin elde edildiği ülkelerdeki eğitim kalitesinin 

düşük olması nedeniyle, bu göçmenlerin İngilizce veya Fransızca 

dilindeki yetersizlikleri nedeniyle azaltılıp indirilmeyeceğidir. Irksal 

önyargı veya belki de diğer bilinmeyen faktörler nedeniyle Kanada 

normları ve istihdam uygulamaları hakkında, bu etkilere neyin yol 

açtığının anlaşılması, Kanada'da artan endişenin önemli bir kaynağı 

olarak kabul edilen sorunu hafifletmeye yardımcı olmalı ve politika 

müdahalesi için bir giriş noktası sağlamalıdır (Esses ve diğerleri, 2010: 

639). Göç psikolojisi de yönetimler tarafından değerlendirilmektedir. 

Ancak yetkin olmayan kişiler, sorunu çözmeye de muktedir 

olamamaktadır. 

Göçmenlerin özellikle uyum sürecinde büyük sorunları var 

olmaktadır. Göçmenlik değişim demektir; kişilerarası sistemlerde ve 

sosyal ağlarda kesintileri ve anlam sistemlerine meydan okumaları ifade 

etmektedir. Kimliklerin, sosyal ve kültürel sistemlerin bu bağlamla 

bütünleştirilmesini içeren yeni bağlamlara uyum anlamına gelmektedir. 

Bu süreç bazen uzun ve zordur (Sonn, 2002, s. 217). Bu nedenle idareler 

entegrasyon sürecinde en çok çabayı sarf etmektedir. 
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Göçmen kökenli yetişkinlerin, çocukların, yaşlı yetişkinlerin ve 

ailelerin de sıklıkla direnç gösterdiklerini ve koruyucu geleneksel aile 

ağlarının ve kolektivistik başa çıkma stratejilerinin daha fazla kullanımı 

dahil olmak üzere kendi özel kültürel bağlamlarında köklenen koruyucu 

faktörlerden yararlandıklarını belirtmek önemlidir (örneğin, aileden veya 

benzer etnik akranlardan yardım istemek gibi). Göçmenler klinik 

tedaviye ihtiyaç duyduğunda, tedavi sürecine bir direnç ve başa çıkma 

perspektifi dahil etmek önemlidir. Bazı göçmenler, ABD'deki aile 

yapılarından güç alabilmektedir. Terapistler olumsuz veya yanlış 

anlamaya neden olabilmektedir. Bir kültürel bağlamda bir güç olarak 

kabul edilebilecek bir şeyin, bir başkasında sapkın veya istenmeyen 

olarak değerlendirilebileceğini belirtmek önemlidir. Kültürel açıdan 

yetkin muamele, göçmen kişiler arasında kültüre özgü değişimleri 

dikkate almayı gerektirmektedir. Ekolojik perspektifle tutarlı olarak, bu 

rapor ruh sağlığını ele alırken kişi ve çevrenin etkileşimi ve sosyal 

kimliklerin (ör. Cinsiyet, ırk, etnik köken, yaş, cinsel yönelim, sosyal 

sınıf, engellilik / yetenek ve göçmenlik durumu) ilgili kesişimlerini 

vurgulamaktadır (https://www.apa.org/topics/immigration, 2012: 9). 

Göçmen psikolojisi birçok faktörden etkilenmekte ve aynı zamanda 

geniş bir çevreyi etkilemektedir. 

Amerikan müzik tarihi bir anlamda Afrikalı siyahilerin göç tarihi 

ve köleliğin tarihi demektir. İlk siyahi kölelerin Afrika’dan Amerika 

anakarasına zorla getirilmesiyle başlayan dramatik öykü, siyahilerin içli 

haykırışlarıyla ve isyan sesleriyle ortaya çıkan ezgilerle form kazanmış 

ve ilerleyen dönemlerin en popüler müziği olmuştur (Whitcroft, 2022: 

48). 2012 ve 2016 yılları arasında yürütülen bir araştırmada, göçmenlerin 

müzikleri ve danslarıyla, geçmişleri ve genetik bağlantıları arasında sıkı 

ilişkiler bulunduğu, göçmen müziklerinin göçmenleri geçmişlerine ve 

geride bıraktıkları birikimlerine bağladığı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra 

göçmen müziklerinde, göç sürecinin travmatik etkilerinin ve göçün 

yıpratıcı zorluğuna isyanın izleri de görülmektedir (Arend ve Chatterjee, 

127). Müzik, göç sürecinde göçmenlerin zavallılığının, çaresizliğinin, 

umutsuzluğunun ve yaşadıkları zorluklara karşı isyanın anlatım aracı 

olarak ortaya çıkmaktadır.  

Atlantik Köle Ticareti sürecinde, XVI. ve XIX. Yüzyıllar arasında 

milyonlarca Afrikalı tanımadıkları yepyeni bir dünyaya, Amerika’ya 
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getirilmişlerdir. Yeni gelen-ler, tanımadıkları bu dünyada kültürlerini 

muhafaza edebilmenin çeşitli yollarını geliştirmişlerdir. Müzik de 

bunlardan biridir. Anavatana duyulan özlem, sosyal ve ırksal ayrımcılık 

gibi konuların yarattığı yabancılaşmanın en önemli temasını oluşturduğu 

blues, nam-ı diğer köle müziği kendilerini ait olmadıkları bir toplumsal 

yaşantının ortasında bulan insanların çığlığı olarak ortaya çıkmıştır 

(Erbay, 2021: 361). 

Amerikalı müzik tarihçisi Robert Stevenson'ın 1970 yılında ortaya 

attığı sava göre, Amerikan müziği İspanyolların anakaraya gelirken 

getirdikleri müzik, Afrikalıların müzikleri, Avrupalı göçmenlerin 

müzikleri, Hispanik göçmenlerin müzikleri gibi çok sayıda göçmen 

müziğiyle sentezlenmiş, karışık bir türdür (Rathert ve Ostendorf, 2018: 

215). Yeni anakaraya göçler, yeni müziklerin ve dansların da kaynağı 

olmuştur.  

Abraham Zvi Idelsohn'un Yahudi diasporasının haritasını 

çıkarmak için Yahudi müziğinin izlerini sürmüş ve Yahudi müziğinin 

göçlerle yayılışını ve diğer müziklere etkilerini ortaya koymuştur. 

Yahudiler, göçtükleri her yerde fiziksel varlıkları kadar müzikleriyle de 

var olmuşlar, sosyal yapıyı etkilemişlerdir (Bohlman, 2011: 159). 

Göçmenlerin göçün ardından ürettikleri müzik, öncelikler kendilerini 

korumalarını sağlayan ve sonra, yeni yaşamı anlamalarını ve 

adaptasyona yardımcı olan araç olarak ortaya çıkmıştır (King-Dejardin, 

2019: 132). Göçmen müziğinin, göçmenlerin uyum ve bütünleşme 

sürecini de kolaylaştıran, yerel topluma adapte olma çabalarını 

destekleyen özellikleri olduğu belirlenmiştir (Stokes, 2020: 23). Göç 

sürecinde ağır bir yük taşımış ve psikolojik travma yaşamış göçmenlerin 

duygusal çöküntülerini en gerçekçi biçimde aktarabilen araç müzik 

olarak kendisini göstermektedir.   

Afrikalı göçmenlerin gerek yeni kıtaya gerekse Avrupa’ya 

gelişlerinde yöresel müzikleriyle birlikte gelmeleri ve yanı sıra göçün 

ağır yükünden kaynaklanan haykırışlarla sosyal yaşamda yer almaları 

yerel müziği ve toplumu etkilemiştir (Bender, 2009: 147). Başta caz 

olmak üzere, soul, blues, funk gibi müzikler, Afrika kökenli siyahilerin 

şaşkınlık, korku ve kaygılarla göç ettikleri coğrafyadaki protest, isyankâr 

duygusal anlatımlarıdır (Zaunbrecher, 2017: 14). Müzik, güzel 
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duyguların olduğu kadar, acı, hüzün, keder, başkaldırı gibi duyguların da 

anlatım aracı olarak kullanılan iletişim aracıdır. 

Çinli göçmenler Amerika Birleşik Devletleri'nde müzikleriyle ilk 

kez ortaya çıktıklarında enstrümanları ve ezgileri insan ırkının garip 

üyeleri olarak egzotik "çekici" izlenimlerle değerlendirilmişlerdir. Fakat 

Çinli göçmenler, anavatanlarından ayrılmanın ve yüklü bir kültürü 

geride bırakmanın acısını ancak müzikle dile getirebilmişlerdir (Zheng, 

1990: 63). Çinli göçmenlerin bu kıtaya yerleşmelerinin başlangıcından 

beri müzik ve performanslar hayatlarının vazgeçilmez bir parçası 

olmuştur. Çinli göçmenler yüz yıl boyunca, göçün psikolojilerinde 

bıraktığı izleri müzikle yansıtmışlardır. 

Müzik sosyolojisi, müziğin grup kimliği yaratmak ve ifade etmek, 

sosyal grupları birbirine bağlamak ve insanlar arasında duygusal 

bağlantılar kurmak için bir araç olduğunu uzun zamandır ortaya 

koymaktadır (Kasinitz ve Martiniello, 2019: 862). Özellikle batıda, 

doğulu göçmenlerin kimliklendirilmesi ve tanınması aşamalarında 

göçmenler müzikten yararlanmaktadır (Gazzah, 2008 241). Müzik, 

ulusal kimliği ve kültürü ezgilerle anlatabilen, ancak aynı zamanda 

göçmenlerin ıstıraplı yolculuklarının acısını hissettirebilen etkili bir 

iletişim aracıdır.  

Yaklaşık 450 yıllarında Hindistan’dan kitleler halinde Avrupa’ya 

göçen ve Avrupa’da Çigan, Zigan, Gitan gibi isimler alan Çingeneler de 

müzikleriyle tanınmakta ve kendilerini müzikle var etmektedirler. 

Avrupa’nın her ülkesinde farklı ezgilerle kendilerini gösteren 

Çingeneler, müziği sentezleme konusunda da uzmanlaşmıştır (Jost, 213). 

Çingene müziği, Çingeneleri açıkça ortaya koyan müziktir ancak onların 

uzun yolculuklarının ve çileli göçlerinin de haykırışı ve içli yansımasıdır. 

Göçmenlerin, üst kültürlerin baskın olduğu toplumlarda 

müzikleriyle daha fazla ön plana çıkmaya çalıştığı, müziği yüksek bir 

kimlik göstergesi olarak algıladıkları görülmektedir (Fröhlich, 2019: 

401). Bu nedenle hangi durumda olurlarsa olsunlar, göçmenlerin 

varlıklarını sürdürmek ve kendilerini göstermek için en çok 

başvurdukları iletişim aracı müzik olmuştur.      
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Sözcük anlamı olarak “Arap etkinliği, Arap tarzı”,“ Arap müziğini 

andıran, anlamına gelen arabesk müzik de, göç sürecinin ürünü, göçmen 

müziklerinden biridir, daha çok karamsarlığı konu edinen bir müzik türü 

olarak ortaya çıkan arabesk, özellikle 1970lerden sonra Türkiye’de 

kırsaldan kentsel alanlara göçün sancılarını haykırış ve sızlanış 

biçiminde sergilemiştir (Kaymal, 2017: 1517). Türkiye’de uzunca bir 

sürece yayılan kırsaldan kentsele göç nedeniyle, arabesk müzik de uzun 

bir süre varlığını ve canlılığını sürdürmüş; özellikle göçmenlerin 

yerleştiği kentlerin kenar mahallelerinin müziği olması nedeniyle “varoş 

müziği” olarak da anılmıştır.   
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Bir İletişim Aracı Olarak Görsel Anlatımın Sanata Yansıması 

ve Sinema 

Görsel anlatımın, tüm modern çağ kültürüne egemen olması doğal 

karşılanmaktadır. Ancak görsel materyalleri malzeme olarak kullanan 

görsel sanatların anlaşılıp anlaşılamaması ya da toplumsal yapıya 

katkıları tartışılmaktadır. Antik Çağ düşünürü Aristo’ya göre, görüntü 

olmadan düşünmek olanaksızdır. Bir Çin atasözü de “bir resim bin söze 

değer” demektedir. Görsel anlatım, ilk insanlardan bu yana duygu, 

düşünce ve bilgileri anlatmanın temel yollarından biri olmuştur 

(Diamantopoulou, 2016: 325). Bir anlamda görsel materyal, en etkili 

iletişimin aracı olarak kullanılmıştır. Görüntü anlamına gelen imge, 

“gözlerin gördüğü değil de sentaksın (bağıntıların tümü) tanımlandığı 

yerdir ve oluşan durumdur (Bellebaum vd., 2012: 43). Modern çağda, 

resmi duyurulardan özel iletilere, günlük yaşamdan sanat çalışmalarına 

kadar hemen her durumda görsel materyaller kullanılmaktadır.  

Özellikle dijital devrim, yaşamı büyük ölçüde görüntüyle 

donatmıştır. Dijital teknoloji sonrasında dijital sanat da gelişmiştir. 

Görüntünün niteliğinin artması, insanları simulakrlarla dolu yaşamlara 

sürüklemiştir (Hildebrand-Schat, 2011: 6). Popüler kültürün temel 

unsuru olan eğlence, görsel yaklaşımla en yükseğe ulaşmıştır. 

Teknolojinin gelişmesi ve ucuzlaması, herkes için görüntü 

kaydedebilmeyi ve paylaşmayı kolaylaştırmıştır. Görsel teknolojinin 

gelişmesi, görsel sanatlarda çalışan sanatçıların da işine yaramıştır.  

Modern konjonktür, insanları, görselleri kullanarak düşünme, 

öğrenme ve anlatma anlamına gelen görsel okuryazarlığa 

sürüklemektedir. Teknolojinin sağladığı olanaklar, görsel okuryazarlığı 

arttırmaktadır. Bu da, görsel materyallerle çalışan sanatçıların daha 

kolay anlaşılmasını sağlamaktadır (Rustamov, 2006: 6; Wessel, 2018: 7). 

Yeni kuşaklar, doğdukları andan itibaren görsel iletilerle anlamaya 

başlamaktadır. Konjonktür, modern çağ insanını düşünmekten çok 

görerek anlamaya ve anlatmaya yönlendirmektedir. Görsel yaklaşımlar 

ve pratikler, görsel bir kültür oluşmasına neden olmuştur. Resim, heykel, 

çini, minyatür, ebru, seramik gibi görsel sanatlarla uğraşanlar, artık 

esinlerini ve hammaddelerini doğrudan görsel kültür unsurlarından 
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edinmektedir (Schober ve Hipfl, 2020: 24). Görsel kültür, yaşamın her 

alanına yayılmıştır ve herkesi etkilemektedir.  

Sayısal teknolojiyle birlikte görüntü teknikleri ve sanatlarının da 

gelişmesi, sanat alanında yeni akımların ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Görsel sanatlarda üretim yapan sanatçılar, artık geleneksel 

motifler ve teknikler kadar, bazen daha çok, modern sayısal teknik ve 

desenleri kullanmaktadır (Zimmermann, 2010: 146). Görsel anlatım, ilk 

çağlardan bu yana sanatın ana malzemesi olmuştur, ancak gelişen 

teknoloji ile birlikte görsel sanatların tanımı, tekniği ve içeriği de 

değişmiştir. Bu bağlamda sinema da, hem teknik hem içerik açısından 

değişmiş, yeni teknikler ve yeni yaklaşımlarla modern dünyadaki yerini 

almıştır. 

Son birkaç yüzyılda insanlar, daha çok parayla daha konforlu 

yaşam koşullarında yaşamaya şartlanmışken, sorunları dile getiren ve 

insanlarda geniş düşünsel açılımlar yapan sanat da koşullarla birlikte 

değişmektedir. Geçen yüzyılların edebi yapıtları, yerini şaşaalı görsel 

yapımlara, görüntülü anlatımlara bırakmıştır (Herzog ve Duh, 2013: 66). 

Görüntünün kolay anlaşılması nedeniyle Modern Çağ’da görsel anlatım 

hızla yayılmış, başka bir anlatım türü olan sanatı da etkisi altına almıştır. 

Ancak modern görsel sanatların anlaşılabilirliği ve topluma katkısı 

sürekli tartışılmıştır (Punzalan, 2018: 125). Çağlar değişmiş, sanat 

değişmiş, insanların sanata yaklaşımı da değişmiştir. 

Klasik sanatların yanı sıra, geleneksel sanatlar ve modern sanatlar 

da tarihsel değişim içinde dönüşmekte, yeni teknikler ve yaklaşımlarla 

ortaya konmaktadır. Resim, heykel gibi klasik sanatların yanında, 

minyatür, seramik, çini, ebru, hat gibi yerel geleneksel sanatlar da 

değişmekte, teknolojinin egemen olduğu dünyada konjonktüre koşut 

gelişim sağlama yoluna gitmektedir (Siegmund, 2016: 61). Değişen 

görsel sanat yaklaşımlarıyla birlikte, insanların da modern görsel 

sanatları algılaması ve anlaması sorunu tartışılmaktadır. Sinema, modern 

gelişmeler bağlamında yepyeni bir etki alanı olarak insanlara 

seslenmektedir (Antl,2018: 51). 

Gelişen teknoloji ve değişen koşullarla birlikte felsefenin ve 

sanatın yaklaşımları da değişmiş, Modern Çağ sayısız yeniliği 

beraberinde getirmiştir. Geleneksel dönemlere göre daha karmaşık olan 
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Modern Çağ, sayısız anlaşılmazlıkla birlikte gelmiştir (Schmitz, 2018). 

Özellikle Sanayi Devrimi’yle başlayan değişim, dilleri, yerleşim 

yerlerini, kültürleri ve yaklaşımları değiştirmiştir. Sözcüklerin 

anlamlarının yanı sıra, biçimler, simgeler ve anlamları da değişmiştir. 

Sanatçılar da bu devinim içinde yeni teknikler ve biçemler geliştirmek 

zorunda kalmıştır (Mitgutsch, 2016: 82). Dönüşen yapı içinde görsel 

anlatımın yolları ve araçları da yenilenmiştir.  

Modern Çağ’ın yüksek teknolojisi, insanlara sayısız iletişim ve 

eğlence olanağı sağlamış, yüksek ritimli ve karmaşık bir dünyada 

yaşayan insanlar için sınırsız imgesel tasarımlar ve sanal dünyalar 

yaratmıştır (Wölfel ve Sieß; 2018: 64). Yakın zamanlara kadar yazının 

anlatımıyla anlaşan dünya, modern olanaklarla birlikte görsel araçlarla 

anlaşmaya başlamıştır. Ancak bu kapsamda, görsel sanatlarla uğraşan 

sanatçıların disiplinleri, yapıtları, anlatımları ve anlaşılıp anlaşılmadığı 

da tartışılmaya başlanmıştır (Wessel, 2018: 9). Çok unsurlu, çok olanaklı 

çağda insanların yaşamları kolaylaşırken, beyinleri de bir o kadar 

yorulmakta, kafaları karışmaktadır. Değişen teknoloji ve sinema ile 

birlikte, modern kuramlar da gelişmiştir.  

Taşıdığı felsefe ve içerdiği unsurlar nedeniyle Modern Çağ, kolay 

anlaşılamayan, pek çok açıdan insanları zorlayan özellikler taşımaktadır 

(Schäfer, 2019: 617). Bir yandan para ve çıkar temeli üzerine kurulu 

siyasi rejimler, bir yandan psikolojik ve sosyolojik sorunlar, depresyon, 

çıkmazlar, modern çağı karmaşık bir bütün haline getirmektedir. Bu 

kapsamda modern sanatçılar da karmaşayı yansıtmakta, karmaşayı 

yaşayan insanlar da sanatı anlamaya çalışmaktadır. Ancak modern 

gürültü içinde modern sanatı anlamak da güçleşmektedir (Zahner, 2012: 

71). Bu durumda zaten modern çağın karmaşası içinde yorulan insanlar, 

sanattan uzaklaşmaktadır. 

Modern Çağ insanları da artık, İlk Çağ insanları gibi görüntüleri 

kullanarak kendilerini anlatmakta, iletilerini görsel yollarla 

aktarmaktadır. Gelişmiş bir okuryazarlığa ve yüksek teknolojiye rağmen 

insanlar, daha basit bir yolu kullanmaktadır (Franke, 1983). Sınırsız 

teknoloji olanakları içinde insanlar, görsel düşünmeyi ve görsel anlatımı 

öğrenmiştir. Bu nedenle günlük işlerden resmi kayıtlara kadar hemen her 

alanda görsel materyaller ve görsel teknikler kullanılmaktadır (Odell ve 
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Katz, 2005: 96). Dolayısıyla yüksek teknoloji dönemini, Görsel Çağ 

olarak adlandırmak da olasıdır. 

Dünyanın değişik koşulları ve konjonktürüyle birlikte sanatsal 

yaklaşım ve sanatın enstrümanları da değişmiş, görsel sanatlar da biçim 

ve içerik değiştirmiştir. Görüntülerin anlamları yeniden 

yapılandırılırken, görsel sanatlara yeni eklemeler de yapılmıştır 

(Pelowski vd., 2017: 99). Geleneksel dönemlerin yalın motif ve 

imgelerinin yerine, modern çağda daha karmaşık desen ve görseller 

yaygınlaşmıştır. Teknolojinin tüm olanaklarına rağmen modern sanatçı, 

görsel yapıt oluşturmak için daha fazla emek ve beyin gücü harcamak 

zorunda kalmaktadır (Agius, 2018: 544). Karmaşa, modern çağda görsel 

çalışan sanatçının işlerini zorlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra, sanata ilgi 

duyanların da kafası karışmaktadır. 

Modern sanatın sansasyonel yapısı ve geçici özellikleri, insanları 

kısa süreli oyalamakla birlikte, doyurucu olmayan niteliği insanlarda 

içten bir ilgi yaratmamaktadır (Tomljenović, 2015: 89). Modern Çağ’ın 

altyapısını oluşturan popüler kültür, yaşamla birlikte sanatı da 

basitleştirmekte, magazin düzeyine indirmektedir. Bu da modern sanatı 

tartışılır hale getirmektedir (Tam, 2016: 8). Görsel sanatlar, magazinel, 

sansasyonel yapıtlar ürettikçe, insanların yaklaşımları katılaşmakta, 

sanata inançları azalmaktadır.  

Suçların ve ahlaksızlığın bazı etkenlerle meşrulaştığı, yaygınlaştığı 

çağda, sanatta da çalıntı veya kopya yapıtlara sıklıkla rastlanmaktadır. 

Görsel sanatlarda da zaman zaman ahlakdışı yapıtlar göze çarpmaktadır 

(Kuepers, 2015: 77). 

Modern Çağ, insanlara pek çok olanak sağlamasına rağmen, bazen 

maddi temelli felsefesi nedeniyle, bazen koşuşturmalı, yüksek ritimli 

biçemi nedeniyle insanları yormakta, iletilerin algılanmasını 

güçleştirmektedir. Bu kargaşa da hem sanatçıyı hem insanları 

zorlamaktadır (Janicke, 2015: 62). Klasik resimle başlayan görsel 

sanatlar, Modern Çağ’da grafik tasarımının çok boyutlu tekniğiyle 

devam etmekte, çok sayıda teknik ve araçla anlatım yapmaktadır. Bu 

kapsamda, geleneksel sanatlar bile biçim değiştirmekte, çini, seramik, 

minyatür, hat, ebru gibi sanatlarda bile yeni açılımlar yaşanmaktadır.   
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Sanat, yaşamın vazgeçilmez bir öğesi ve insanın temel 

eylemlerinden biri olduğu sürece, sanatın disiplininden ve insanlığa 

katkıda bulunma ereğinden vazgeçmek de söz konusu olmayacaktır. 

Dünya ne kadar değişirse değişsin, Sanatçının duyarlılığı ve sanatın 

yaşama katkıları değişmemekte, en baskıcı yönetimlere rağmen sanatçı 

her biçimde anlatımını yapmaktadır. Teknolojinin gelişmesi de koşulları 

ve araçları değiştirmekte, ancak sorunları ve sanatçının eleştirel bakışını 

değiştirememektedir. Ancak pek çok unsuru birbiriyle çelişen ve 

adaletsizlikle dolu modern dünyada, sanatçıların da insanları daha çok 

anlamaları ve insanların daha kolay anlayabileceği yapıtlar üretmeleri, 

sanatı daha da değerlendirecektir.  

Özellikle görsel sanatların sansasyonel ve magazinel yapımlara 

yönelerek daha çok ilgi görme çabaları, yapıtların değerini düşürmekte, 

küçük bir yığını oyalarken, gerçek sanatseverleri hüsrana uğratmaktadır. 

Bu nedenle görsel sanatla uğraşan sanatçıların, ilgi görmek ve 

beğenilmek için, klasik sanatlarda olduğu gibi düşünerek, emek vererek, 

araştırarak çalışması gerekmektedir. Modern Çağ’ın bayağı ve karmaşık 

yapısı içinde giderek değer yitiren resim, heykel, seramik, çini gibi 

görsel sanatların yeniden yüksek değer kazanması için, sanatçıların daha 

çok çaba vermeleri gerekmektedir. 
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Sosyal Ağların Dark Web’e Dönüşümü 

İnternet ve sosyal ağlar, günümüzde herkes için günlük yaşamın 

bir parçası olmuştur ve çoğunlukla riskleri ve zararları düşünülmeden 

kullanılmaktadır. Sosyal ağların kullanımının sosyal davranışları 

etkilediği çok sayıda araştırmayla kanıtlanmıştır (Siripaiboon, 2016: 41). 

İnsanların, yaşamı sosyal ağlardan ibaret görmesi hipermodern 

gerçeklerden biridir ve yeni bir çağ dönüşümü anlamına gelmektedir. 

Soysal yaşam, kimlikler, sosyal roller, yaklaşımlar, biçemler sosyal 

ağlarla birlikte yeniden belirlenmektedir (Alfert, 2014: 77). Teknolojiyle 

postmoderne dönüşen çağ, sosyal ağlarla birlikte hipermoderne 

dönüşmüştür.  

Web 2.0'ın geliştirilmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan akıllı 

telefonlar, yaşamın her alanında artan ağlarla dünyayı kuşatmıştır. Akıllı 

telefonların kullanıma girmesiyle sanal dünyaya mobil erişim sağlanmış, 

World Wide Web'e zamana bağlı erişim kolaylaşmıştır. İnternetle 

büyüyen ve sosyal ağların kullanımının doğal karşılandığı yetişkinler 

dünyayı biçimlendirmişlerdir (Thoma, 2017: 45). Dünya, hızlı ve kolay 

erişimli, geniş iletişim ve paylaşım olanakları sağlayan ve çok eğlenceli 

sosyal ağlarla sarılırken, pek çok yeni sorun da beraberinde gelmiştir.  

Sosyal etkileşim, sosyal ağ sitelerini diğer birçok medya 

uygulamasından - özellikle geleneksel kitle iletişim araçlarından veya 

statik internet sitelerinden açıkça ayıran bir özelliktir. Sosyal ağ 

sitelerinin, sosyal etkileşimi eğlence ile zenginleştirmesi, bu kadar çekici 

bir iletişim kanalının insanları sosyal iletişime daha fazla zaman 

ayırmaya teşvik etmesi anlamına gelmektedir (Leiner, 2012: 121). 

Radyo, televizyon veya kitapların aksine, birlikte olmak çevrimiçi sosyal 

ağları kullanmanın önemli bir parçasıdır. Sosyal ağlar, kullanıcıya sosyal 

etkileşim için güçlü ve etkili araçlar sağlamaktadır. 

Lin ve Lu, 2011 yılında 302 katılımcı arasında yaptıkları ankette, 

insanların sosyal ağ sitelerini kullanmalarının temel sebeplerinin eğlence 

ve kullanışlılık olduğunu, bunun yanında farklı cinsiyetlerin sosyal ağ 

sitelerini kullanma sebeplerinin de farklı olduğunu bulmuşlardır. Bunun 

yanı sıra insanların sosyal ağları kullanmalarının temel nedeninin boş 

zamanları doldurarak arkadaş ve aile takipleri ve eğitim nedenleriyle 
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olduğu da belirlenmiştir (Hajarian, 2015: 182). Bir başka araştırmada, 

insanların genellikle sosyal ağları kullanmak için birçok motivasyonel 

neden bildirdiği, en önemli nedenin yeni insanlarla iletişim kurmaktır 

(%31) olduğu belirlenmiştir. İkinci sırada arkadaşlarıyla iletişim halinde 

olmak (%21), üçüncü sırada ise genel sosyalleşme (%14) yer almaktadır. 

Toplam 11 farklı neden ve çeşitli alt nedenler tespit edilmiştir 

(Brandtzæg ve Heim, 2009: 151). Farklı düzeylerde sosyal etkileşimleri 

ve farklı bilgi alışverişi ve paylaşım biçimlerini desteklemek için sosyal 

ağları kullanım yaygınlaşmaktadır.  

Sosyal ağların kullanımı, ancak geri dönüş kanalının diğer 

kullanıcılarla zamanında etkileşim ve aktif taahhüt yoluyla özgün ve 

dürüst iletişim yoluyla da kullanılması durumunda etkili ve başarılı 

olmaktadır (Heise ve Peters, 2015: 5). Bireylerin yanı sıra şirketler ve 

kurumlar da işe alım, pazarlama ve kurum içi iletişim gibi nedenlerle 

sosyal ağları giderek daha fazla kendi amaçları için kullanmaktadır. 

Sosyal ağların birçok ihtiyaca cevap veren niteliği, geniş kapsamlı ve 

eğlenceli özellikleri onu çekici hale getirmektedir (Poller ve Waldmann, 

2013: 81). Ancak sosyal ağların yaygınlığı oranında sosyal ağlarla 

işlenen siber suçlar da artmaktadır.  

Sosyal ağlar iletişimi kolaylaştırmakta, büyük sayılarla bilgiye 

hızlı bir şekilde erişimi sağlamakta, arkadaşlar, tanıdıklar, meslektaşlar 

ve iş ortakları ile verileri paylaşma olanağı vermektedir. Ancak sosyal 

ağlar, sağladığı tüm olanakların yanında, kötü niyetli kişilerin ve 

grupların da kendi hesapları doğrultusunda yararlandığı alandır. 

İnternetin bu “tehlikeli” bölümü “Dark web” olarak bilinmektedir. Dark 

Web'in yasadışı uyuşturucu ticaretinden kiralık katillere kadar her türlü 

karanlık olayın gerçekleştiği yer olduğu varsayılmaktadır. Dark web, 

arama motorları tarafından dizine eklenmeyen ve yalnızca özel 

yazılımlarla erişilebilen derin web'in bir alt kümesi olarak da 

tanımlanmaktadır (Luber, 2022). Yer paylaşımlı bir ağ olarak uygulanan 

Dark Web'de, tüm veri trafiği şifrelenir ve anonimleştirilir. Bu nedenle 

yasadışı işleri dark web üzerinden yapmak elverişli hale gelmektedir.   

Dark web, yani anonimliğin garanti edildiği ve özel bir yazılım 

kullanmadan erişilemeyen bir World Wide Web, 2011 yılında dünyanın 

en büyük çevrimiçi kara borsası olan Silk Road, dark web üzerinde 
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kurulmuş; Dark Web'de sağlanan anonimliği bünyesinde barındıran 

sanal para birimlerinin varlığıyla ekonomi ve iş araştırmalarının konusu 

haline gelmiştir (Hatta, 2020: 286). 

King's College London'dan araştırmacılar Daniel Moore ve 

Thomas Rid, 2015 yılında beş haftalık bir süre boyunca dark web'deki 

2.723 aktif sayfanın içeriğini sınıflandırmış, sonuçta içeriklerin yüzde 

57'sinin yasa dışı içerik barındırdığını belirlemiştir (Guccione ve 

Seebacher, 2022). Dark Web’in, internetin arama motorları tarafından 

kapsanmayan bir parçası olması, onun yasadışı işler için kullanılmasını 

kolaylaştırmaktadır.  

Dark web, IP adreslerini internetin geri kalanından gizleyen web 

sitelerinden oluşan internetin bir parçasıdır. Yüzey ağı olarak 

adlandırılan içeriğin aksine, erişim için genellikle ziyaretçilerin IP 

adreslerini web sitesinden de gizleyen özel programlar veya 

teknolojilerle çalışmaktadır. Dark Web, kredi kartı numaralarından, 

uyuşturucu veya silahlardan sahte paraya, çalıntı banka hesaplarına, 

erişim verilerine ve sosyal medya profillerine ve hatta diğer insanların 

bilgisayarlarına girmeye yönelik yazılımlara kadar her türlü veriyi 

sağlayabilmektedir (Kaur ve Randhawa, 2020: 2143). Dark Web’in 

özellikleri ve sağladığı olanaklar, suça eğilimli olanları da 

cezbetmektedir. 

Dark web genellikle 'kötü' ile ilişkilendirilse de, aynı zamanda 'iyi' 

- ve 'çirkin'i de içermektedir. Google'ın arama motoruna her gün 3,5 

milyardan fazla sorgu girilmektedir. Sosyal medyaya her gün milyarlarca 

gönderi eklediğinde, çevrimiçi içeriğe erişmenin en baskın yolunun 

arama motorları ve paylaşılan bağlantılar olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Ancak her gün kullanılan 'yüzey ağı'nın tüm ağın binde birinden daha az 

olduğu tahmin edilmektedir. Gerisi 'derin ağda': arama motorları 

tarafından dizine eklenmeyen görünmez içeriktir. Bazılarına belirli 

uygulamalar veya kimlik bilgileriyle erişilebilen veritabanları, parola 

korumalı web siteleri, intranetler, akademik dergiler ve arşivler 

içermektedir (Radunović, 2016). Böylece sosyal ağlar giderek, gizli ve 

bazen yasadışı işlerin yapıldığı bir alana dönüşmektedir.  

Darknet de denen Dark Web sayfaları, normal tarayıcılarda 

bulunamadıkları için Gizli Servisler olarak da adlandırılmaktadır. 
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Darknet'te, tüm veri trafiği şifrelenmekte, kullanıcıları şeffaf ve 

izlenebilir kılan IP adresi de görünmez hale gelmektedir. Bu, güvenlik 

ve anonimlik sağlamakta, ancak aynı zamanda gezinmeyi biraz 

yavaşlatmaktadır (Manzau, 2021). Dark Web’in bu özelliği, sosyal 

ağların günlük, yasal görüşme ve paylaşımlardan giderek yasadışı 

işlemlere dönüşmesiyle sonuçlanmaktadır.  

Birbirine benzeyen ancak aynı olmayan Dark Web ve Deep (Derin 

Web)’in ayrı işlevleri bulunmaktadır. Derin web, web tarayıcıları 

tarafından dizine eklenmeyen internet bölümü olarak tanımlanır. Dark 

web ise derin ağın yalnızca özel araçlarla erişilebilen bir alt bölümü 

olarak tanımlanmaktadır. İlki öncelikle meşru günlük çevrimiçi 

etkinlikler için kullanılırken, ikincisi daha anonimdir ve yasa dışı 

işlemlerle tanınmaktadır (Ashtari, 2022). Merkezi olmayan ve belirsiz 

doğası nedeniyle karanlık ağın ne kadar yaygın olduğunu ölçmek zordur. 

Çevrimiçi dünyanın uzun süredir yasa dışı işlemlerle dolu bir 

geçmişi vardır. Bildirilen ilk çevrimiçi işlem 1972'de gerçekleşmiş ve 

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki öğrenciler ile Stanford 

Üniversitesi'ndeki öğrenciler arasında kendi ARPANET hesaplarını 

kullanarak gönderilen az miktarda dan söz edilmiştir). O zamandan beri, 

sofistike teknolojilerin birleştirilmesi, yasadışı çevrimiçi karaborsaların 

geliştirilmesi için mükemmel bir platform yaratmıştır. Anonim İnternet 

taramasını, kripto para birimlerini ve küresel dağıtım sistemlerini, 

karanlık ağ pazarlarını veya yasa dışı kripto pazarlarını birleştirmek, 

ortaya çıkmış ve yasa dışı ürünlerin ve kaçak malın perakende satışını 

dönüştürmüştür. Yalnızca 'gizli' ağlara bağlanan özel yazılımlar 

aracılığıyla erişilebilen bu çevrimiçi pazar yerleri, yasa dışı ürünlerin ve 

kaçak malların satışı ve dağıtımında uzmanlaşmış e-ticaret tarzı web 

siteleridir. Darknet pazarlarında sunulan tipik ürünler arasında 

yasaklanmış ilaçlar, sahte/kimlik belgeleri, kötü amaçlı yazılımlar ve 

istismar kitleri, sahte ürünler ve diğer kaçak mallar yer almaktadır. 

Pornografik materyal (çocukların cinsel istismarı materyali [CSAM] 

dahil) ve silahlar sunan uzman pazarlar oluşmuştur (Ball vd., 2021).  
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Kadının Yeni Mecrası: Yeni Medya 

Kadınların yeni medyayı, özellikle sosyal medyayı daha çok 

kullandıkları gerçeği, pek çok araştırmada doğrulanmaktadır. Modern 

çağda daha çok artan ve evrilen kadın gereksinimlerinin çoğuna yanıt 

vermeye çalışan yeni medya, özellikle kadınların kendilerini ifade etme, 

sosyal ortamlara katılma, sorunlarını dile getirme gibi konularda etkin 

olmaya çalışmaktadır (Schwaiger vd., 2021: 60). Bilgisayar temeli 

üzerinde anlık ileti paylaşımı olanağı sağlayan yeni medya, karşıdakine 

görünmeden iletiyi aktarma ve ileti alma tekniği nedeniyle de ilgi 

görmektedir. Kadınların, içinde bulundukları ortamda güvensizlik ve 

samimiyetsizlik nedeniyle kendilerini ifade edememeleri, görüşlerini 

açıklayamamaları sorunu, daha güvenli bulunan yeni medya ve özellikle 

sosyal medyada bir ölçüde çözüm bulmaktadır. 

Modern çağın ve popüler kültürün başlıca ve en yaygın araçları 

olan yeni medya, çağın sayısız gereksinimini karşılarken, türlere özgü 

sorunlara da yol açabilmektedir. Ancak her şeye rağmen yeni medya, 

başta çocuk ve gençler olmak üzere hemen herkes tarafından, yaşamın 

gerekli bir unsuru olarak kullanılmakta ve yaşamı yönlendirmesine izin 

verilmektedir. Bilgisayara dayalı yeni medya denen medyanın da çok 

kullanıldığı ve özellikle kadınlar tarafından tercih edildiği ortaya 

konmaktadır (Popa ve Oprea, 2015: 1203). Araştırmalar, modern çağla 

birlikte yapay olarak arttırılan kadın gereksinimlerinin, kadınların 

özellikle paylaşım ve güvende hissetme ihtiyaçlarını yeni medya 

aracılığıyla gidermeye çalıştıklarını ortaya koymaktadır (Haring, 2011: 

11). Modern çağın yüksek ritimli, karmaşık ve çatışmacı atmosferi içinde 

bunalan, kendini güvende hissetmeyen, haksızlığa uğrayan kadınların 

yeni medya aracılığıyla düşünce ve duygularını dile getirdiği 

görülmektedir. 

Tarih boyunca ortaya çıkan iletişim araçları, bir yandan insanlar 

arasında ileti alışverişini sağlarken bir yandan da insanların düşünce, 

görüş ve izlenimlerini paylaşmalarının aracı olmuşlardır (Ottner, 2018: 

49). İnsanın bedensel gereksinimlerinin hemen ardından karşılamak 

zorunda olduğu düşünsel ve tinsel gereksinimlerinin başında gelen 

iletişim eylemi ve düşünce, görüş ve izlenimlerini paylaşma gereksinimi 

çeşitli iletişim araçlarını üretmeyi zorunlu kılmıştır (Dube, 1957, 133). 
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Her çağ, olanaklarına ve tekniklerine bağlı olarak değişik araçlar 

üretmiştir. 

Çevrede gelişen olayları, günlük yaşamda olup bitenleri geniş 

kitlelerle paylaşmak amacıyla basılan gazete, denizden karayla iletişim 

kurmak için geliştirilen telsiz, ses sinyallerini uzak alanlara aktarmak 

için kullanılan radyo, görsel iletileri insanlarla paylaşmak için üretilen 

televizyon ve dünyayı küçük bir alan haline getiren, sayısız iletinin 

paylaşıldığı internet, değişik dönemlerde yaşama katılmış paylaşım ve 

iletişim araçlarıdır (Cereci, 2014: 4). İnsanın temel gereksinimlerinden 

olan iletişim, her dönem çeşitli araçların geliştirilmesine, ortamların 

oluşturulmasına, olanakların üretilmesine neden olmuştur (Ferber vd., 

2005: 147). Büyük ölçüde dünyada meydana gelen olaylardan haberdar 

olmak, çeşitli düşünce ve görüşleri öğrenmek, farklı dünyalara yolculuk 

etmek amacıyla kullanılan iletişim araçları, popüler kültürün egemen 

olduğu modern çağlarda zaman geçirme ve eğlence amacıyla da 

kullanılmaktadır.  

Yaşamın sistematiğini yöneten, dünyanın yenilenme enerjisini 

sağlayan kadınlar, iletişim araçlarından da herkes kadar, bazen daha 

fazla yararlanmaktadır (Sagmeister, 2013: 44). Modern çağda, 

teknolojinin sağladığı büyük olanaklarla her türlü iletiyi aktarma, her 

türlü tasarımı gerçekleştirme gücüne sahip olan iletişim teknolojileri, 

kendini ortaya koymanın, gücünü kanıtlamanın veya kendini güçlü ve 

haklı göstermenin araçları olarak da kullanılmaktadır (Douglas, 2006: 

635). Toplumsal yapıya bağlı olarak bazı durumlarda düşüncelerini 

açıklamakta, görüşlerini dile getirmekte, izlenimlerini aktarmakta 

sorunlar yasayan kadınlar, gerçek dünya kadar riskli ve ürkütücü olarak 

görmedikleri medyayı, özellikle de yeni medyayı kullanarak paylaşımda 

bulunmaktadır (Lucas, 2013: 156). Kadınlar, sanal bir ortamda 

düşündüklerini söyleyebilmeyi veya sorunlarını paylaşabilmeyi daha az 

riskli ve ürkütücü bulmaktadır (Fischer, 2010: 766). Özellikle geri 

kalmış, baskıcı toplumlarda bu oran atmaktadır. 

Türlere bağlı olarak yeni medyanın ve geleneksel medyanın 

kullanımı konusundaki araştırmalar artarken, kadınların medyaya 

yaklaşımlarını ele alan araştırmalar da yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmada, 

kadınların medyayı kullanma biçimleri araştırılmış, kadınların, özellikle 
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interaktif televizyon aracılığıyla toplumsal ortamlara, gündeme katılma, 

sorunlarını paylaşma, kendilerini ifade etme yoğunluğu 

değerlendirilmiş; yeni medyanın, kadınlara özgür ve risksiz bir ortam 

olarak görünen niteliği incelenmiştir. Erkek egemen toplumlarda 

kadınların görüş ve isteklerini açıklamalarının güçlüğünden dolayı, 

kadınların düşünsel ve duygusal paylaşımda bulunabilecekleri ve 

risklerden uzak ortamları seçtiği, bu nedenle teknoloji aracılığıyla geniş 

olanaklar içeren yeni medyaya yöneldikleri sonucuna ulaşılmıştır 

(Geserick, 2005: 32). Kadınların, yeni medya aracılığıyla, bazen uzun 

süre gizledikleri öfkelerini, bazen sevinçlerini, bazen beklentilerini 

paylaştıkları sonucu elde edilmiştir.  

Zorlu dönemlerin ardından ilk çağlardan bu yana daha güvenli 

ortamlarda, daha rahat yasamak için çeşitli yollar ve teknikler geliştiren 

insanlar, basit gereksinimlerinden özel uğraşlarına kadar tüm isteklerini 

karşılayabilecek teknolojileri geliştirme konusunda büyük adımlar 

atmışlardır (Unger vd., 2017: 428). Teknikler ve teknoloji geliştikçe 

insanlar daha rahat yaşamaya başlamış, işler için harcadıkları zaman 

artmış, özel uğraşları ve eğlence için daha çok zaman ayırmaya 

başlamışlardır.  

Ekip biçmek için kullandıkları tekniklerden haberleşmek için 

kullandıkları yöntemlere kadar teknik alanda pek çok ussal ilerleme 

sağlamışlardır. Papirüslerden sonra insanlık tarihinin ilk medyası olan 

gazeteler de, ahşap matbaa makinesinin döküm olarak geliştirilmesiyle 

ortaya çıkmış, sonraki yıllarda elektronik olanakların da eklenmesiyle 

basım ve yayın işleri farklı boyutlara ulaşmıştır. Özellikle toplumların 

ileri gelenlerinin, yöneticilerin, monarkların kararlarını ve düşüncelerini 

geniş kitlelere aktarma isteği, medyayı büyüten etkenler olmuştur. 

Manuel tekniklerin ardından daha karmaşık elektronik teknoloji 

gelişmiş, sayısal teknolojiyle birlikte aklı zorlayan araçlar ve yöntemler 

çıkmıştır ortaya. Kamera ve video kayıtlarını kaset kullanmadan 

doğrudan sabit hard disklere kaydetme olanağı sağlayan, standart 

çözünürlüklerin yanı sıra yeni nesil HDV formatında da görüntü kaydı 

yapabilen Datavideo DV-HDD kayıt aygıtları, HD kameralar, intercom 

sistemleri, 8 kanal sesi tek bir Holophone mikrofonuyla elde etmeyi 

sağlayan suround ses mikrofonları, yüksek modül karbon fiberli boom 
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mikrofonlar, iletişim teknolojisinin ulaştığı son noktayla ilgili ipuçları 

verirken, iletişim teknolojisinin serüveni, teknolojinin doruğa ulaştığı 

çağlarda ilkel bulunan telsizle başlamıştır (Broadcasterinfo, 2008, 42). 

Titanik gemisinin batışının ardından denizden karayla daha sağlıklı 

iletişim kurma arayışları sonucunda ortaya çıkan telsizin gelişimi, 

elektromanyetik dalgalar üzerinde aktarılan iletilerin ve aktarıcı araçların 

sürekli gelişmesiyle sayısal teknolojilere kadar ulaşmıştır.  

Homosapiensten başlayarak insan önce kendini geliştirmiş ve 

evrilmiştir.  Biyoloji araştırmacılarına göre; soydaşlarıyla anlaşmak için 

"ses aleti"ni kullanmasını bilmeyen insan, onu sindirim aygıtının bir 

parçası gibi, doğal olarak yasayabilmesi için soluk alma, yemek yeme 

aracı yerine kullanmıştır. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra, yalın sesler 

çıkarmaya ve o seslerle de birçok kavramı anlatmaya çalışmıştır 

(Şenbay, 1992: 12). Zamanla sesin ve sözcüklerin en elverişli anlatım 

aracı olduğunu fark eden insan, konuşarak iletişim kurma yoluyla büyük 

uygarlıkların temelini oluşturmaya yönelmiştir. Her uygarlık hiç 

istisnasız, dizgesel iletişim eylemleri üzerine kurulmuş, iletişim 

süreçleriyle gelişmiş yapılardır (Anton ve Schetsche, 2015: 39). İnsanlar, 

iletişimle bilgiyi ve eleştiriyi paylaştıkça, gelişmeler yaşamışlardır. 

Her çağ, yeni gelişmelerin ve buluşların yaşandığı dönem 

olmuştur. 21. yüzyıl, geleneksel iletişim araçlarının, yerlerini elektroniğe 

dayalı ileri teknoloji ürünlerine bıraktığı çağ olmuştur. Bu anlamda her 

çağ yeniliğin ve modernliğin çağıdır (Barsch, 2019). İnsana iyi olduğunu 

hissettiren, enerji ve moral veren iletişim, doğal olarak oluşmuş veya 

yapay olarak gündeme getirilmiş ulusal sorunların çözümünde de birincil 

yöntemdir (Barbarosoglu, 2008, 45). İnsanın ussal gücü, iletişim 

sürecindeki yöntemlerde olduğu gibi, iletişimi sağlayan araçlar ve 

teknolojiler konusunda da gelişme sağlamıştır. 21. yüzyılın en görkemli 

yaşam unsuru medya da ileri teknolojilerle toplumsal yasamdaki yerini 

güçlendirmektedir (Kerres ve Rehm, 2014: 26). Medya denilen araçlar, 

insanları bilgilendirme ve öğretmenin yanında, boş zaman geçirme ve 

eğlendirme işlevini de üstlenmektedir. 

İnsanlar tarih boyunca, kendilerinde oluşup biriktirdikleri 

iletilerini başkalarına aktarmak için bazen kültürün, bazen sanatın, bazen 

bilimin yöntemlerini ve dillerini kullanmışlardır. Arthur Korn 1903 
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yılında, görüntülerin de telgraf kabloları aracılığıyla gönderildiği bir 

yöntem bulduğunda, insanlar arasında ileti alışverişini sağlamanın en 

etkili yollarından biri olan televizyonu geliştirmeyi amaçlamamıştır. 

İnsanlar arasındaki ileti alışverişini kolaylaştıran bu tür pek çok gelişme, 

birkaç insanın özel meraklarının ve araştırmalarının sonucu olarak ortaya 

çıkmış, ancak tüm insanlığın sahiplendiği araçlar olmuşlardır (Cereci, 

2002: 18). Teknoloji alanındaki pek çok gelişme, insanların düşün ve 

duygu dünyalarında biriktirdiği iletileri başkalarına aktarmak için 

tasarlanmıştır. Her ihtiyaç ve arayış, yeni buluşlar ve tekniklerle 

sonuçlanmıştır (Neuhäusler, vd.,2015: 25). Her yeni buluş da bir sonraki 

yeniliğe yollar açmıştır. 

Dünyadaki yapı sürekli değişmiş, göçler ve yenilikler küresel 

yapıyı sürekli evirmiştir. Toplumsal grupların konumları ve birbirleriyle 

etkileşimlerinin, teknolojinin karakterinin biçimlenmesinde büyük rolü 

olduğu bilinmektedir (Sassenberg, 2017: 24). Ekonomi grupları başta 

olmak üzere, eğitim gruplarının, dini grupların, bos zaman 

değerlendirme gruplarının tek başlarına veya birbirleriyle karşılıklı 

konumları, devinimleri ve etkileşimleriyle teknoloji bir biçim, nitelik ve 

kimlik kazanmakta ve büyük ölçüde tasarlandığı ve üretildiği toplumla 

benzeşmektedir (Klein ve Kleinman, 2002, 44). Her toplum doğal olarak, 

teknolojiye kendi karakterini kazandırmaktadır.  

Teknoloji üreticileri çok profesyonelce çalışmakta ve 100 yıllık 

planlar yapmaktadır. İlk tasarımın hemen ardından küresel bir niteliğe 

kavuşturulan teknoloji, tüm toplumların işine yarayabilen, kaçınılmaz bir 

çekiciliği de bulunan ürünlere dönüştürülmektedir. Teknoloji üreticileri, 

bir yandan ihtiyaç yaratıp ihtiyaçları karşılamaya çalışırken bir yandan 

da küresel alanda paranın hareketlenmesini sağlamaktadır (Hacke ve 

Welling, 2009: 16). İnsanları çok çekici özellikleriyle kendilerine çeken 

yeni teknolojiler, teknoloji üreticilerine büyük paralar kazandırmaktadır. 

Modern çağ, neredeyse tümüyle sayısal teknoloji, bilgi ve iletişim 

teknolojileri temeli üzerinde var olmaktadır. Bilgi ve iletişim 

teknolojilerini kullanan bireylerin sayısının giderek artmasıyla, teknoloji 

üreticileri de çalışmalarını bu alanlara doğru yönlendirmekte, özellikle 

1980'lerin sonlarından bu yana bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

düzenlenmesi, planlanması yeni açılımlar kazanmaktadır. Teknoloji 
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kullanıcılarının özelliklerine koşut olarak ergonominin, ekonominin, 

bilginin, bilimin, eğlencenin ölçütleri ve koşulları dikkate alınarak yeni 

teknoloji planlamaları yapılmaktadır. Teknoloji çalışmaları büyük 

ölçüde kullanıcıların özellikleri ve teknolojiyle ilişkileri dikkate alınarak 

düzenlenmektedir (Oudshoorn vd., 2004, 33). Medya teknolojisi, 21. 

Yüzyılın en çok kazandıran sektörlerinden biri olarak sayısız 

yatırımcının ilgisini çekmektedir. İstatistikleri dikkate inceleyen 

üreticiler, öncelikle çocukları ve kadınları hedef almaktadır (Oliveira, 

2017: 59). İstatistikler medya teknolojisini, özellikle sosyal medyayı en 

çok çocuk ve kadınların kullandığını göstermektedir. 

Yüksek teknolojinin tüm dünyaya yayıldığı dönem, Bilgi Çağı 

olarak anılmaktadır. Bilginin önemli bir çıkış noktası ve güç olarak 

algılanması nedeniyle bilgi teknolojisi ve iletişim teknolojisi hızla 

ilerlemekte, insanların beklentileriyle çağın koşulları arasında 

bağlantılar kurularak en elverişli teknolojilerin üretimleri yapılmaktadır. 

Özellikle bilgisayar teknolojisi temeli üzerinde gelişen bilgi ve medya 

teknolojileri bir yandan toplumsal yapının gereksinimlerine karşılık 

verirken, bir yandan da üreticilerin beklentilerini karşılamaktadır 

(Oudshoorn vd. 2004: 55). Özellikle sayısal teknoloji, medya 

teknolojilerinin geliştirilmesinde büyük olanaklar sağlamaktadır.  

İletişim, bireysel, ve toplumsal bir gereksinimdir. Bir yerleşim 

yerinde yaşayanların iletişim gereksinimlerini gidermek ve ortak iletişim 

alanları oluşturmak yöneticilerin sorumluluk alanına girerken, küresel 

anlamda tüm insanların birbirlerini tanıyarak iletişim gereksinimlerini 

gidermek sorumluluğunu, işbirliği halinde çalışan kurumlar ve 

kuruluşlar üstlenmektedir. Çoğunlukla çokuluslu şirket biçiminde ortaya 

çıkan büyük iletişim kanalları, çalışmalarını teknoloji temeli üzerinde 

yürütmektedir (Duncker, 2001, 381). Dünyanın her yöresinde yaşayan 

insanların ilgisini çekip onların doğal gereksinimlerine ve güdülerine 

seslenerek kendilerine bağlamaya çalışan uluslararası kitle iletişim 

araçları, insanların gündelik yaşamlarından uluslararası politikaya kadar 

çok geniş bir egemenlik alanını da ellerinde tutmaktadır (Zhang, 2004: 

122). Modern çağ insanının yorgunluğu ve çaresizliği, kitle iletişim 

araçlarının etkisini ve egemenliğini güçlendirmektedir. 
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Metropollerden mezralara kadar çok geniş alanların uzak 

yörelerinde yaşayan insanları birbirlerine yaklaştırma özelliğiyle 

insanların ilgisini çeken medya teknolojileri, birbirlerini tanımasalar da 

insanların iletilerini paylaşma konusunda sağladığı olanaklar nedeniyle 

beğeni kazanmakta ve talep edilmektedir (Cereci, 2002: 97). 

Otomasyonla yoğunlaşan boş zaman olgusu, eskiye oranla daha rahat ve 

kolay bir nitelik kazanan çağdaş yaşam biçimleri ve modern akımlar, 

insanlara teknolojiyle ve özellikle iletişim teknolojisinin ürettiği 

araçlarla daha fazla zaman geçirmesi olanağını tanımaktadır.  

Dünya, klasik Sanayi Devrimi’ni çoktan geçmiş, artarda modern 

devrimler yaşanmıştır. Tüketimine ve kullanımına da bağlı olarak 

gelişmede ve yenilikte sınır tanımayan iletişim teknolojileri artık mobil 

iletişim teknolojileri aşamasına gelmiş, bu tür teknolojiler de teknoloji 

üreticileri tarafından "nesil"lerle tanımlanmaktadır. İngilizce "3rd 

Generation" ya da "Üçüncü Nesil" anlamına gelen 3N kavramı mobil 

iletişim dünyasına ait olup, sayısal teknolojinin kullanılmaya 

başlanmasıyla birlikte frekansların daha etkin ve verimli kullanılmasını 

sağlayan teknolojiye karşılık gelmektedir (Özdemir, 2008: 112). İşlerini 

daha kısa sürede yapmak, iletilerini çabucak aktarmak isteyen kişiler 

özellikle yeni iletişim teknolojilerine yönelmektedir.  

Çağlar değiştikçe toplumsal değerler ve yargılar da değişmektedir. 

Teknoloji ve özellikle bilgi teknolojisinin kullanımı, bireylerin gelir 

düzeylerinin yükselmesine koşut olarak yaygınlığını arttırmakta ve bilgi 

teknolojilerinin kullanımı toplumda bir konum göstergesi olarak 

değerlendirilmektedir (Sousa vd., 2016: 32). Bilgi teknolojisi üzerindeki 

araştırmalar, is bulma ve istihdam süreçlerinde bilgi teknolojisi 

kullanımının bir ölçüt olarak kullanılması da toplumların gelişimine 

koşut olarak ilerlemektedir. Yeni iş alanlarının kurulması ve 

yapılandırılması da tümüyle bilgi teknolojileri temeli üzerinde 

tasarlanmaktadır (Hunter ve Lafkas, 2003: 234). Medya, teknolojinin 

tüm olanaklarından ve yeniliklerinden yararlanarak, öncelikle kendi 

kazancını hesaplamak yoluyla kitlelere seslenmekte, kitlelere ulaşmak 

ve onları kavrayıp başka atmosferlere götürmek için tasarladığı 

hayallerini teknolojiyle beslemektedir. Kitleler üzerinde ağlar ören 

medya, doğal olarak egemenliğini de kurmaktadır (Koščo, 2016: 39). 

Modern çağda hemen herkes, medyaya bağımlı olarak yaşamaktadır. 
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İletişim teknolojilerinin ana fikrini ve altyapısını oluşturan 

toplumsal gereksinimler ve dijital teknolojiler, yeni disiplinlerin, yeni 

modellerin oluşmasının, bilginin daha elverişli yöntemlerle insanlara 

ulaşmasının yollarını açmıştır. Yeryüzünü bilgi ağlarıyla ve bilgiyi 

insanlara aktaran araçlarla donatan teknolojiler, yeni işbirliklerinin 

oluşmasını ve yeni düşüncelerin insanların yaşamına katılmasını da 

sağlamaktadır. Yeni medya teknolojileri, insanları ortak konular ve 

simgeler çevresinde toplayarak birliktelik ve barış ortamlarının 

oluşmasına da katkıda bulunmaktadır (Duncker, 2001, 362). Yeryüzünde 

büyük ölçüde birörneklik yaratan medya, teknolojinin gücü aracılığıyla 

her alana yaydığı iletilerle dünyadaki benzeşmeyi güçlendirmektedir.  

21. yüzyıl, bir yandan Bilgi Çağı olarak adlandırılırken, bir yandan 

da iletişim teknolojilerinin en yaydın kullanıldığı dönem olarak 

bilinmektedir (Bahrini ve Qaffas, 2019: 11). Teknolojinin ulaştığı ileri 

düzeyin araçları olan medya dünyanın büyük bir bölümünde yaygınlık 

gösterirken, toplumlar üzerinde egemenlik kurduğu, gündemi 

yönlendirdiği ve sürekli yenilenerek dönüşümlere neden olduğu 

onaylanmaktadır. Yöneticilerin karar aşamalarında etkili olan medyanın, 

bireylerin düşüncelerini, izlenimlerini dile getirme konusunda da etkin 

araçlar olduğu benimsenmektedir (Toolley, 2000: 170). Çağın 

koşullarına bağlı olarak gelişen ve yenilenen medya, büyük kitlelere 

seslenme ve daha çok kişinin sesini dile getirme veya bireysel 

gereksinimlerini giderme konusunda da teknikler ve yöntemler 

geliştirmektedir.  

Yeni medya, bilgisayar temelli araçlardan oluşan ve etkileşim, 

iletişim ve eğlence amacıyla kullanılan olanakları kapsamaktadır 

(Flowers vd., 2003: 269). 21. yüzyılın dünyasında, metropollerden 

köylere kadar çok sayıda kişi yeni medyanın olanaklarından 

yararlanmaktadır. Hemen herkesin katıldığı ve özgürce görüşlerini 

paylaşıp diğer görüşlere yorum yapabildiği yeni medya, en çok kadınlar 

için büyük olanaklar sağlamakta, yeni mecralar açmaktadır (Han, 2018: 

13). Kadınlar, gerçek yaşamda bulamadıkları ifade olanaklarını yeni 

medya mecrasında bulmaktadır.  

Yeni medya, modern çağa biçim ve yön veren sayısal teknolojinin 

ve bilgisayar yazılımlarının ürünüdür. Bilgisayarın en yetkin 
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üretimlerinden biri olan yeni medya, sanayiden eğitime, haberleşmeden 

sanata kadar hemen her alanda kullanılmaktadır (Lian, 2017: 6692). 

İnsanlara genellikle haberleşme, oyun, eğlence olanakları sunan yeni 

medya, bilgisayar temelli haberleşme, ileti alışverişi için de olanaklar 

sunmakta ve bu amaçlarla sıkça kullanılmaktadır. Kişilerin karşılıklı 

olarak veya gruplar halinde yazışıp görüşebildiği yeni medya ortamları, 

uzaklıkları ortadan kaldırarak insanların birbirlerine yakınlaşmalarını, 

düşünce, izlenim ve iletilerini kolayca paylaşmalarını sağlamaktadır 

(Barabas ve Jerit, 2009: 85). Özellikle "sosyal medya" adı verilen medya 

ve insanlarla bağlantı kurup görüş alarak çalışan medya, paylaşımlar için 

sıkça kullanılan araçlardır.  

Kapitalist düşüncenin uygulamalarıyla biçimlenen küreselleşme 

akımı çerçevesinde giderek birbirine yakınlaşan, birbirine benzeyen, 

benzer ürünleri tüketen insanlar, yeni medya aracılığıyla birbirleriyle 

saha sık görüşerek veya görüşmeden, görüş ve kültür paylaşımında 

bulunmaktadır. Özellikle internet aracılığıyla yapılan paylaşımlar, 

insanların birbirlerini daha çok tanımalarını sağlayarak ortak gruplar 

oluşmasına neden olurken, ayrımlara ve çatışmalara da yol açmaktadır 

(Perlman, 2012: 71). Yeni medyadaki ileti paylaşımı, farklı bireyler 

üzerinde farklı etkiler yaparken, özellikle gerçek yasamda ileti paylaşımı 

konusunda sorunlar yasayan bireylere daha rahat davranma olanağı 

sağlamaktadır. Bu bağlamda totaliter rejimle yönetilen veya kültürel 

anlamda baskıcı, töreci toplumlarda, erişme olanağı kıt olsa da yeni 

medya kullanımının yüksek olduğu görülmektedir (Shahzalal ve Hassan, 

2019: 18). Baskıcı toplumlarda özellikle kadınların ağır yükler altında 

kalmaları nedeniyle, kadınların yeni medyaya ilgi göstermesi de doğal 

karşılanmaktadır.  

Gerçek yasamda ve yüz yüze iletişim kurarken düşüncelerini, 

duygularını, görüşlerini rahatça aktaramayan insanlar, sanal ortamlar 

sunan yeni medyada çok daha rahat biçimde iletilerini aktarabilmektedir 

(Hogan ve Strasburger, 2018: 8). İletişim sürecine katılan alıcı veya 

alıcıları doğrudan görmeyen kişiler, sanal ortamda paylaştıkları iletilere 

gönderilen geri beslemeleri de görmezden gelerek, kendilerini güven 

içinde hissederek ileti aktarmaktadır (Eveland ve Shah, 2003: 113). Yeni 

medyanın olanakları nedeniyle çok sayıda isimsiz ileti veya takma 

adlarla gönderilmiş iletiler de medya ortamında paylaşılmaktadır. 
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İsimsiz iletiler içinde çok sayıda kadın paylaşımcı olduğu bilinmektedir 

(Dayal ve Chaudhry, 2017: 16). Kadınlar gerçek yaşamda güvenli 

görmedikleri iletişim ortamını yeni medya mecrasında bulmaktadır.  

Geniş bir etkileşim ortamı olan yeni medyada, önemli gündem 

maddelerinden magazin konulara, yeni buluşlardan eğlenceli oyunlara, 

çağdaş organizasyon tekniklerinden günlük yaşam bilgilerine kadar çok 

sayıda iletiyi bulmak olasıdır. Herkesin kendisiyle ilgili bilgileri ve 

görüşleri paylaşabildiği interaktif medya, kalabalık ortam içinde 

kabahatlerin bile hoş görülmesini sağlayan bir ortam oluşturmaktadır 

(Jovnavic, 2003: 101). Yeni tanışmalar ve arkadaşlıklar için de elverişli 

olanaklar sunan yeni medyada, beğenilmeyen kişi ve iletileri silip atmak 

olanağı da sağlanmaktadır. Kadınların, heyecan ve karar 

değiştirmelerinden kaynaklanan ileti değişiklikleri ve silmeler de yeni 

medyada kolaylıkla yapılmaktadır (Murtiningsih vd., 2017: 151). Yeni 

medyayı hem duygu ve düşünceleri aktarmak için elverişli bir mecra 

olarak kullanan kadınlar, hem de tüm çevreden haber alma ve gelişmeleri 

izleme gereksinimlerini karşılamak için kullanmaktadırlar.  

Yüksek ritimli, hızlı tüketilip çabuk yorulunan 21. yüzyılın ağır 

koşulları içinde insanların iletişim, ileti alışverişi, eğlenme, toplumsal 

etkinliklere katılma, kendini toplumun bir parçası hissetme gibi 

gereksinimlerine teknolojinin olanaklarıyla ve hızlı biçimde yanıt 

vermeye çalışan yeni medya, bir anlamda da insanları çağın koşullarının 

yorgunluğundan ve gerilimden uzaklaştırma amacı taşımaktadır 

(Ravallion, 2012, 27). İnternetin birbirine bağladığı aygıtlar ve sistemler 

arasında ileti akışının bireyin ve işletmelerin hayatında etki ettiği her 

noktayı inceleyen bir alan olan yeni medya, yalnızca toplumsal 

platformlarla ilgili değildir, ancak ileti alışverişinin olduğu ortamların 

tamamını kapsamaktadır (Linke, 2007, 355). Yeni medya, insan 

ilişkilerinin seyrekleştiği, iletişimin azaldığı modern çağda, insanlarda 

iletişim gereksinimlerini karşıladıkları duygusunu ve doyumunu 

oluşturan eğlenceli olanaklarla egemenlik kurmaktadır.  

Kadınlar, yeni medya ile yaşamlarına yön verecek yepyeni bir 

mecrayı keşfetmiştir. Son yıllarda internet ve interaktif televizyon 

aracılığıyla kadınların eğitilmesi örnekleri atmaktadır (Júnior, 2019: 

168). Kadınların soru ve görüşleriyle katılabildikleri interaktif 
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uygulamalar, bir yandan kadın görüşünün iş ortamı ve günlük yaşama 

katılmasını sağlarken, bir yandan da kadınların her ortamda 

söyleyemedikleri sözleri dile getirmelerine olanak vermektedir (Liu ve 

Wilson, 2001: 411). Kadınların siyasal görüşlerinden günlük yaşamda 

karşılaştıkları sorunlara kadar tüm konular interaktif ortamlarda dile 

getirilmektedir (Schaffner, 2005: 813). İnteraktif televizyon da, 

kadınların düşünce, görüş, izlenim ve sorularını dile getirmek için yaygın 

olarak kullandıkları araçlardandır. Genel anlamda da yeni medya, 

kadınların, bir arkadaş gibi görerek, tereddüt etmeden kullandıkları 

araçlar konumuna gelmiştir.   

İnteraktif medyadan düşünce ve izlenimlerini dile getirmek için 

yararlanan kadınlar, alışveriş ve eğlence amacıyla da interaktif medyayı 

yoğun olarak kullanmaktadır (Rolls, 2018: 26). Aile yaşamında 

karşılaştıkları sorunlar veya yıllardır içlerinde sakladıkları duyguları 

açıklamak için özellikle interaktif televizyona yönelen kadınlar, iletileri 

paylaşmanın verdiği özgüvenle kendilerini daha güçlü hissetmekte, 

güçlü bireyler olduklarını hissetmenin coşkusunu yaşamaktadır (Speer, 

2012: 71). Gerçek yaşamda geri planda kalarak iletilerini aktarmakta 

güçlük yaşayan kadınlar, sanal ortamlar sunan interaktif televizyonda, 

gerçek yaşamdaki risklerden uzaklaştıklarını düşünerek istedikleri gibi 

davranabilmektedir.  

Çok yakınlarında bulunması ve gerçek dünyadan daha uzak 

görünmesi nedeniyle kadınların sıkça kullandıkları interaktif televizyon, 

kadınların görüşlerini rahatça dile getirebildikleri, sorunlarını 

paylaşabildikleri, tepkilerini ortaya koydukları bir araç olarak 

algılanmaktadır (Parry, 2000: 292). Kadınlar, gerçek yaşamda 

açıklamaktan çekindikleri pek çok iletiyi interaktif televizyonda rahatça 

ortaya koyabilmekte, kendilerini risklerden uzak görmekte, bu yolla 

bazen kamuoyu oluşturabilmekte veya kararların yönlenmesine katkıda 

bulunabilmektedirler.  

Dünyanın bazı coğrafyaları kadınlar için daha tehlikeli ve sıkıntılı 

bölgelerdir (Zajdel, 2014: 87). Çoğu zaman düşüncelerini, izlenimlerini 

dile getirme güçlüğü çeken kadınlar, özgürce davranabildikleri, her türlü 

riskten uzak ortamlar arayarak kendilerini anlatmanın yollarını 

aramaktadır (Madula vd., 2018). Daha az riskli ve özgür olarak 
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düşündükleri interaktif medyayı sıkça kullanan kadınlar, bazı 

durumlarda ciddi yönetsel ve toplumsal kararların değişmesinde, 

yönlenmesinde rol oynamaktadır (Davis, 2008: 311). İnteraktif 

televizyon aracılığıyla görüşlerini ve sorunlarını dile getiren kadınlar da, 

genellikle günlük yaşam ve aile ilişkileriyle ilgili iletiler paylaşmakla 

birlikte, ciddi kamuoylarının oluşumuna katkıda bulunmaktadır 

(Kellstedt, 2000: 254). Bu bağlamda interaktif televizyon, kadınların 

sözlerini dile getiren toplumsal bir rol üstlenmektedir.  

Başta sağlık sorunları olmak üzere aile içi ilişkiler ve işle ilgili 

sorunlar konularında çoğunlukla interaktif televizyonlardaki uzman 

kişilere başvuran kadınlar, görüşlerini dile getiren bir birey olduklarını 

hissetmek için de interaktif televizyona yönelmektedir (Castano ve 

Webster, 2011: 377). Yalnızca sağlık yayını yapan interaktif 

televizyonlara yoğun ilgi gösteren kadınlar, fiziksel sorunları kadar 

psikolojik sorunlarını da televizyon yayınlarındaki uzmanlarla 

paylaşarak çözüm aramakta, yalnızca yayınlara katılmak bile kadınlarda 

olumlu sonuçlara yol açmaktadır (Robert, 2002: 83). İnteraktif 

televizyon aracılığıyla iletilerini paylaşarak kendilerini mutlu hisseden 

kadınlar, yayınlardan edindikleri izlenimler ve esinlerle de yeni projeler 

tasarlamaktadır.  

Pek çok kadının ilgi duyduğu moda ve yemek konuları da interaktif 

medyada sıkça yayın konusu yapılmakta, kadınlar bu yayınlara da yoğun 

biçimde katılarak moda ve yemek konularındaki deneyim ve görüşlerini 

paylaşmaktadır. İnteraktif televizyon aracılığıyla sunulan resim veya el 

sanatları kursları gibi etkinlikler de kadınlar tarafından ilgi görmekte, 

fiziksel, duygusal ve düşünsel enerjilerini değerlendirmek isteyen 

kadınlar internet veya telefon aracılığıyla programlara katılarak üretim 

yapmaktadır (Mintz, 2001: 78). İnteraktif ortamdaki her türlü katılım, 

paylaşım ve aktarım kadınları mutlu etmekte, özgüvenlerini 

güçlendirmekte, kadınlara istedikleri enerjiyi sağlamaktadır 

(Baumgartner ve Herber, 2013: 329). Yeni medya bir anlamda, bazı 

kadınların gerilimli ve sıkıntılı dünyalarına mucizevi bir kurtarıcı gibi 

girmiş görünmektedir. 

İnteraktif televizyon yayınlarına katılan veya sosyal medyada ileti 

paylaşan, yorum yapan kadınların çoğu kendilerini gerilimlerinden 
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uzaklaşmış ve daha iyimser hissetmektedir. Yeni medyanın, kadınların 

kendilerini iyi hissetmelerini, özgüven yükseltmelerini sağladığı 

bilinmektedir. Yeni medya her durumda, kadınlara yeni mecralar 

açmaktadır (Drames, 2016: 59). İnteraktif televizyon yayınları ve sosyal 

medya paylaşımlarının sorun çözücü olduğuna inanan kadınlar, 

sorunların çözümüne katkıda bulunmak düşüncesiyle de televizyon 

yayınlarına katılmakta veya sosyal medyada paylaşım yapmaktadır 

(Wood ve Taylor, 2008: 48). İnteraktif televizyon yayınları çoğu zaman 

kadınların kendilerini iyi hissetmelerini sağlarken, bazen olumsuz 

sonuçlar doğuran tartışmalara da yol açmaktadır.  

Kadının dünyası, tehlikelerden uzak, güvenli ve özgürce hareket 

edebileceği bir atmosfer beklentisiyle yaşarken, kadınlar düşünsel ve 

duygusal birikimlerini paylaşmak için de kendilerine yakın hissettikleri, 

risksiz, güvenli ortamlar aramaktadır. Görüş ve izlenimlerini değerli ve 

özel bulan kadınlar, onları işe yarayacaklarını düşündükleri ortamlarda 

paylaşmakta ve paylaşımda bulundukları zaman kendilerini güçlü ve 

mutlu hissetmektedir (Gordon, 2003: 458). Kadınların, duygu, düşünce 

ve görüşlerini paylaşmalarını sağlayan araçlar kadınlar tarafından 

kendilerine yakın ve güvenilir bulunmakta, güçlerini artırdığına 

inanmaktadırlar (Hogue ve Mills, 2019: 4). Bu da, sosyal medyanın 

kadınlar tarafından kullanımını her gün arttırmaktadır.  

Modern çağ, insanları fantastik dünyalara sürükleyen 

teknolojilerle gelmiştir. Teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı modern 

çağ, ileti alışverişini kolaylaştıran, herkesin görüşleriyle katılabildiği 

sosyal ortamlar oluşturan olanaklar da sağlamaktadır. Özellikle 

bilgisayarla desteklenen ve bilgisayarın olanaklarından yararlanan 

iletişim teknolojisi, dünyanın her yerinden her türlü ortama katılma ve 

paylaşımlarda bulunma yolları açmaktadır (Sokari vd., 2017: 55). 

İletişim teknolojisinin paylaşım olanaklarından basta çocuklar ve gençler 

olmak üzere herkes sıklıkla yaralanmaktadır. İletilerini ve sorunlarını her 

ortamda paylaşamayan kadınlar da düşüncelerini, duygularını ve diğer 

iletilerini paylaşmak ve sosyal ortamlara katılmak için yeni medyayı 

kullanmakta, sanal bir ortam olarak gördükleri yeni medyaya sıkça 

yönelmektedirler (Premlata ve Jukariya, 2018: 1622). Yeni medya bir 

anlamda, kadınalar için yorucu ve gerilimli gerçeklerden kaçış yoludur.  
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Genellikle bilgisayar temelli bir yapı üzerinde biçimlenen ve 

seslendiği kitlenin de etkin katılımını amaçlayan interaktif medya, 21. 

yüzyılda tüm dünyada en çok kullanılan ve ileti aktarılan araçlar olarak 

ortaya çıkmaktadır. Herkesin görüş, düşünce, izlenim ve sorularıyla 

katılabildiği sosyal medyanın interaktif özelliği, fark gözetmeksizin 

herkese iletilerini paylaşma olanağı sağlamanın yanı sıra, sayısız eğlence 

ve zaman geçirme olanağı da sunmaktadır. Sosyal medya denilen 

ortamlardan aile ilişkilerinin ve günlük yaşamın konuşulduğu televizyon 

programlarına kadar çok geniş bir alanda yayın yapan interaktif medya, 

günlük yaşamın yoğun ritmi içinde sorunlar yasayan, toplumsal baskılar 

nedeniyle görüşlerini açıkça dile getiremeyen, bazen de zaman geçirmek 

isteyen insanların özellikle katılmak istediği ortamlar sunmaktadır. 

Katılımcıların ilk sırasında da kadınlar gelmektedir (Kanai ve Dobson, 

2016). Kadının güvenlik isteyen, tutkulu, ayrıntıcı, özgürlük, sevgi ve 

ilgi meraklısı psikolojisi kendini yeni medyada iyi hissetmektedir. 

Özellikle erkek egemen toplumlarda veya iş dünyasında baskılar 

altında çalışan kadınların sıkça kullandıkları interaktif medya, kadınlara, 

gerçek dünyadan daha farklı, sanal bir ortamda, risklerden uzak 

görüşlerini dile getirme, sorunlarını açıklama olanakları sunan araçlar 

olarak görünmektedir (Zeisler, 2017: 8). Bu nedenle yeni medyayı sıkça 

kullanmakta, özellikle çok yakınlarında olan sosyal medyaya ilgi 

göstermektedirler. Kadınlar, sosyal medyayı, dünyalarında açılan yeni 

bir yaşam mecrası olarak algılamaktadırlar (Sarkar, 2014: 56). Sosyal 

medya aracılığıyla iletilerini paylaşan, sosyal bir ortama katılan kadınlar 

kendilerini mutlu ve güçlü hissetmekte, bazen önemli toplumsal veya 

siyasal kararların yönlenmesine katkıda bulunmaktadırlar. Görüşlerini 

açıklayıp bir sonuca dönüştüğünü görmek kadınların özgüvenlerini de 

güçlendirmektedir. 

Her durumda yeni medyanın olanakları kadınların çok işine 

yaramakta, onların toplumda daha güçlü ve üretici bireyler olmasına 

katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle yeni medyanın kadınlar için 

sağladığı olanakların daha düzenli ve düzeyli biçimde planlanarak 

artması, kadınların daha da güçlenmesini sağlayacaktır.  
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Göçmen Davranışlarında Suça Eğilim: İletişimsizlik Sorunu 

Bu çalışmada, göçmenlerin suça eğilimleri temelinde göç 

travmasından kaynaklanan davranışları irdelenmiş, göçmenlerin suça 

eğilim nedenleri değerlendirilmiş, küresel istatistiklerden de 

yararlanılarak göçten kaynaklanan sorunların iletişim olanaklarıyla 

çözülebileceği vurgulanmıştır. Dünyada, sayıları milyonları bulan 

göçmenler, siyasal, ekonomik ve sosyal sorunlar başta olmak üzere pek 

çok sorunun kaynağı olabilmekte, çoğu zaman da doğrudan suçlu olarak 

nitelenebilmektedir. Göçmenin yaşadığı psikolojik travma ve ağır 

sorunlar ise çoğu zaman görmezden gelinmektedir. Göçten kaynaklanan 

sorunların çoğunun nedeninin, göçmenlerin yaşadığı iletişimsizlik 

olduğu görülmektedir. Yüksek teknolojiye rağmen, hipermodern çağın 

en büyük sorunlarından biri olan göç, göçmen psikolojisi ve göçmen 

davranışları açısından da ciddiyetle ve detaylı biçimde ele alınması 

gereken konudur. Uzun süre göçe maruz kalmış ve göç nedeniyle değişik 

sorunlar yaşamış ülkeler dışında, göçün neden olduğu sorunlar ve 

göçmen davranışları fazlaca irdelenmemiştir. Oysa göçmenler, pek çok 

ülkede potansiyel suçlu olarak görülen, ayrıştırılan ve dışlanan kişiler 

olarak ağır bir yükün altında ezilmekte, iletişim kurmakta zorluk 

çekmekte, ağır bir travma yaşamaktadırlar. Bazı göçmenler, istemeseler 

de, koşulların etkisiyle suça eğilim göstermekte, adaptasyon ve 

entegrasyon süreçlerinde başarısız olmaktadır. Oysa göçmenler içinde de 

üstün yetenek sahibi, bilim, spor ve sanata eğilimli, çalışkan bireyler 

bulunmakta ve olanak sağlandığında toplumsal yapıya katkıda bulunan 

üretimler yapabilmektedirler. Göçmenlerin adaptasyon ve entegrasyon 

süreçlerinin sorunsuz biçimde ilerlemesi ve toplumla bütünleşmeleri için 

elverişli iletişim ortamları oluşturulması gerekmektedir.  

Son yüzyıl, siyasal, ekonomik, kültürel ve diğer nedenlere bağlı 

kitlesel göçler ve göçlerin neden olduğu sorunlarla gelmiştir. Göçün 

yoğun biçimde yaşandığı ve göçmenlerin sorun olarak görüldüğü bazı 

toplumlarda göçmenler ağır biçimde suçlanmakta, aşağılanmakta ve 

dışlanmaktadır (Herwig ve Konietzka, 2012: 303). Bu çalışma, 

göçmenlerin yaşadığı psikolojik travmadan yola çıkarak göçün neden 

olduğu sorunları ele almakta ve göçmen iletişimiyle sorunların 

çözümüne vurgu yapmaktadır. 
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Uluslararası göçlerde milliyetçi duygularla doğrudan suç 

potansiyeli olarak görülen göçmenlerin daha ağır psikolojik yükü 

bulunmakta, suçlu potansiyeli olarak görülen ve aşağılanan göçmenler 

daha çok soruna neden olmaktadır (Cassee, 2012: 114). Göçün korku, 

kaygı gibi duygusal etkileri doğrudan insan psikolojisini etkileyen ve 

davranışlara yansıyan unsurdur. Gelecek kaygısının yanı sıra sahip 

olduklarını yitirme korkusu da göçmenin davranışlarını etkileyen, 

iletişim dilini bile değiştiren ögeler olarak ortaya çıkmaktadır (Razum 

vd., 2008: 111). Göçmenin, derdini anlatamadığı zaman, mağduriyetini 

dile getiremediği zaman suça yönelmesi çoğu zaman olağan 

karşılanmaktadır.  

Häussermann ve Haila’nın ortaya attığı kurama göre, tanımadığı 

bir ortama gelen göçmen doğal olarak kendini rahatsız hissetmekte ve 

olumsuz davranışlar sergilemektedir. Kolay ve çabuk iletişim kuramama 

da bu nedene bağlı bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır (Costa ve Ewert, 

2014: 148). Göçmenlerin suça eğilimini önlemek isteyen devletler, 

göçmenler için sosyal ortamlar, iletişim olanakları, adaptasyon ve 

entegrasyonu kolaylaştıran eğitim programları düzenlemektedir. 

Özellikle eğitim görmemiş, okuma yazma bilmeyen göçmenlerde 

görülen suça eğilim, ahlaksızca davranışlardan terör eylemlerine kadar 

geniş bir kapsamda ele alınmakta, her suça eğilim vakasında 

iletişimsizlik etkenine gönderme yapılmaktadır (Gleixner, 2021: 52). 

İletişim kurmakta zorlanan göçmenlerin suça eğiliminin daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir. 

1960ların sonlarına kadar çok da etkin olmayan suç sosyolojisi, 

1968’de Fritz Sack ve René König tarafından Amerikalı yazarların da 

katkılarıyla geliştirilerek, göçmen suçlarını da araştırmaya başlamıştır 

(Karstedt ve Oberwittler, 2004: 13). Göçmenlerin suça eğilimi, suç 

sosyolojisi tarafından öncelikle belirli yoksunluk ve yoksulluklarla 

açıklanmaktadır. Bu yoksunlukların başında da sosyal ortam ve iletişim 

gelmektedir (Hess ve Scheerer, 2004: 77). İletişim kuramayan insanların 

psikolojilerinin bozulduğu, sosyal ortamdan da, düzenli yaşam ve 

değerlerden de uzak kaldığı bilinmektedir. 

Göçü dikkate almak, psikologların gruplar arası ilişkiler 

konusunda zamansal ve uluslararası olarak daha geniş bir perspektifle 
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çalışmasını da gerektirmektedir. Tarihsel ve çağdaş durum, ulusların ve 

nüfuslarının göç ve göçmenlere yönelik genel yönelimini önemli ölçüde 

etkilemektedir. Bu nedenle kültür, göç psikolojisi için çok önemlidir 

(Heckmann, 2015: 38). Örneğin Kanada, geleneksel olarak göçü, 

gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak görmüştür, oysa Almanya çok 

yakın zamana kadar yalnızca etnik Alman atalarına miraslarını 

izleyebilen insanlar tarafından resmi göçe izin vermiştir. Diğer etnik 

gruplar için Almanya, Gastarbeiter veya misafir işçiler sınıflandırmasını 

geliştirmiştir (Klekowski ve Höhne, 2017: 169). Bu konuk işçiler, geçici 

ya da mevsimlik işçilerden daha fazlasıdır; başta Türkiye'den olanlar 

olmak üzere birçok misafir işçi, ailelerinin de katılmasıyla tamamen 

Almanya'ya yerleşmiş ve üç kuşak boyunca vatandaşlık statüsü 

kazanmadan Almanya'da yaşamıştır. Önemli tartışmalardan sonra 2000 

yılında kabul edilen yeni yasa, artık Almanya'da doğan çocukların 

Alman vatandaşlığına hak kazanmalarına izin vermiş ve yabancıların 

vatandaşlık kazanmaları için gerekli asgari ikamet yıllarını azaltmıştır 

(Dovidio ve Esses, 2001: 378). Göçmenlerin davranışı, doğrudan 

psikolojileri tarafından belirlenmektedir. 

Göç nedenleri çeşitlidir ve savaş ya da baskı gibi son derece 

olumsuz yaşam koşullarından kaçmaktan ekonomik durumları 

iyileştirme umutlarına ve merakına kadar çeşitlilik göstermektedir. Göç 

her durumda, bir kültürden diğerine geçiş, genellikle bireylerin 

gelişimsel yollarını etkileyen benzersiz stres faktörlerinin (ör. sosyal 

bağların bozulması) eşlik ettiği büyük bir yaşam geçişidir (Bala, 2007: 

373). Kültürel çeşitliliğin yüksek olduğu toplumlarda, kültürleşmeyle 

ilgili konular büyük önem taşımaktadır. Kabul eden ülkeler, göçmenlerin 

asimilasyonunu destekleyebilir, çok kültürlü bir eğilimi kabul edebilir 

veya göçmenleri yüksek ayrım eğilimi olan ayrı gruplar olarak hoş 

görebilir. Kültürleşme alanındaki gelişim araştırmaları, göçmenlerin 

yeni bağlama ne kadar iyi uyum sağladıklarını açıklamada ve özellikle 

gençlerde olumlu ve olumsuz gelişimsel yörüngeleri şekillendiren 

faktörleri belirlemede özellikle ilgi çekmiştir (Weichold, 2010: 1). 

Psikolojik sorunlar yaşa ve cinsiyete göre değişmekle birlikte, tüm 

göçmenler, mülteciler ve sığınmacılar psikolojik sorunlar yaşamaktadır. 

Yıllar süren sosyal, ekonomik ve politik değişimler, yoğun ve 

kapsamlı göç faaliyetleriyle sonuçlandı. Zorunlu ve gönüllü göçmenlerin 
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ortaya çıkması, sosyal psikolojide yeni bir yönün gelişimini beraberinde 

getirdi: göç psikolojisi. Birçok disiplin, göç çalışmaları, göçmenlerin 

sorunları ve uyum süreçleriyle bağlantılıdır. Sosyal-psikolojik 

literatürde, bir sosyal-kültürel çevrenin yeni koşullarına uyum için çeşitli 

modeller ele alınmaktadır (Gurieva ve diğerleri, 2015: 61). Göçmenlerin 

ruh sağlığı hiçbir şekilde yeni bir araştırma konusu değildir. Yine de, 

özellikle Batı ülkelerindeki göçmen nüfusun demografik yapı, göç 

nedenleri, varışta sağlık durumu, kültürel arka plan vb. Açısından sürekli 

değişmesi nedeniyle, sürekli olarak deneysel olarak yeniden incelenmesi 

gereken bir konudur (Tinghög, 2009: 3). Göçmenlerin statüsü ve 

psikolojisi her zaman bir sorun olmuştur. 

Ulusal Tıpta Uzmanlık Derneği olan ve ülke çapında 38.500'den 

fazla psikiyatri hekimini temsil eden Amerikan Psikiyatri Birliği (APA), 

Göçmenlerin Gözaltı Merkezleri ve Göçmenlerin Tedavisi Hakkında 

Kamu Görüşü Talebi Komisyon'uyla birlikte çalışmaktadır. APA, daha 

önce gözaltına alınan göçmen çocuklar ve aileleri üzerinde, İdare'nin 

Flores anlaşmasında önerdiği değişikliklerden kaynaklanan uzun süreli 

travmaya ilişkin endişelerini dile getirmiştir (USCCR, 2019: 121). 

Birçok eyalet, göç ve göçün sonuçları için yasalar çıkarmış ve önlemler 

almıştır. 

Amerikan göç organizasyonları, göçün ekonomik nedenleri ve 

sonuçlarından çok, sosyal ve psikolojik nedenleri ve sonuçları üzerinde 

çalışmaktadır. Bir yerden diğerine geçme hareketi fiziksel bir durum gibi 

görünse de psikolojik boyutu daha güçlü bir eylemdir. Göç hareketi 

öncelikle yoğun korku, endişe, heyecan, umut ve beklenti gibi duygularla 

ilerlemektedir. Göçmenlerin insan olması, göçe duygusal bir boyut 

katmaktadır (Berry, 2001: 628). Göçmen, bedeni ve tinsel varlığıyla 

göçü yaşamaktadır. Bu da doğal olarak davranışlardaki ve en yaygın 

iletişim aracı olan dile yansımaktadır. Her dil, insanın psikolojisine göre 

değiştiği gibi, dil değişimi göçmenlerde daha belirgin biçimde 

gözlenmektedir (Reitemeier, 2013: 252). Dil, her türlü etkiyle çok kısa 

sürede hızlıca değişen kültürel unsurdur.  

Göçmen psikolojisi göçün her aşamasında değişebilir Göçün 

psikolojik etkileri göçten çok önce başlar ve göçten sonra uzun bir süre 

devam eder (Kristal-Andersson, 2000: 196). Birkaç çalışma, kültürel 
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stresi azaltabilecek veya iyileştirebilecek birden fazla faktör 

tanımlamıştır. Yeni ülkede daha uzun süre kalmanın kültürel stresi 

azaltması bekleniyor. Çok sayıda araştırma, arkadaşlardan, ailelerden ve 

/ veya kurumlardan gelen sosyal desteğin, kültürü azaltabileceğini 

bulmuştur. Hovey ve Magana, sosyoekonomik statünün, göç etme 

kararındaki kontrol duygusunun ve yeni ülkenin kültürel çeşitliliği kabul 

etme isteğinin farklı kültürleşme stres düzeylerine katkıda bulunan 

faktörlerden bazıları olduğunu bulmuştur (Hernandez, 2009: 717). 

Göçmenlikten önce ve sonra psikolojiyi yönetmek, göçmenin iradesi ile 

ilgilidir. Dolayısıyla göçmen, göç sürecinde davranışlarının ve dilinin 

değiştiğini çoğunlukla farketmekte ve buna izin vermekte veya 

vermemektedir. 

Doğal olarak göçün her birey üzerinde farklı etkileri vardır. 

Yaşlılar ve yetişkinler, deneyimleri nedeniyle ağır göç maliyetinden 

daha az etkilenmektedir. Ancak çocuklar ve gençler kendilerini daha ağır 

biçimde rahatsız hissetmektedir (Perreira ve Ornelas, 2011: 205). 

Kadınlar göçün etkilerini daha şiddetli yaşamaktadır. Göçün psikolojik 

etkileri kültürlere göre değişiklik göstermektedir. Güney ve Güney 

Afrika'daki göçün doğası hakkında, psikoloji ve göçün kesişme noktasını 

eleştirmeye yardımcı olabilecek ve böylelikle gelecek için bir araştırma 

gündeminin çizelgesi oluşturmaya yardımcı olabilecek bir dizi düşünce 

vardır. Bunların çoğu, göç çalışmalarında uzun süredir devam eden 

tartışmaları, göç üzerine ortaya çıkan psikolojik literatüre bağlamayı 

içermektedir (Palmary, 2018: 8). Her insan göçü farklı algılamakta ve 

göçün etkilerine farklı tepkiler vermektedir. Bu bağlamda, göçün neden 

olduğu davranış ve dil değişiklikleri de her insanda farklı olmaktadır. 

Çoğu durumda, göçmenler yerli nüfustan farklı ırk ve etnik 

gruplardan gelmektedir ve farklı dini, siyasi ve kültürel geçmişlere 

sahiptir. Farklı bir din, dil veya kültüre sahip grupların akışı, mevcut 

kurumları baltalıyor ve mevcut sakinlerin yaşam biçimlerini ve sosyal 

statülerini tehdit ediyor olarak algılanabilir. Göçmenlerin yabancılığı, 

sosyal çevredeki strese atfedilebilen saldırgan dürtülerin yer 

değiştirmesinden kaynaklanan düşmanlığı da çekebilir (Cobb vd., 2018: 

9). Her durumda, göçmenler endişeli ve korkulu hissediyorlar. 
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Göçmenler, mülteciler ve sığınmacılar, koşullar nedeniyle diğer 

insanlara göre daha fazla psikolojik sorunları olan kişilerdir. 

Araştırmalarda çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Genel olarak, 

göçmenlerin yaklaşık yüzde 29'u duygusal sorunlar yaşadığını ve yüzde 

16'sı 3. dalgada yüksek düzeyde stres olduğunu bildirmiştir. 2. dalgadan 

3. dalgaya kadar yüksek stres seviyelerinde hafif bir artış bulunmuştur. 

Tanımlayıcı ve regresyon analizleri, cinsiyet, göçmen kategorisini 

göstermiş, menşe bölgesi, gelir ve yerleşim sürecine ilişkin algılar, yeni 

göçmenler için ruh sağlığı ve esenlik sonuçları ile ilişkilendirilmiştir. 

Tanımlayıcı ve regresyon sonuçları, kadınların duygusal sorunlar 

yaşadıklarını bildirme olasılıklarının daha yüksek olduğunu 

göstermektedir. Bu bulgu, ruh sağlığı ile ilgili diğer çalışmalarla 

uyumludur (Robert ve Gilkinson, 2012: 24). Göçmenler, mülteciler ve 

sığınmacılar, fiziksel sorunlardan çok psikolojik sorunlar yaşadıklarını 

söylemiştir. 

Göç psikolojisi konjonktüre göre değişmektedir. Ayrıca her ülke 

ve kültürde farklı psikolojik durumlar ortaya çıkmaktadır. Kanada 

göçmenlik seçim sisteminin, yüksek vasıflı işçilerin Kanada'ya girişini 

teşvik etmek için bir puan sistemi kullanmasına rağmen, bu aynı 

becerilerin Kanada işgücü piyasasında, özellikle de ırksal azınlık için, 

genellikle göz ardı edildiğine dair kanıtlar vardır (Edmonston, 2016: 98). 

Sorulması gereken önemli bir soru, bu ırksal azınlık göçmenlerinin 

becerilerinin, bu becerilerin elde edildiği ülkelerdeki eğitim kalitesinin 

düşük olması nedeniyle, bu göçmenlerin İngilizce veya Fransızca 

dilindeki yetersizlikleri nedeniyle azaltılıp indirilmeyeceğidir. Irksal 

önyargı veya belki de diğer bilinmeyen faktörler nedeniyle Kanada 

normları ve istihdam uygulamaları hakkında, bu etkilere neyin yol 

açtığının anlaşılması, Kanada'da artan endişenin önemli bir kaynağı 

olarak kabul edilen sorunu hafifletmeye yardımcı olmalı ve politika 

müdahalesi için bir giriş noktası sağlamalıdır (Esses ve diğerleri, 2010: 

639). Göç psikolojisi de yönetimler tarafından değerlendirilmektedir. 

Ancak yetkin olmayan kişiler, sorunu çözmeye de muktedir 

olamamaktadır. 

Göçmenlerin özellikle uyum sürecinde büyük sorunları var 

olmaktadır. Göçmenlik değişim demektir; kişilerarası sistemlerde ve 

sosyal ağlarda kesintileri ve anlam sistemlerine meydan okumaları ifade 
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etmektedir. Kimliklerin, sosyal ve kültürel sistemlerin bu bağlamla 

bütünleştirilmesini içeren yeni bağlamlara uyum anlamına gelmektedir. 

Bu süreç bazen uzun ve zordur (Sonn, 2002: 217). Bu nedenle idareler 

entegrasyon sürecinde en çok çabayı sarf etmektedir. 

Göçmen kökenli yetişkinlerin, çocukların, yaşlı yetişkinlerin ve 

ailelerin de sıklıkla direnç gösterdiklerini ve koruyucu geleneksel aile 

ağlarının ve kolektivistik başa çıkma stratejilerinin daha fazla kullanımı 

dahil olmak üzere kendi özel kültürel bağlamlarında köklenen koruyucu 

faktörlerden yararlandıklarını belirtmek önemlidir (örneğin, aileden veya 

benzer etnik akranlardan yardım istemek gibi). Göçmenler klinik 

tedaviye ihtiyaç duyduğunda, tedavi sürecine bir direnç ve başa çıkma 

perspektifi dahil etmek önemlidir. Bazı göçmenler, ABD'deki aile 

yapılarından güç alabilmektedir. Terapistler olumsuz veya yanlış 

anlamaya neden olabilmektedir. Bir kültürel bağlamda bir güç olarak 

kabul edilebilecek bir şeyin, bir başkasında sapkın veya istenmeyen 

olarak değerlendirilebileceğini belirtmek önemlidir. Kültürel açıdan 

yetkin muamele, göçmen kişiler arasında kültüre özgü değişimleri 

dikkate almayı gerektirmektedir. Ekolojik perspektifle tutarlı olarak, bu 

rapor ruh sağlığını ele alırken kişi ve çevrenin etkileşimi ve sosyal 

kimliklerin (ör. Cinsiyet, ırk, etnik köken, yaş, cinsel yönelim, sosyal 

sınıf, engellilik / yetenek ve göçmenlik durumu) ilgili kesişimlerini 

vurgulamaktadır (https://www.apa.org/topics/immigration, 2012: 9). 

Göçmen psikolojisi birçok faktörden etkilenmekte ve aynı zamanda 

geniş bir çevreyi etkilemektedir. 

Göçmenlerin suça eğilimi araştırmaları bir bakıma insanları 

ayrıştırma, göçmenleri dışlama olarak yorumlanırken, aslında suç işleme 

eğiliminin bütün insanlarda benzer etkenlerle ortaya çıktığı, herkesin suç 

işleme potansiyelinin eşit olduğu sonucuna da ulaşılmaktadır (Zdun, 

2022: 24). Ancak göçmenler içinde de, düzensiz göçmenlerin ve 

vatandaşlık almamış göçmenlerin, kendilerini daha çok dışlanmış ve 

ayrıştırılmış hissetmeleri nedeniyle suç işleme eğilimlerinin daha yüksek 

olduğu bilinmektedir (Gathmann ve Monscheuer, 2020: 9). Dışlanmışlık 

ve aşağılanmışlık duygusu, olumsuz reaksiyonları açığa çıkaran 

özellikler taşımaktadır.  
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Göçmenlerin hukuka uyumu ve suça eğilimi bazı ülkelerde 

araştırma konusu olmuştur. Göçün kontrol altına alınması ve göçten 

kaynaklanan sorunlara çözüm bulunması doğrudan bu araştırmaların 

sonuçlarıyla ilintilidir (Fuchs vd., 2016: 119). Göçmenlerin kökenleri, 

kimlikleri, kültürleri psikolojik sorunlar ve suça eğilim konusunda 

önemli birer etkenken, göçmenin karakteri ve çevresel etkenler de 

göçmenin iletişim eylemlerini ve davranışlarını etkileyen unsurlardır 

(Weik, 2018: 55). Olumsuz koşullarla oluşmuş bir çevre, göçmenin 

psikolojini de olumsuz etkilemekte, suç işlemekte bir sakınca 

görmemesine neden olmaktadır.  

Dünyadaki gelişmeler insanlarda farklı etkiler bırakmakta, ancak 

en çok güvensizlik duygusunu açığa çıkarmaktadır. Dünyanın istikrarsız 

ortamı, savaşlar, hukuk ihlalleri, bozuk ekonomiler çok sayıda kişide 

kaygıya ve korkuya yol açmaktadır. Söz konusu etkiler, zaten psikolojik 

bir travma yaşayan göçmenlerde daha ağır sonuçlarla ortaya çıkmaktadır 

(Heinz, 1926: 397). Ağır psikolojik etkiler göçmenleri suça yönlendiren 

başlıca etkenlerdir. Ancak araştırmalar, göçmenlerin işlediği suçların 

çoğunun, kendilerine karşı yönelen şiddete karşı verilen karşı suçlar 

olduğunu göstermektedir (Reich, 2003: 51). Bazı toplumlardaki ırkçı 

veya dinci etkiler, göçmenlerde de savunma niteliğinde, suç da içeren 

reaksiyonlarla karşılık bulmaktadır.  

Kişinin kendini güvende hissetmemesi, psikolojide en çok 

olumsuz etkiye neden olan duygu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Güvensizlik, saldırganlıktan tartışmaya, hırsızlıktan cinayete kadar pek 

çok suça eğilimi tetikleyen etken sayılmaktadır (Pfeiffer, 2018: 88). Suç 

işleme istatistiklerinde aslında kadınlar ve erkeklerin kabaca eşit 

oldukları, açığa çıkmamış suçların bazen görülen suçlardan daha fazla 

olabildiği, göçmenlerin suç işleme oranının da yerleşik insanlardan daha 

fazla olmadığı belirlenmiştir (Hermann ve Laue, 2003: 73). Ancak 

değişik önyargılarla göçmenlerin potansiyel suçlu olarak görülmesi 

yaklaşımı yaygınlık kazanmaktadır.   

Göçmenlerin adaptasyon ve entegrasyon süreçlerinin gecikmesi 

veya sorunlu ilerlemesi de güvensizlik duygusuna neden olduğu için, 

göçmenin suça yönlenmesinde etken olmaktadır (Pfeiffer, 2007: 47). 
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Adaptasyon ve entegrasyon da tümüyle, göçmenin iletişim becerilerine 

ve iletişim aracılığıyla toplumla bütünleşmesine bağlıdır.  

İnsanlarda, kaybetmenin verdiği acıya bağlı olarak suça 

yönelmesinin, bir başkaldırı olarak suçla ilintili olduğu da belirlenmiştir. 

Bir yakınını, değer verdiği eşyayı, soyut varlıkları, anılarını yitiren 

insanlarda, yasadışı veya ahlakdışı eylemlere yönelerek öç almaya 

çalıştığı görülmüştür (Amshoff, 2007: 63). Ancak insan, kayıptan 

duyulan acıyı veya öfkeyi diğer insanlarla paylaştığı zaman acısı 

azalmaktadır. 

Avrupa’da Arap göçmenler tarafından işlenen şiddet suçlarına 

ilişkin raporlar, Türk aileleri tarafından işlenen töre cinayetleri veya 

organize Lübnanlı klanların organize uyuşturucu kaçakçılığı günlük 

basının bir parçası haline gelmiştir (Hoven, 2018: 157). Göçmenlerin, 

topluma karışıp uyumlu birer birey olarak yaşamaları durumunda suça 

eğilimlerinin de azaldığı ve hatta yok olduğu da rapor edilmiştir 

(https://www.hss.de/fileadmin/migration, 2022: 24). Bir iletişim 

ortamına katılıp sosyalleşerek iletişim kuran göçmenlerin suçtan da 

uzaklaştığı anlaşılmaktadır. 

Avusturya hükumeti, son yıllarda artan göçlerle birlikte 

göçmenlerin işlediği suç sayısında atış olduğunu belirten demeç 

yayınlamıştır (Grafl, 2017: 182). Zygmunt Bauman'ın Eylül 2016'daki 

“Göç ve Korkutma” konulu makalesinde belirttiği gibi, bugün önde 

gelen politikacılar ve nüfusun büyüyen bir kısmı “ötekinin korkusunu” 

somutlaştırmıştır. Göçmenlerin, ötekileştirilmesi ve iletişimden 

uzaklaştırılması durumunda suça eğilimlerinin arttığı belirlenmiştir 

(Ruhrmann, 2018: 288). Göçmenin dışlanması ve hatta özellikle 

aşağılanması, suçu da beraberinde getirmektedir.  

Avrupa’daki pek çok terör eyleminde, göçmenlerin rol aldığı ve 

bazılarının doğrudan eyleme katılmak için göç ettiği bulgusu vardır 

(Glišović, 2019: 3332). İnsanlar genellikle yaşam standartlarını 

yükseltmek, yurtdışında yaşayan aile üyelerine katılmak, çalışmak veya 

okumak ya da çatışmaların parçaladığı ülkelerden kaçmak ya da 

uluslararası koruma talep eden bölgelere geçmek için göç etmektedir 

(Złotowski, 2021: 17). Göç nedenleri kuramsal olarak farklı biçimlerde 
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ortaya konsa da, suç işlemek için göç etmek de artık göç nedenleri 

arasında sayılmaktadır.   

Göçmenlerin suça eğilimleri konusunda konaklama koşulları veya 

oryantasyon ve perspektif eksikliğinin neden olduğuna dair bulgular 

bulunmaktadır (Giesing vd., 2019: 36). Ancak göçmenlerin kendilerini 

ifade edememeleri, sorunlarını kendi içlerinde saklamaları, iletişim 

kuramamaları, tüm sorunlara ek olarak tetikleyici bir etken niteliğiyle 

ortaya çıkmaktadır (Atanisev vd., 2019: 42). Göçmenler, sorunlarını, 

sıkıntılarını, dileklerini dile getirebildikleri, diğer insanlarla söyleşip 

iletişim kurdukları sürece suçtan uzak kalmaktadırlar.  

Özellikle dil bilmemeyle başlayan sorunlar göçmenlerin suça 

eğilimlerini arttırmakta, göçmen davranışlarında radikalleşmeye yol 

açmaktadır (Kornmann ve Mayer, 2018: 260). Göçmenin, sosyal, etnik 

veya dini grup/topluluğuyla ilgili yaşadığı sorunlar, eleştiriler, göçmen 

onuruna yapılan saygısızlık, haksız ayrımcılık gibi nedenlerin de 

göçmenleri suça ittiği belirlenmiştir. Söz konusu durumlar yasalarla 

güvence altına alınsa da, aksi durumlara rastlanabilmektedir (Lang, 

2017: 14). Başta dil olmak üzere, iletişimin tüm alt başlıkları ve iletişim 

araçlarını kullanamama ve sorunlarını dile getirememe, göçmen için 

suça eğilimin başlangıcı olarak ortaya çıkmaktadır.  

Medyada yer alan yayınlarda göçmenlerin dışlanması veya 

aşağılanması da göçmenlerde suç işleme eğilimi yaratan etkenlerdir. 

Medya çalışanlarının, göçmenleri yabancı olarak görmesi, milliyetçi 

kesimlere yaranabilmek için göçmenleri küçümsemeleri başlıbaşına 

sorunlara yol açmaktadır (Müller, 2015: 112). Göçmenlerin 

ötekileştirilmesi, dışlanması, küçümsenmesi, onların iletişim eylemlerini 

tümüyle engelleyerek adaptasyon ve entegrasyon süreçlerinin 

gecikmesine, göçmenlerin toplumla bütünleşmelerinin 

olanaksızlaşmasına neden olmaktadır.  

Başta dil bilmemeyle başlayan eziklik ve kendini yabancı 

hissetmeyle gelişen gerilim, göçmeni suça yönlendiren başlıca 

etkenlerdir. Göçmen, ne kadar gerilip kendini kötü hissederse, o kadar 

suça eğilim göstermektedir (Freundt, 2018: 66). Göç, bazen umutlar da 

içermekle birlikte, genellikle acı ve hüsranla sonuçlanan ve göçmende 

depresyona yol açan eylemdir. Göç sürecinde birçok kayıp veren 
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göçmen, doğal olarak kaybedeceği fazla bir şeyi kalmadığı için, suça 

eğilim göstermekte bir sakınca görmemektedir (Maier, 2017: 13). 

Özellikle göçmendeki psikolojik sorunlar ve iletişim kuramama sıkıntısı 

göçmeni fazlaca etkilemektedir. 

Son yüzyıl, değişik nedenlerle kitlesel göçlerin yaşandığı ve 

göçmenlerin büyük bölümünün umutlarının hüsranla değiştiği, 

ötekileştirilme ve gerilim gibi nedenlerle göçmenlerin bir bölümünün 

ahlak ve yasadışı olaylara karıştığı dönem olmuştur. Ekonomik, kültürel, 

siyasi vb. nedenlere bağlı olsa da, her göç daha iyi yaşam koşulları için 

hareket ederken, göç sonunda neyle karşılaşacağını bilmeyen göçmenin 

aklı bazen yasal ve ahlaki değerlerin dışına çıkmaktadır.   

Göçmen, göçün doğal süreci içinde kaygı ile yaşayan, gerilmiş, 

psikolojik travma geçiren kişidir. Göçmenin yaşadığı psikolojik 

sorunların temel çözümü iletişimde bulunmaktadır. Değişik nedenlerle 

iletişim kuramayan veya iletişimi engellenen göçmen, doğal olarak sert 

ve ters reaksiyon vermektedir. Olumsuz reaksiyon bazen yasadışı eylem, 

yani suç olarak ortaya çıkmaktadır. Göçmenin suça eğilim göstermesi, 

bazen doğal karşılanırken, göçe maruz kalmış uygar ülkeler göçmenin 

suça eğilim gösterme nedenlerini de araştırmaktadır. 

Göçmenler genellikle, dışlandıklarında, haksızlığa uğradıklarında, 

toplum içinde veya medyada aşağılandıklarında olumsuz reaksiyon 

gösterip suç işlemeye yönelmektedir. Bu reaksiyon, gerilim ve olumsuz 

etkilerin doğal bir sonucu olarak kabul edilmektedir. Genellikle sapıklık, 

hırsızlık, taciz, cinayet ve terör eylemi biçiminde kendini gösteren 

göçmen suçları, adaptasyon ve entegrasyon süreçlerini eksiksiz biçimde 

tamamlamış göçmenlerde görülmemektedir. Bu da, sosyal yaşama 

karışıp iletişim kurabilen göçmenlerin suça eğilim göstermediği 

anlamına gelmektedir.  

İnsan psikolojisinde ağır bir travmaya neden olan göç eylemi, 

iyileştirme tedavisi görmedikçe veya sağlıklı biçimde sosyal ortama 

katılmadıkça olumsuz biçimde sonuçlanmaktadır. Göç sonunda 

çoğunlukla hüsrana uğrayan göçmenler, kısa süre içinde adaptasyon ve 

entegrasyon süreçlerini tamamlamadıkları sürece sorun yaşamaktadır. 

Sorunların temelinde, iletişim eksikliği ve sosyal yaşamdan uzak kalma 
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gibi nedenler bulunmaktadır. Bu nedenler de göçmenlerin suça eğilim 

göstermelerine neden olan etkenler olarak açıklanmaktadır. 

Göçten kaynaklanan sorunların çözümü ulusal ve yerel 

yönetimlere ağır yükler yüklemektedir. Ancak göçlerin planlı biçimde 

karşılanması ve yeterli önlem alınmasıyla göç sorunları çözülmektedir. 

Özellikle göçmenlerin iletişime dayalı etkinliklerle sosyalleştirilmesi, 

yoksulluk ve yoksunluklarının giderilmesi ve bu yolla adaptasyon ve 

entegrasyon süreçlerinin hızlandırılması, göçmenlerin suça eğilim 

göstermelerinin de önüne geçmektedir.  
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Sosyal Yaşamda Sosyal Medyanın Rolü 

İnsanın, kolektif ortam içindeki yaşam biçimi olarak tanımlanan 

sosyal yaşam, bir tür birlikte yaşam deneyimidir (Czarnecka ve 

Prekodravac, 2017: 311). Kendisi dışındakileri kabulle başlayan sosyal 

yaşam, bazen beğeniyle, bazen olumsuz eleştiriyle, bazen çatışmayla 

gelişmektedir (Renn, 2010: 69). Sosyal yaşamın hipermodern araçları 

olan sosyal medya, çeşitli biçimlerde sosyal yaşamın akışına etki 

etmektedir. 

Sosyal yaşam, aile içi ilişkilerden komşuluk ilişkilerine; sosyal 

grup faaliyetlerinden iş yaşamına kadar geniş bir alanı kapsamaktadır 

(Schmal, 2015: 129). Tüm bu ilişkiler ağında, yüzyüze iletişim kadar, 

bazen daha fazla, kitle iletişim araçları, özellikle sosyal medya rol 

oynamaktadır. 

Sosyal yaşam, sosyal yapının bir parçası olmanın sonucu olarak 

ortaya çıkmaktadır (Schatzki, 2016: 77). Sosyal yapı, çeşitli iletişim 

eylemleri ve bu eylemlerle oluşan sosyal örgütlenmelerin bütünüdür.  

Georg Simmel’e göre sosyal yaşam, toplumun nasıl 

örgütlendiğiyle, bireyler arasındaki ilişkilerin niteliğiyle ilgilidir (Kron 

ve Berger, 2018:131). Hipermodern çağda da sosyal örgütlenmelerin en 

etkin aracı sosyal medyadır (Alguacil-Mallo, 2017: 81).  

İnsanın doğal gereksinimleri ve bu gereksinimlerden kaynaklanan 

yardımlaşma ve paylaşım, sosyal yaşamı doğurmaktadır (Gröschel-

Gregoritsch, 2022). Sosyal yaşam da en gerekli eylemi olan iletişimle 

gelişmektedir. 

Sosyal yaşam, bir simbiyotik ilişkiler bütünüdür ve karşılıklı 

dayanışma temelinde oluşmaktadır (Folkers, 2020: 253). Yüzyüze 

iletişim ortamının azaldığı veya olmadığı durumlarda sosyal iletişim, 

sosyal medya üzerinden sağlanmaktadır.  

Sağlık, eğitim, ekonomi, eğlence gibi alanlardaki bütün olgular ve 

ilişkiler sosyal yaşamı oluşturmaktadır (Kuntz ve Lampert, 2011: 17). 

Sosyal yaşamı oluşturan bütün unsurlar artık büyük bir sayısal ağın 

içinde yer almaktadır (Schade ve Neuer, 2016: 348). Hipermeodern 
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çağın başlıca unsuru olan sayısal ağlar, tüm dünyayı saran bir dizge 

geliştirmiştir.  

İnsanların bir arada yaşama çabalarının sonucu olan sosyal yaşam, 

göçer veya yerleşik bütün toplumlar için geçerlidir (Knieling, 2018: 27). 

Göçer toplumlar çoğu zaman farkında olmadan, yerleşik toplumlar daha 

bilinçli biçimde sosyal yaşamın içinde yer almaktadır. 

Sosyal yaşam, sosyal ilişkilerle öğrenmeyi, davranışları, 

eğlenmeyi, güvenceyi, sağlıklı olmayı, başarmayı da sağlayan bir temel 

yapıdır (Haas vd., 2021: 91). Sosyal yaşama yayılmış sosyal medya da 

öğrenmek ve başarmak için değişik yollar gösteren araçlardır.  

Sosyal yaşam, sosyal ortamdaki eksikliklerin giderilmesi, 

yanlışların düzeltilmesi, sorunların çözülmesi gibi konuları da 

kapsamaktadır (Bachmann, 2014: 87). Sosyal medyada paylaşılan sosyal 

eksiklikler, düzensizlikler, ilgili kişi ve kurumlar tarafından dikkate 

alınmaktadır. 

Birlikte yaşam bilinci, yardımlaşma ve dayanışma, kederi de 

sevinci de paylaşma, sosyal yaşamın başlıca unsurlarıdır (Bachmann, 

2020: 17). Sosyal medya, her türlü paylaşımın geniş kitlelere yayılması 

için en elverişli araçlardır. 

Sosyal yaşam, uç noktalardaki karakterleri yontan, homojen bir 

ortam yaratan, herkesi ortak noktalarda buluşturan özellikler 

taşımaktadır (Spitzer, 2018: 153). Yine sosyal medya, kişilik 

oluşumunda bireyi yönlendiren ve biçimlendiren etkiler taşımaktadır.  

Sosyal ortam bir anlamda, bireyi ve toplumu denetleyen, 

yönlendiren, eğiten, uyaran bir yapıdır (Wolf, 2007: 1167). Bu yolla 

birey, sosyal medyadan bir yandan yeni görgüler öğrenirken, bir yandan 

da davranışlara değişerek sosyal bir birey olmakta ve sosyal yaşamın 

içinde yerini almaktadır.   

Göçmenler ve yabancılar için uyum sağlamanın ve bütünleşmenin 

temel araçlarını da üreten sosyal ortam, adaptasyon ve entegrasyonun 

tüm yollarını açmaktadır (Tucci vd., 2014: 35). Bu bağlamda sosyal 

medya da, uyumun ve bütünleşmenin en elverişli yollarını göstererek 

sürece katkıda bulunmaktadır. 
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İyi örgütlenmiş bir sosyal ortam, devleti de iyi örgütleyen ve bu 

yolla hukuka dayalı sağlıklı bir ülkeyi oluşturan unsurdur (Bäcker vd., 

2007: 62).  

Ortak bir dil ve kültürün yanı sıra paylaşılan yurttaşlık değerleri, 

kamusal ritüeller ve tarihsel veya kültürel başarıların ortak anılması da 

sosyal yaşamın başlıca ögeleridir (Prainsack ve Schlögl, 2022: 54). 

Sürekli değişim içinde olan dünyada, sosyal oluşumların değişmesi 

de kaçınılmazdır. Sosyal konjonktür ve sosyal dinamikler değiştikçe, 

doğal olarak sosyal yaşam da değişmekte ve bazen değişik sorunlara yol 

açmaktadır (Voß, 2018: 20). Ancak her durumda sosyal medya, sosyal 

yaşamın başlıca dinamiklerinden biri olma konumunu sürdürmektedir. 

Küreselleşmeyle birlikte değişen sosyal yaşam da yeni sosyal 

alışkanlıklar ve kurallar getirmiş, sosyal ortam daha çok sorgulanmaya 

başlamıştır (Jain, 2002: 44). Sosyal medyanın egemen olduğu 

hipermodern çağda sosyal medya, bireylerden sosyal yaşama kadar her 

unsuru sorgulamanın ve eleştirinin baş aracı konumundadır. 

Sosyal yaşam, görüşlerin, deneyimlerin paylaşıldığı ve toplumun 

uygarlığa giden yolunun açıldığı, çokkültürlü bir ortamdır (Sobieraj, 

2021: 3). Sosyal medya, kişisel verilerin paylaşımı, görüşlerin ortaya 

konması ve eleştirilmesi bağlamında en etkili araçlardır.  
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