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ÖN SÖZ 

 

Toplumsal yaşamın önemli kilometre taşları vardır. O değişimler, dönüşümler ya 

da dokunuşlar, toplumsal yaşamda köklü değişimlere yol açar. Kuşkusuz, bunlar bir 

sıçrama değildir. Ani değişimler değildir. Bir birikimin sonucunda ortaya çıkarlar. As-

lında diyalektik ilkeyle açıklamak gerekirse nicel değişim birikimleri nitel değişimlere 

yol açar. Bu bir sıçrama gibi gözükse de aslında uzun bir sürecin toplamından, etkisin-

den ve dönüşümünden ibaret bir durumdur. Tarihsel açıdan baktığımızda insanın sabanı 

bulmasıyla birlikte toprağı işlemesi, tarıma başlaması yerleşik yaşamın başlangıcıdır. 

Yine ateşin bulunması, tekerleğin icadı insanoğlunun tarihinde önemli gelişmelerin 

basamakları olmuştur. Tarih çarkını daha da yakınlara doğru döndürürsek 11 Eylül 

saldırısının belleklere sabitlendiğini söyleyebiliriz. Saldırının görüntülerinin ekranlara 

düşmesiyle birlikte artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını tüm sosyal bilimciler dile 

getirmeye başladı. Yine teknolojinin evrimi, değişimi için de benzer bellek sabitlemele-

rini dile getirmek gerekir.  

Belki de bu öyküyü en güzel anlatanlardan biri de sevgili Yılmaz Erdoğan’ın “Vi-

zontele” filmidir. O filmin içerisinde Cem Yılmaz’ın repliği hafızalarda çok tazedir: 

“Zeki Müren de bizi görecek mi?” sorusu bütün hikâyenin özeti gibidir. Yine anımsa-

makta yarar var, ilk mobil telefonların boyutları bugün ciddi gülmece konuları arasında-

dır. Belki de bu gelişimlerin içerisinde biz iletişimcilerin referanslarını da anmakta yarar 

vardır. Örneğin, Laswell’in çizgisel iletişim şemasının ki, bu yaklaşım bir siyaset bilim-

ci kimliğiyle ve propaganda başlığıyla dikkatleri üzerine çekmiştir ve getirilen en büyük 

eleştiri, tek yönlülüğüdür. Öte taraftan bu çizgisel modeller içerisinde bir başka akla 

gelecek olan ise Shannon-Weaver’in modellemesindeki geri beslemedir ve en önemlisi 

iletinin kestirilebilirliği üzerinden “yoksunluk” ve “fazlalık” terimleri literatüre girmiş-

tir. Daha da önemlisi “gürültü” kavramı da bu sürecin bir parçası olarak dillendirilmiş-

tir. Bu serüvenin diğer önemli aktörlerinden biri de hiç kuşkusuz McLuhan’dır. Tekno-

lojiden söz edilecekse ve bugün dijital değişim, dönüşüm denecekse, McLuhan’ı anma-

dan geçmek de anlamlı olmayacaktır. Özellikle yazılı basın ve televizyon arasındaki 

farkı dile getiren McLuhan, televizyonun “küresel köy” yarattığını, buna karşılık milli-

yetçiliğin önemli kaynaklarından biri olarak yazılı basını gösterdiği bilinmektedir. Bu 

değişim ve dönüşümü daha da katmanlı bir hâle dönüştürürsek, Manuel Castells’i de 

yad etmekte yarar vardır. “Ağ toplumu” kavramı aslında bu hikâyenin bugüne kadar 

olan yolculuğundaki önemli kilometre taşlarından sadece ve sadece bazılarıdır.  
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Bugüne gelindiğinde görülmektedir ki, artık yeni şeyler söylemek lazım. Kuşkusuz 

öncekileri dikkate alarak ve yeni değişimler, dönüşümler ve de sıçramalar hakkında yeni 

bir dil, yeni bir söylem ve yeni savlar ortaya koymak lazım. 

İşte bu gereksinimi karşılayacak güzel eserlerden biri de tam da elinizdeki çalış-

madır. “Dijital Evrenin Yeni İletişim Kodları” oldukça kapsamlı ve derinliği olan bir 

çalışma olarak ortaya çıkmıştır. Kitabın editörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Sevda Deneçli, 

iletişim alanında her biri çok değerli bir yazar kadrosuna ulaşmış ve bu çalışmanın okur-

la buluşmasını sağlamıştır. İlk teşekkür, editöre. Ardından her biri alanında nam salmış 

ve kitaba katkı sağlayan değerli araştırmacılara, akademisyenlere… 

Dijital evrenin yeni iletişim kodlarının anahtarları, açılımları bu özel çalışmayla 

yeni bir kilometre taşına dönük öngörüleri ve varsayımları da güçlü kılacaktır. Dünü 

anmak, bugünü anlamak ve geleceğe dönük sağduyuyla, akılla, bilimle bir şeyler söy-

lemek için üretmek en güzel yoldur. Bu yolu seçtikleri için kitaba katkı sunan herkese 

teşekkür, hepimizin görevidir. 

 

Prof. Dr. Suat Gezgin 
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EDİTÖRDEN 

 

Değerli okuyucular, 

Çalışırken dinlenirken, evdeyken tatildeyken, yalnızken arkadaşlarımızlayken … 

Dijitalden uzak geçirdiğimiz bir an var mıdır diye düşünsek belki de hiçbirimiz bulama-

yacağız. Bizleri böylesine içine çeken, parmağımızın bir ucuyla mekân ve zamandan 

bağımsız farklı deneyimler yaşatan bu dijital evren kendine özgü yapısı ile bizlerin her 

gün yeni keşiflere yelken açmamızı sağlamaktadır. 

Aklımızın bile alamayacağı bir kullanım alanına sahip olan bu dijital evrene sosyal 

alanda az da olsa ışık tutmak adına başladığımız bu yola, Yeni Medya alanında farklı 

birçok disipline ev sahipliği yapan “Dijital Evrenin Yeni iletişim Kodları” ile sizleri de 

davet ediyoruz. 

Akademik hayatım boyunca bana hep destek olup yol gösteren birbirinden değerli 

hocalarım ve her biri alanlarında uzman olan kıymetli akademisyen dostlarım ile ortak 

çalışabilme fırsatını sağlayan bu çalışma artık sizlerin huzurunda. Büyük emekler göste-

rilerek hazırlanmış bu eseri zevkle okumanız dileğiyle… 

 

Doç. Dr. Sevda Deneçli 
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SUNUŞ 

 

‘GELENEKSEL’DEN ‘YENİ’YE MEDYA 

Bu yazının, bu satırların yazarının, 1950’li yılların ortasında doğmuş biri oldu-

ğunun farkındalığıyla okunması gereğini vurgulamayı gerekli görüyorum. Böyle bir 

perspektiften yaklaşılması, sanırım sosyal tarih içinde geleneksel medyadan yeni 

medyaya geçişin ne denli çarpıcı bir değişim olduğunu izah etmeme yardımcı olacak-

tır. Elbette bilimsel bir yazının nasıl yazılması gerektiğini biliyorum. Ancak bu yazı, 

internet çağı gençlerinin, o çağa ileri yaşlarda tanık olmuş birinin duygu ve deneyim-

lerini aktarmak bakımından katkı sağlama amacını taşıdığından, ‘anı’ niteliğinde, 

popüler bir dille yazıldı.  

1950’lerden 2020’ye… 

İstanbul’un 1950’li yılları… Teknolojinin en yeni buluşlarının mevcut olduğu 

evimizdeki aygıtlar, ev halkının ‘Frigidaire’ diye markasıyla adlandırdığı buzdolabı, 

merdaneli BTH marka bir çamaşır makinası, markasını hatırlayamadığım elektrik 

süpürgesi, içine 36 film takılan bir fotoğraf makinası, önü bezli, arkası ampullü koca 

bir radyo, siyah bir telefondan ibaretti. O yıllarda, İstanbul’da bile her evde bunların 

olmadığını eklemeliyim. Bizim kuşağın, okul öncesi yaşlarda, radyonun arkasındaki 

mini ampullerin, kabloların olduğu kısma bakarak, sesin sahibini aramışlığı da vardır. 

İstanbul Radyosu’nun programını dinlemekteyken, Rumca konuşmaların araya karış-

tığı da olurdu. O zaman gidip ayar düğmesiyle oynayıp, durumu düzeltirdik. Bir aile 

dostunun yurtdışından gelen bir transistörlü radyoyu dinleyerek sokakta dolaştığında, 

‘ajan’ olduğu şüphesiyle sorguya alındığını da hatırlarım. ‘Orhan Boran ve Yuki’ ise, 

benim en sevdiğim programdı. Radyo tiyatrosu da, efekt yardımıyla, hayal dünyamızı 

genişletiyordu. Türk Sanat musikisi, Türk Halk musikisi, Klasik Batı müziği, bazen 

de Caz programları olurdu. O aralar eve bir de Grundig teyp alındı. Kocaman iki kah-

verengi band döner, İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca şarkılar yükselirdi. 

‘I found my love in Portofino!’… Bazen sesimi kaydeder, dinler, beğenmez silerdim. 

İlkokul zamanı gelip çatmıştı.  

İlkokul yıllarımda klasik çocuk kitapları, bazı küçük hikâye kitapları, okul dergi-

leri ve ders kitapları dışında, okuyabileceğimiz sadece ansiklopediler vardı. Hayat 

Ansiklopedisi, Resimli Bilgi…..Adeta hatmediyorduk! Zira, bizler gibi apartman 

çocuklarının vaktini geçirebileceği pek fazla başka şey yoktu. Beatles o dönemde 

doğdu. Twist salgını başladı. Gazeteler yanı sıra, Ses Dergisi, Hayat Dergisi gibi 
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büyüklerin okuduğu dergileri bizler de okur, sanatsal gelişmeleri takip ederdik. Oku-

lun her yıl şimdiki Ceylan Intercontinental’in yerinde olan Taksim Belediye Gazino-

su’nda düzenlediği ve ailelerimizle katıldığımız çayda bol bol twist yapardık. O yıl-

larda hemen her eve giren Hürriyet Gazetesinin, Milliyet, Cumhuriyet, Yeni İstanbul, 

Tercüman, Akşam, Günaydın gibi gazetelerden önemli bir farkı, İstanbul burjuvazisi 

için âdeta sosyal iletişim organı işlevini üstlenmiş olmasıydı. Ölüm ilanları, kiralık ve 

satılık ilanları, illa Hürriyet’te yayınlanırdı. Benim en sevdiğim köşe, yaşım icabı, 

karikatür köşesiydi. Fatoş ve Basri, Güngörmüşler yani Tonton ve Şaban, Dedektif 

Nick ve Gökler Hakimi Gordon, bu köşede yer alırdı. İlkokul yıllarımın yani 

1960’ların önemli bir sanatsal gelişmesi, aranjman denilen Türkçe sözlü Hafif Batı 

Müziği’nin moda oluşuydu. 1961’de Fecri Ebcioğlu, Fransız Bob Azzam’ın ‘C’est 

écrit dans le ciel’ adlı şarkısını, ‘Bak bir varmış bir yokmuş’ adıyla İlham Gencer’e 

söyleterek, aranjman akımını başlatmıştı. Fecri Ebcioğlu, Sezen Cumhur Önal, o dö-

nemde bu alanın öncüleriydi. Salvatore Adamo’nun söylediği ‘Tombe la neige’, ‘Her 

yerde Kar Var’ diye Türkçe’ye çevrilmişti. Ajda Pekkan’ın ilk aranjmanları söylerken 

aksanını bozması, geçiş döneminin özelliğiydi. Zira, ilk çeviri şarkıları söyleyenler, 

Adamo, Peppino di Capri, Mina doğal olarak, aksanlıydılar.  

Artık telefonu kullanacak yaştaydım. Siyah telefonun ahizesini çevirir, İstanbul 

içiyle iletişim kurardım. Şehir dışını aramak öyle kolay değildi. Santrali arar, konuş-

mak istediğiniz telefon numarasını verir ve bağlamasını beklerdiniz. Bu çok kolay bir 

iş olmadığından, ertesi gün de bağlanabilirdi. Santral, ‘Alo! Filan numara mı? Anka-

ra’yı bağlıyorum. Hatta kalın!’ der, karşınızda aradığınız kişiyi bulur; sesinizi duyur-

mak için avaz avaz konuşurdunuz! Üst kattaki mühendis komşumuz, film makinası 

almış, Cumartesi günleri kendi çocuklarına karton çocuk filmleri izletirdi. Arada ben 

de onlara katılır, Woody Woodpecker’a gülerdim. Biz de film makinası aldıysak da, 

daha çok bizim filmlerimiz çekiliyor ve anı depolama aracı işlevini görüyordu. 

Ortaokul-lise yıllarımızda günler, Cumartesi öğleden sonra sinemaya gidecek 

olmamızın verdiği motivasyonla geçerdi. Okullar Çarşamba ve Cumartesi yarım gün-

dü. Cumartesi günleri yıldırım hızıyla evlere koşar, üstümüzü değiştirir ve hızla zaten 

neredeyse tümü maksimum 10 km² içinde olan sinemalara, 15:00 veya 17:00 matine-

lerine koşardık. Bu sinemalar Şişli Kent ve Site, Valikonağı’ndaki Konak ve Harbiye 

As Sineması’ndan ibaretti. Taksim Şan ve Pangaltı İnci ve Şişli Kervan Sinemala-

rı’nda Türk filmleri oynadığı için rağbet etmezdik. Pangaltı Tan’a da kız çocukları 

olarak gitmezdik. Keza, İstiklal Caddesi’nde Dünya ve Fitaş, Lale, Emek, Rüya ve 

Atlas gibi sinemalar varsa da, Beyoğlu ‘bozulmuş’ olduğu için, oralara tek başımıza 

gidemezdik. Şehir merkezinde, Gayrettepe ve Mecidiyeköy’de yazlık sinemalar da 

vardı ayrıca. Okulumuz Nişantaş’taydı. Zaten Taksim-Nişantaş-Şişli-Gayrettepe-

Levent-Etiler-Boğaz hattı dışında Avrupa Yakası’nda oturan pek yoktu. Yeşilköy, 

Çekmece, hatta Boğaz bile yazlıktı. Gerçek İstanbul yani Suriçi daha çok işyerleriyle 

kaplanmıştı. Asya yakasında, Kadıköy’de, Üsküdar’da daha yoğun olmak kaydıyla, 

Erenköy, Caddebostan, Suadiye, Pendik gibi yerlerde yaşayanlar varsa da, henüz 
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Boğaziçi Köprüsü inşa edilmediği için, ulaşım şehir hatları vapurları ve Kabataş’tan 

kalkan arabalı vapurlarla yapıldığından, okulumuzda karşı kıyıda yaşayan kimse yok-

tu. Bu nedenle ulaşım sorununu bilmiyorduk. 

Grundig teyp çoktan demode olmuştu. 33 lük long play zamanıydı. Daha ufak 

ebattakine ise 45’lik deniliyordu. Evde Dual Teyp vardı. Artık plak dinliyorduk. Ara-

da da tiyatrolara gidiyor ve çıkışta üzerine konuşuyorduk. PTT siz de yapamazdık. 

Bayram ve yılbaşı kartlarının, mektupların gönderilmesi, acil durumlarda ve tebrik 

amacıyla telgraf çekilmesi için çok gerekliydi. İstanbul göç almıştı ve çok kişinin 

evinde hâlâ telefon yoktu. Bu yüzden postanelerdeki telefonların önünde, elinde je-

tonla sıra bekleyen insanlar da görülürdü. Lise yıllarımızda İTÜ, TV yayını üzerinde 

çalışmaya başlamıştı. Lise öğretimi o yıllarda çok ağırdı. Edebiyat öğrencileri olarak, 

çok ağır felsefe, sosyoloji, mantık ve edebiyat derslerimiz vardı.  

Lise bittiğinde, 72 Münih Olimpiyatları’nı TV’den izledik. Üniversite yıllarımız 

TV’li yıllardır. Televizyonu olmayanlar, mağaza vitrinlerinin önüne doluşup , o siyah-

beyaz ekranı şaşkınlıkla izliyorlardı. Artık sinemalara gitmemize fazla gerek yoktu. 

Bazı sinema sahipleri battı! Filmler, konserler evlere geliyordu. Kaçak Dr. Kimble, 

pazar günlerindeydi. Caddeler, sokaklar, o saatte boşalırdı. Herkes TV başındaydı. 

Yan ya da alttaki-üstteki komşularla Emirgan’a gidip semaver getirmeler, çocukluk 

anılarımıza karışmıştı artık. Misafir istemez olduk! Cumartesi günleri Uzay Yolu 

vardı. Astronot Kaptan Kirk ve uzaylı Kaptan Spock, uzay gemisinde görevli Dr 

McCoy , Uhura temel karakterler olarak hafızalarımızdadır. Tatlı Cadı başka bir he-

yecan vesilesiydi. Dini günlerde dini programlar, milli günlerde milli programlar, 10 

Kasım’larda yas vardı. 33’lük Longplaylerin pabucunu dama atan bir gelişme de kaset 

furyasıydı. Üstelik otomobillerde de aynen 45’lik plaklar gibi kullanılabiliyordu.  

Üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra akademik kariyerimi sürdürdüm. Mas-

ter öğrenciliği, asistanlık, doktora öğrenciliği… Önümde kocaman bir daktilo ile tez 

yazıyordum. Evdeki daktilom elektrikliydi ve tuşlara çok sert basmam gerekmiyordu. 

Ve 1980’li yıllar geldi! Türkiye’nin kapitalistleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, 

Star TV ile ilk özel TV hayat geçti.. Böylece çok kanallı TV devri başladı. Hayatımız 

önemli ölçüde değişmekteydi. Üniversitelerin İletişim Fakülteleri’nde TV’nin sosyal 

değişmeye etkisi üzerine tezler yazılıyordu. Amerikan filmlerini izliyorduk. Artık TV 

bir toplumsallaşma aracı olmaktan çıkmıştı. Bu yıllar, başta tekstil olmak üzere ihra-

catın teşvik edildiği yıllardır. Bu yıllarda evlere önce ‘tam otomatik’ çamaşır, sonra 

bulaşık makinaları da o yıllarda girdi. Ütüler evrim geçirdi ve bazı evlere pres de 

girdi. 1980’lerin işyerlerinin uluslararası yazışma cihazı telefon ve teleksti. Bazı yük-

sekokullarda daktilo dersleri, okul dışında daktilo kursları vardı. Yazışmalar için 

olduğu gibi, teleks için de daktilo yazmayı bilmek gerekiyordu. Yılbaşı ve bayram 

kartları hâlâ hayatımızdan çıkmamıştı ama, video 80’lerde hayatımıza girmişti. Video 

izliyor, düğün dernek gibi olayları, çocukları videoya çekiyorduk. Özel televizyon 

kanallarının yanı sıra, video kaset izleyerek geçirdik 1980’leri… 
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1990’larda masa üstü bilgisayarlar hayatımıza girmeye başladı. Üniversitede öğ-

renciyken, Fortran 4 ve Cobol dillerine dair bir şeyler öğrenmiştik ama hayatımızda 

hiç bilgisayar görmediğimizden, zihnimizden uçup gitmişti. Hocamız sınıfa delikli 

kart getirerek hepimize dağıtmıştı. O kadar! Bazı büyük şirketlerde kompüter, elekt-

ronik beyin ya da IBM denilen devasa bilgisayarlar zaten yıllardır vardı. İstanbul 

Üniversitesi’nde de vardı ama, orada master-doktora yaptığım hâlde ben hiç görme-

miştim. 1990’larda üniversitelerde, işyerlerimizde ve evlerde masaüstü bilgisayarları 

kullanmaya başladık. Yazılanları diskete kaydediyorduk. Sonra disketin yerini 

CD’ler, sonra da flash bellek ve hard disk alacaktı. Artık daktilo hatası yaptığımızda 

olduğu gibi tipekslemeye, hatta sayfayı daktilodan çıkartıp yırtıp, yeni kağıt takarak 

yeniden yazmaya gerek yoktu. Satırların, paragrafların yerlerini değiştirmek, hataları 

düzeltmek çok kolay olmuştu. Yayın sayısı arttı. Derslerde uydular anlatılmaya baş-

landı. Teleks tarihe karıştı. Yerini faks aldı. Yazılı kağıdı takıp muhataba yolluyor; 

telekste olduğu gibi oturup tuşlamanız gerekmiyordu.  

En büyük devrim ise internetle oldu. Bilgiye ulaşmak, bilgiyi üretmek ve iletmek 

kolaylaştı. Dünya, ‘Marshall Mc Luhan’ın dediği gibi, küresel bir köydü artık. 

2000’lerde artık cep telefonları da vardı. Bizim nesil için akıl dışı gelse de, kablosu 

olmayan telefonları hepimiz kullanmaya başladık. Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Skype…Türkiye Facebook kullanımı açısından önde gelen ülkeler arasına girdi. Sanal 

dostluklar başladı. Mailleri kontrol, Facebook mesajlarını kontrol gibi yeni zorunlu-

luklarımız ortaya çıktı. Uluslararası iletişim inanılmaz bir hız kazandı. Masaüstü bil-

gisayarlar küçüldü, pratikleşti, taşınabilir laptoplar, internete girilen, fotoğraf çekip 

aktaran telefonlar, e-mail, e-ticaret, tıp teknolojisindeki müthiş gelişme, şehir kamera-

ları, kartlı bankacılık ve sayılamayacak kadar çok teknolojik gelişmeler… 

Bugün yapay zeka, en önemli gündem maddelerimiz arasında ! Bu yapay zeka 

beş duyuya sahip olacak. Artık sürücüsüz otomobiller piyasaya çıktı. Astronotlar 

uzayda topraksız bitki yetiştirdiler. Çılgınca gelişmeler ! 

Son Söz 

Yeni medya, hiç kuşkusuz geleneksel medyanın yerini alacaktır. Yeni gençler, e-

kitap okuyor ve TV izleme oranları önceki nesillere göre düşük. Onların tüm hayatı 

internete girdikleri telefonları, iPad leri ile geçiyor. Bizim nesil kağıt severdir. İzle-

mesek bile TV’yi açar, radyo gibi kullanır, bazen de hiç dinlemez ama kapatmayız. 

Gençler, hatta çocuklar kadar teknoloji içinde yetişmedik. Yeni gençler farklı bir 

dünyaya doğdu. Gereğini yerine getireceklerdir.  

Akıllı binalar, akıllı şehirler inşa ediliyor. Gelecek günlerde, bankacılık işlemle-

rinden alışverişe, bürokratik işlemlerden eğitime pek çok faaliyet fiziki değil, muhte-

melen tümüyle sanal ortamda yapılacak. Yepyeni bir dünya geliyor. Buna hazır mı-

yız? Gençlerimizin eğitim düzeyini, mühendislik alanında dev adımlara ayak uydur-

malarını sağlayacak düzeye getirebiliyor muyuz? Küreselleşen dünyanın uluslararası 

rekabet ortamında yer alabilecek ve başarılı olabilecekler mi? Neyi nasıl üretecekleri-
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ni, nasıl ayakta kalabileceklerini ve ülkemizin bekasını nasıl sağlayabileceklerini 

öğretebiliyor muyuz? Dünyayı sarsacak teknoloji kaynaklı işsizlik meselesinin altın-

dan kalkabileceklerini sağlayacak koşullarla donatabiliyor muyuz? Bizim de temel 

sorunumuz budur.  

Yepyeni bir eğitim modeli ile, mükemmel yetişmiş Türk gençliğinin, barış ve 

huzur dolu bir dünyada, tarımdan sanayiye her alanda kendi kendine yeten Türkiye’yi 

yaratacak donanıma kavuşması ve sağlık afiyetle yaşamını sürdürmesi dileğiyle… 
 

Prof. Dr. Melda Cinman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





xiii 

İÇİNDEKİLER 

 

Ön Söz ..................................................................................................................................................... iii 

Editörden..................................................................................................................................................v 

Sunuş ...................................................................................................................................................... vii 

 
BİRİNCİ BÖLÜM - POSTMODERN İLETİŞİM ARACI OLARAK YENİ MEDYA 

Nurhan Babür Tosun - Mevlüt Sedat Dönmez 

Giriş ............................................................................................................................................... 1 

Postmodernizm ve Postmodern İletişim Yaklaşımı ...................................................... 2 

Postmodern İletişimin Hikâye Anlatıcısı Olarak Yeni Medya ................................... 7 

Yeni Medyanın Hipergerçek İletişim Evreni .................................................................. 10 

Sonuç .......................................................................................................................................... 18 

Kaynakça........................................................................................................................ 21 

 
İKİNCİ BÖLÜM - İNTERNET ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 

Cem S. Sütçü - Berrin Aslan Öztezcan 

Giriş ............................................................................................................................................. 25 

Katılım ve Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik: Sosyal Medya ...................... 27 

İnternet Sürdürülebilir Bir Araştırma Aracı mıdır? ...................................................... 29 

İnternet Araştırma Yöntemlerinin Sınıflandırılması ................................................... 36 

Çevrim İçi Araştırmalar İçin Örneklem Oluşturulması ................................................. 45 

Çevrim İçi Sosyal Ağları Çalışmak .................................................................................... 47 

Sosyal Ağ Çalışmalarında Kullanılan Analiz Birimleri ................................................. 49 

Kaynakça........................................................................................................................ 52 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - DİJİTAL ÇAĞDA LÜKS MARKA 

Ceyda Deneçli 

Giriş ............................................................................................................................................. 55 

Lüks Kavramına Genel Bakış .............................................................................................. 56 

Lüks Markalar ve Dijitalleşme ........................................................................................... 60 

Sonuç .......................................................................................................................................... 73 

Kaynakça........................................................................................................................ 74 

 



xiv 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - SOSYAL MEDYA TABANLI MARKA KARŞITI 

TOPLULUKLAR 

Betül Özkaya 

Giriş ............................................................................................................................................. 77 

Marka Toplulukları ................................................................................................................. 79 

Sosyal Medya Marka Toplulukları .................................................................................... 82 

Sosyal Medya Tabanlı Marka Karşıtı Toplulukların Önemi ..................................... 86 

Sonuç .......................................................................................................................................... 92 

Kaynakça........................................................................................................................ 94 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM - DİJİTAL ÇAĞIN YENİ MÜŞTERİ TİPİ VE MARKA İMAJI 

Ebru Özgen 

Giriş ............................................................................................................................................. 97 

Dijital Çağın Müşteri Tipi..................................................................................................... 98 

Sonuç ....................................................................................................................................... 112 

Kaynakça..................................................................................................................... 113 

 
ALTINCI BÖLÜM - SOSYAL MEDYADA KRİZ İLETİŞİMİ VE İTİBAR YÖNETİMİ 

Gül Banu Dayanç Kıyat 

Giriş .......................................................................................................................................... 115 

İtibar Kavramı ....................................................................................................................... 116 

İtibar ve Kurum Kimliği İlişkisi ....................................................................................... 122 

Kurum Felsefesi ................................................................................................................... 124 

Kurumsal İletişim ................................................................................................................ 125 

Kurumsal Dizayn .................................................................................................................. 127 

Kurumsal Davranış .............................................................................................................. 128 

Kriz Anlarında Sosyal Medyada İtibar Yönetimi ....................................................... 129 

Kaynakça..................................................................................................................... 136 

 
YEDİNCİ BÖLÜM - REKLAMIN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNDE DOĞAL REKLAMLAR 

Öykü Ezgi Yıldız 

Giriş .......................................................................................................................................... 139 

İnternetin Gelişimi ve Reklamcılığın Dönüşümü ..................................................... 140 

Dijital Reklam Türleri......................................................................................................... 142 

Doğal Reklamlar ve İkna Bilgi Modeli ......................................................................... 149 

Sonuç ....................................................................................................................................... 162 

Kaynakça..................................................................................................................... 163 

 



xv 

SEKİZİNCİ BÖLÜM - DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN ULUSLARARASI TİCARETE 

ETKİSİ 

Hazar Dördüncü 

Giriş .......................................................................................................................................... 167 

Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme ............................................................................................ 167 

Teknolojik Gelişmelerin Işığında Uluslararası Ticaret .............................................. 169 

Birinci Küreselleşme Dalgası 1815-1914 ............................................................. 169 

Parçalanma Dönemi 1914-1945 .............................................................................. 171 

İkinci Küreselleşme Dalgası 1945-2000 ............................................................... 171 

Yeni Dünya Düzeni “Dijital Çağ - 2000’den Günümüze ................................... 172 

Dijital Teknolojiler .............................................................................................................. 173 

Nesnelerin İnterneti – Internet Of Things (Iot) ........................................................ 173 

Nesnelerin İnternetinin Geleceği ve 

Uluslararasi Ticarette Kullanım Alanları ..................................................................... 176 

Blockchain ............................................................................................................................. 178 

Blockchain’in Geleceği ve Uluslararası Ticarette Kullanım Alanları ........... 179 

Yapay Zekâ............................................................................................................................. 181 

Yapay Zekâ ve Uluslararası Ticaret ............................................................................... 183 

Dijitalleşme ve İş Yaşamı ................................................................................................. 183 

Sonuç ....................................................................................................................................... 184 

Kaynakça..................................................................................................................... 185 

 
DOKUZUNCU BÖLÜM - DİJİTAL HİZMETLER VE VERGİLENDİRİLMESİ 

Fevzi Rifat Ortaç - Sevda Deneçli - Cenk Selçuk Ortaç 

Giriş .......................................................................................................................................... 187 

Dijital Hizmet Kavramı ...................................................................................................... 189 

Dijital Hizmet Vergisinin İktisadi Sosyal ve Uluslararası Etkisi .......................... 191 

Vergi ve Dijitalleşmeye İlişkin Uluslararası Yaklaşım ............................................ 192 

Türkiye’de Uygulamaya Konan Dijital Hizmet Vergisi ............................................ 193 

Verginin Kapsamı ................................................................................................................ 195 

Verginin Yaptırımı ............................................................................................................... 198 

Sonuç ....................................................................................................................................... 198 

Kaynakça..................................................................................................................... 199 

 
ONUNCU BÖLÜM - DİJİTAL KÜLTÜRDE SANAL KİMLİK YANSIMALARI 

Sezgi Turfanda 

Giriş .......................................................................................................................................... 201 

Kimlik ve Benliğin Sunumu ............................................................................................. 202 

Avatar ve Sanal Kendini Temsil ..................................................................................... 207 

Proteus Etkisi ........................................................................................................................ 209 



xvi 

Sonuç ....................................................................................................................................... 210 

Kaynakça..................................................................................................................... 210 

 
ONBİRİNCİ BÖLÜM - DİJİTAL DÜNYADA MAHREMİYETİN DÖNÜŞÜMÜ 

Işıl Zeybek 

Giriş .......................................................................................................................................... 215 

Küreselleşme ve Sosyal Medya ...................................................................................... 217 

Mahremiyetin Dönüşümü ................................................................................................. 218 

Yeni İletişim Teknolojileri ve Sosyal Medya .............................................................. 220 

Sonuç ....................................................................................................................................... 223 

Kaynakça..................................................................................................................... 224 

 
ONİKİNCİ BÖLÜM - AKILLI CİHAZLAR ÇAĞINDA ÖZTAKİP, 

SOSYAL MEDYA VE VERİ MAHREMİYETİ 

Ceren Bilgici Oğuz 

Giriş .......................................................................................................................................... 227 

Dijital Çağda İletişim ve Akıllı Cihazların Yükselişi ................................................ 229 

Öztakip Uygulamaları ve Kendini Sayısallaştırma ................................................... 231 

Sosyal Medya ve Öztakip .................................................................................................. 233 

Öztakip ve Bireyin Kendini Yönetmesi ........................................................................ 235 

Öztakip Uygulamaları ve Veri Mahremiyeti ............................................................... 237 

Sonuç ....................................................................................................................................... 240 

Kaynakça..................................................................................................................... 241 

 
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM - DİJİTAL DİPLOMASİ VE PAYDAŞ KATILIMI: 

DİJİTAL DİPLOMASİDE VATANDAŞLARIN ROLÜ 

Gaye Aslı Sancar Demren 

Giriş .......................................................................................................................................... 243 

Kamu Diplomasisi Kavramı .............................................................................................. 244 

Ülkelerin Kamu Diplomasisi Paydaşı Olarak Vatandaşlar ..................................... 245 

Dijital Diplomasi Kavramı ................................................................................................ 246 

Dijital Diplomasi ve İki Yönlü İletişim ......................................................................... 248 

Dijital Diplomaside Paydaş Katılımı ............................................................................. 252 

Örnerkler Üzerinden Dijital Diplomaside Paydaş Katılımı ................................... 254 

Sonuç ....................................................................................................................................... 257 

Kaynakça..................................................................................................................... 258 

 
 



xvii 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM - YENİ MEDYA SANATI 

Mehmet Emin Kahraman 

Giriş .......................................................................................................................................... 261 

Yeni Medya ve Sanat .......................................................................................................... 270 

Yeni Medya Sanati Uygulamaları ................................................................................... 273 

Kaynakça..................................................................................................................... 275 

 
Yazarlar Hakkında ........................................................................................................................... 279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socrates’in  

‘Bildiğim bir şey var, 

o da hiçbir şey bilmediğim’ 

 düşüncesinden yola çıkarak 

kendini öğrenmeye adayan 

tüm gençlere ithafen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

25 

İKİNCİ BÖLÜM  

İNTERNET ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 

Cem S. Sütçü - Berrin Aslan Öztezcan 

 

GİRİŞ 

Ormanlar, Ağaçlar ve İnternet Araştırmaları 

“İnternet” terimi başlangıçta bilginin merkezî olmayan bir şekilde iletilme-

sini mümkün kılan bir bilgisayar ağını tanımlamaktaydı. Şimdi, bu terim sayısız 

teknoloji, cihaz, kapasite, kullanım ve sosyal alanlar için bir şemsiye görevi 

görmektedir. Bu teknolojiler içinde birçok etik ve metodolojik sorun ortaya 

çıkmakta ve internet araştırmaları yeni etik değerlendirme ve düşünce modelle-

rini gerektirmektedir. İnternet tarafından mümkün kılınan etkileşim türleri ve 

bilgi aktarımı çok çeşitlendiğinden, araştırmacılar internet kavramını bireysel 

çalışmalarda daha dar tanımlamayı gerekli bulmaktadırlar. Bu, internet hakkın-

da ve internet üzerinde yapılan çalışmaların tüm akademik disiplinlere yayılma-

sıyla daha da karmaşıklaşan bir durumdur. İnternet araştırması şu sorgulamaları 

kapsamaktadır (Markham ve Buchanan, 2012: 3-4): 

1. Veri veya bilgi toplamak için, örneğin çevrim içi görüşmeler, anketler, ar-
şivleme veya otomatik veri kazıma araçları yoluyla internetten faydalan-
mak, 

2. İnsanların interneti nasıl kullandıklarını ve onlara eriştiklerini, örneğin et-
kinlikleri toplayıp gözlemleyerek veya sosyal ağ sitelerine, listeler, web 
siteleri, bloglar, oyunlar, sanal dünyalar veya diğer çevrim içi ortamlar 
veya bağlamlara katılarak incelemek, 

3. İnternet yoluyla ulaşılabilen veri kümelerinin, veri bankalarının ve/veya 
veri depolarının veri işleme, analiz veya depolanmasından yararlanmak 
veya bunları kullanmak, 

4. Yazılım, kod ve internet teknolojilerini incelemek, 
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5. Sistemlerin, arayüzlerin, sayfaların ve elemanların tasarımını veya yapıla-
rını incelemek, 

6. Web ve/veya internet destekli resimler, yazılar ve medya formlarını ince-
lemek için görsel ve metinsel analiz, göstergebilimsel analiz, içerik anali-
zi veya diğer analiz yöntemlerini kullanmak, 

7. Hükümetler, endüstriler, şirketler ve askeri güçler tarafından internetin 
büyük ölçekli üretim, kullanım ve düzenlemesini incelemek. 

İnternet araştırması makineye özgü veya ona bağımlı değildir. Fakat akıllı ci-

hazların ve artan mobilitenin internet etkinlikleri üzerindeki etkisini de kabul 

etmek gerekir. Bu bağlamlarla ilgili tanımların ve deneyimlerin geniş ölçüde de-

ğiştiğine dikkat etmek önemlidir. Teknolojik yakınsama, birçok bağlam ve kate-

goriyi gelişen ve bazen şaşırtıcı şekillerde çöküntüye uğratmaktadır. İnternet, aktif 

olarak erişip erişmediğimize bakmadan, sanayileşmiş ve gelişen kültürlerde gün-

lük hayata aracılık eder. Bu nedenle, internet araştırması en geniş anlamıyla düşü-

nülmelidir (Markham ve Buchanan, 2012: 4). 

İnternet üzerinde yapılan araştırma türlerini iki gruba ayırmak mümkündür. 

Birincisi iş ve akademik ortamlarının interneti pazar yeri olarak tanımlayarak bu-

rada oluşan büyük miktardaki veriyi toplayıp analiz etme isteğiyle gerçekleştirdiği 

çalışmalardır. İkincisi de internetin etkileşimli iletişime imkân veren yapısı saye-

sinde oluşan mesajlaşma trafiğini ve hiperlinklerden oluşan web tabanlı bilgi pay-

laşımlarını incelemek. Bu tür araştırmalar sadece internete özgü çalışmalar olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Costigan, 1999: xviii-xix). Bu açıdan internet önemli bir 

araştırma kaynağıdır. İnternet üzerindeki ikincil enformasyon kaynaklarını şöyle 

sıralayabiliriz: konu bazlı tartışma grupları, kütüphane katalogları, gazete arşivleri, 

periyodik yayınların endeksleri, sanat arşivleri, devletin resmî veri tabanları ve 

elektronik dokümanlar (Hewson vd., 2003: 5). Bununla birlikte, özellikle son on 

yıldır bloglar ile forum ve sözlük gibi platformların yanı sıra Facebook, Instagram 

ve Twitter gibi daha genel amaçlı sosyal medya platformlarından da araştırmalarda 

ikincil enformasyon kaynakları olarak yararlanıldığını sıklıkla görmekteyiz.  

Hızla gelişme hızı ve dünyanın bu yeni teknolojiyi benimsemek için koştuğu 

yol göz önüne alındığında, internet araştırması ile ilgili herhangi bir tanım yapıl-

ması kaçınılmazdır. İnternet araştırması, anlaşılması, araştırması, tanımlaması zor 

olmasından kaynaklı akademik arayışların en canlandırıcılarından biridir. İnterne-

tin binlerce ayrı ve eşsiz ağaçtan oluşan bir ormana benzetilmesi uygundur. An-

cak, orman bir anlam ifade etmeden önce hâlâ ağaçları daha iyi anlayacağımız bir 

noktadayız (Costigan, 1999: xxiv).  
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Bu bölümde internet üzerinde yapılan araştırmalar için geleneksel araştırma 

yöntemlerinin ötesinde, bu alana özgü yöntemlerin neler olabileceğini göster-

meye çalışacağız. Bu yöntemlerin, internet üzerindeki verilerin sosyal bilimler 

araştırma sorularını yanıtlamak için nasıl kullanılabileceği hakkında fikir vere-

bileceğini göstermeyi amaçlamaktayız. 

KATILIM VE KULLANICI TARAFINDAN OLUŞTURULAN İÇERİK: 

SOSYAL MEDYA 

Kullanıcıların çevrim içi ve sosyal medya uygulamaları arasında sürekli ge-

zinmelerini sağlayan mobil ortamların gelişimiyle beraber internet sıradan bir hâl 

alarak sosyal yaşamın gömülü bir parçası hâline gelmiştir. Özellikle web 2.0’ın ve 

mobil internetin neredeyse eş zamanlı olarak ortaya çıkması daha fazla insanın 

çevrim içi olmasına ortam hazırlamış ve kullanıcıların demografik profilleri araş-

tırmacıların ve şirketlerin odak noktası hâline gelmiştir. Daha geniş kitlelere daha 

kısa zamanda ulaşmamızı sağlayan Twitter, Facebook, Google Plus, LinkedIn 

gibi sosyal medya araçlarının kullanımıyla birlikte internet araştırmaları araştır-

macıların ilgi odağı hâline gelmiş ve son yıllarda sosyal medya araştırmacılar 

tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. İnsanlar arasındaki bağlantı-

ların haritalarını (Örneğin, Bloggerlar, Twitter kullanıcıları, Facebook kullanıcıla-

rı) içeren akademik araştırmalar gittikçe yaygınlaşmış ve bu tür haritalar sosyal 

süreçlerin güçlü temsili olma potansiyeline sahip olmuştur (Ackland, 2013: 8). 

Web 1.0 okuma modelinde eğer çevrim içi olarak bilgi sağlamak istiyorsak 

kendi web sitenizi oluşturmanız gerekir. Bu genel olarak çok fazla teknik bilgi 

gerektiren ve teknik açıdan oldukça zor bir iş olan kendi web sunucunuzu çalış-

tırmanızı gerektirir. Web 2.0 modeli, bilgisayarın sunum ve sunumun teknik 

detaylarını yönetme görevini üstlenerek kullanıcının içerik üretimine odaklan-

masını sağladı. Örneğin web 2.0 ile kullanıcılar, bir web tarayıcısı kullanmak ve 

klavye ile yazmak dışında herhangi bir teknik beceriye ihtiyaç duymadan çev-

rim içi ortamda bilgi yayınlamak için blogları oluşturabilmektedir. Web 2.0 

içerik oluşturmayı çok daha az karmaşık hâle getirip çevrim içi bilgi paylaşımı-

nın artmasını sağlamıştır. Böylelikle içerik herhangi bir kullanıcı tarafından 

kolayca oluşturulabildiğinden sosyal ağ sitelerinin ortaya çıkması için gerekli 

olan teknolojik ön koşullar karşılanmış oldu (Hinton ve Hjort, 2013: 19).  

Tüm bu gelişmeler ışığında sosyal ağlar araştırmacılara benzersiz bir veri kay-

nağı sağlayarak uzun süredir devam eden sorulara yeni bir bakış açısı getirmiştir. 
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Bu kapsamda internet araştırmalarına zemin hazırlayan bazı sosyal medya araçları 

şunlardır: 

Bloglar 

Bir web günlüğü veya blog, kronolojik olarak güncellenen bir web sitesidir. 

Genellikle tek bir yazar tarafından yazılır ve belirli konularda düzenli yorum 

veya çevrim içi günlük olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Teknik olarak, 

statik bir web sitesi ve blog arasında fark yoktur. Aralarındaki fark sitenin nasıl 

kullanıldığı ile ilgilidir. Ancak, bloglar bağlamında geliştirilen bir yenilik, blog 

abonelerinin ne zaman yeni içerik yayınlandığını bilmelerini sağlayan RSS1 

yayınlarıdır. 

Wikiler 

Wiki, web sayfalarının basitleştirilmiş bir biçimlendirme dili kullanarak 

standard bireyler tarafından düzenlenebilecek bir web sitesidir. Wiki’ler, teknik 

olmayan kişilerin, web içeriği oluşturma konusunda ortaklaşa iş birliği yapa-

bilmelerini sağlamak için tasarlanmış olup, en iyi bilinen Wiki örneği Wikipe-

dia’dır (Ackland, 2013: 6-7). İlk Wiki, 1994 yılında Ward Cunningham tarafın-

dan geliştirilmiş olup insanların diğer belgelere hızlı bir şekilde bağlanabildikle-

ri, ortak bir belge yazmalarını ve düzenlemelerini sağlayan web tabanlı bir sis-

temdir. Bu, bir grup insanın hiyerarşik ve birbirine bağlı bir içerik düzenlemesi 

içeren belgelerin üretimi için iş birliği yapmalarını sağlar (Hinton ve Hjort, 

2013: 63). 

Sosyal Ağ Siteleri 

Sosyal ağ siteleri, insanların kişisel profiller oluşturmasına ve diğer kişiler-

le etkileşimde bulunmalarına olanak sağlayan web siteleridir (Ackland, 2013: 6-

7). Facebook, LinkedIn ve Instagram bu tür ağ sitelerinin en bilinenlerindendir.  

Mikroblog Siteleri 

Bir mikroblog, abonelerin diğer abonelerine kısa mesajlar yayınlamalarını 

sağlar. En bilinen mikroblog Twitter’dır (Ackland, 2013: 6-7). 

                                                        
1
  Çevrim içi bir yayıncıdan İnternet kullanıcılarına içerik dağıtımı için standartlaştırılmış bir sistem. 
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Bahsetmiş olduğumuz bu araçlar araştırmacılara benzersiz veri kaynağı 

sunmaktadır. Facebook’ta iki arkadaş arasında hafta sonu yaptıkları hakkında 

yapılan bir konuşma, çevrim içi alanda çevrim dışı ilişkiler kurma ve sürdürme-

de önemli bir rol oynamaktadır. Fakat bu ilişkinin dışındaki diğer kişiler için bu 

konuşma büyük bir değere sahip değildir. Ancak bu çevrim içi sohbetlerin çok 

az bir değeri olduğu anlamına gelmez. Örneğin, kedilerinin sağlık sorunlarıyla 

ilgili konuşarak bir çözüme ulaşmaya çalışan insanların konuşması, kedi dostla-

rı hasta olan diğer insanlar için oldukça ilgi çekici olabilir. Yine aynı şekilde 

kullanıcının doğum tarihi, cinsiyeti, fiziksel konumu gibi kullanıcı hakkında 

bilgi sağlayan kişisel profillerde, kullanıcıların kendileri hakkında sağladığı 

bilgiler, kendisi için daha az ilginç olabilir ancak veri madenciliği yöntemleriyle 

bilgi toplayan bir araştırmacı için büyük değer taşımaktadır (Hinton ve Hjort, 

2013:60). 

İNTERNET SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ARAŞTIRMA ARACI MIDIR? 

İnternetin bir araştırma aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağı sorusu, 

ona verilen önemin artmasıyla ve günlük rutinlerden, hayati iş süreçlerine kadar 

pek çok şeyin internet ortamında gerçekleştirilmeye başlanması ile hemen her-

kesin rahatlıkla evet diyebileceği bir cevap haline dönüşmektedir. 

Birinci bölümde bahsettiğimiz gibi internet üzerinde pek çok bilgi mevcut-

tur. Bunların sadece yazılı metinler biçiminde olmaması, aynı zamanda görsel, 

işitsel biçimlerde de yer alması, bu bilgilerin yaygınlığını arttırmıştır. Aynı za-

manda, internet üzerinde bulunan bilgilere ulaşmak için kullanılan cihazların 

giderek küçülerek cep telefonu boyutuna indirgenmesi, bilgiye erişim kolaylığı-

nı arttırmıştır. Bu cihazların arayüzlerinin sezgisel olarak kullanılabilecek kadar 

basitleşmesi de kullanıcı yaş aralığının genişlemesini sağlamıştır.  

Bütün bunlar internetin tarayıcılar ile bilgiye ulaşmada başat araç olmasını 

sağlamıştır. Günümüzde ise internetin birincil sosyal bilimsel araştırma aracı 

olarak kullanılması söz konusudur (Hewson vd., 2003: 26).  

Geleneksel araştırma yöntemlerini kullanarak kütüphanede sayısız saatler 

geçirmek, kaynaklarla röportaj yapmak ve kart kataloglarını, dergileri ve in-

deksleri taramak mümkündür fakat bu süreç çok fazla emek ve zaman gerektir-

mektedir. Bu sebeple verimli bir şekilde araştırma yapılmasına engel oluşturur. 

Öte yandan, internet üzerinde yapılan tipik bir araştırmanın adımlarını şu şekil-

de sıralayabiliriz (Hewson vd., 2003: 11): 
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1. İnternette araştırma, başka herhangi bir araştırma gibi başlar. Muhtemel araş-
tırma alanları, konuya son şekli verilene kadar araştırılır; Böyle bir çalışma için 
Google’ın geliştirdiği Google Akademik arama motoru iyi bir başlangıçtır. 

2. Kaynakların güvenilirliği değerlendirilir, 

3. Sağlam ve güvenilir bilgiler toplanır, 

4. Güncel bir kaynakça oluşturulur, 

5. Güncel veri elde etmek için araştırma merkezlerindeki veritabanlarına erişilir.  

Birinci elden veri toplanarak yapılan internet araştırmalarında karşılaşılan en 

önemli problemlerden bir tanesi, internetin çok geniş ve zengin bir veri yığınına 

sahip olmasına rağmen içinden seçilecek örnek kütlenin sadece belirli özelliklere 

sahip ve yanlı olacağı endişesidir. Bu sorun, internet kullananların çoğunluğunun, 

demografik özellikleri açısından daha genç, eğitimli ve yüksek gelire sahip, iş 

sahibi ya da bilgisayar sektörü, eğitim eğitim sektörü veya benzeri profesyonel 

sektörlerde çalışan erkeklerden oluştuğu algısının yaygın olmasından kaynaklan-

maktadır. Fakat günümüzde internet kullanıcıları, genel nüfusun çok geniş ve 

farklı özelliklere sahip bir bölümünü oluşturmaktadır. Bir zamanlar çoğunlukta 

olan teknoloji konusunda uzman profesyonellerden oluşan bir kitle olmanın çok 

ötesine geçmiş durumdadır. Ayrıca, kullanılan örnekleme yöntemleri de seçilen 

örnek kütlenin doğasını etkileyecektir (Hewson vd., 2003: 26). 

Yine de hâlen geçerli olduğu savunulan yaygın görüşe göre “internetten el-

de edilen” rakamlar oldukça açıklayıcıdır. İnternet araştırmacısı, şimdilik, so-

nuçlarını, esas olarak ABD’den gelen bir üst-orta sınıf ve iyi eğitimli nüfusa 

dayandırmak zorundadır’ (Hewson vd., 2003: 27). Bu görüşe göre, bilgisayar 

iletişimi kullanan insan sayısındaki artışa rağmen, bilgisayarlar nüfusun yalnız-

ca belirli bir kesimi için hâlâ mevcuttur.  

Öte yandan, 1988’de IRC (Internet Relay Chat) ile başlayan, 1996’da ICQ, 

1999’da Yahoo Messenger ve MSN Messenger ile devam eden ve 2002’de Lin-

kedIn, 2003’te Myspace, 2004’te Facebook, 2005’te YouTube ve 2006’da Twit-

ter sosyal medya platformlarının ortaya çıkışı ve buna bağlı olarak mobil uygu-

lama kavramını ilk olarak gündeme getiren Apple Iphone (2007) ile başlayan 

akıllı (mobil) telefonların ortaya çıkışı ve yaygınlaşması önemli bir paradigma 

kaymasına sebep olmuştur. Araştırmacılar bu ortamlarda oluşan çok büyük mik-

tardaki veriye (büyük veri) kayıtsız kalamamışlar ve geleneksel veriler üzerin-

deki çalışmalarını bu alanlara kaydırmaya başlamışlardır. Bu platformlarda çok 

fazla ve farklı kişinin yer alması, oluşan veri miktarının çok büyük olması ve 

sayıların her geçen gün artması bu düşünceyi değiştirmektedir.  
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İnternetten seçilecek olan örnek kütlenin yanlı olduğu ve internet kullanıcıla-

rının sadece belirli özellikler taşıdığı algısı konusunda yapılan çalışmalarda gö-

rülmüştür ki internetten alınan ve internetten alınmayan iki örnek kütle arasındaki 

karşılaştırmada, örnek kütlelerin medeni durum, etnik köken, eğitim, dini konular 

gibi tanımlamalar bakımından farklılık göstermediği sadece yaş ve cinsiyet bakı-

mından farklılık gösterdiği görülmüştür. Yaş konusunda internetten elde edilen 

örnek kütlede geniş bir yaş aralığına rastlanırken, internet alınmayan örnek kütle-

de daha dar bir yaş aralığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, internet ortamından 

alınan örnek kütlede çoğunlukla erkeklerin olduğu görülürken, internet ortamın-

dan alınmayan örnek kütlede ise çoğunlukla kadınların olduğu gözlemlenmiştir. 

Diğer değişkenler itibariyle ise farklılıklara rastlanmamıştır. Deneklere kurumsal 

bir web sayfasından ulaşılan örnek kütleden elde edilen veriler ile deneklere üni-

versitede bir departmanın duyuru panosundan ulaşıldığı örnek kütleden elde edi-

len verilerin karşılaştırıldığı bir başka çalışmada ise, internet ortamından alınan 

örnek kütlede daha geniş bir yaş aralığı olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir çalış-

mada ise cinsiyet bakımından örnek kütleler arasında kabaca farklılık olmadığı 

görülmüştür. Örnek kütlelerin e-posta ile ulaşılanlar ve telefonla ulaşılanlar diye 

belirlendiği bir başka bir çalışmada da yaş bakımından anlamlı fark bulunmamış-

tır. Öte yandan, 1990’ların sonlarında yapılan çalışmalarda, internet üzerinden 

toplanan verilerde cevap verenlerin çoğunlukla Kuzey Amerika ve Avrupa’dan 

olduğu görülmektedir (Hewson vd., 2003: 29).  

Aradan geçen otuz yılda bu durumun önemli ölçüde değiştiğini söylemek 

mümkün olsa da henüz tüm nüfusu temsil edebilecek tam olarak yansız bir dağı-

lımın oluştuğunu söylemek mümkün değildir. Dijital uçurumun bölgesel düzey-

de, ülke çapında ve küresel ölçekte henüz kapanmadığını söylemek mümkün-

dür. Dolayısıyla, internetten elde edilen veriler üzerinde yapılan araştırmalarda 

bu tür demografik ve sosyo-ekonomik kriterleri gözetmekte fayda bulunmakta-

dır. Ayrıca, şunu da söylemek mümkündür ki belirli grupların veya az sayıdaki 

bireylerin incelenmesinin söz konusu olduğu nitel analizlerde internet üzerinden 

yapılan örneklemeler temsil sorunu yaratmazlar. Bunun yanında, internet üze-

rinden toplanmayan verilerin kullanıldığı araştırmalarla karşılaştırıldığında in-

ternet üzerinden toplanan verilerin kullanıldığı araştırmalarda örnek kütlelerde 

çeşitliliğin daha fazla olduğu görülmektedir. Dünya üzerine yayılmış milyarlar-

ca kullanıcısı olan internetin, sosyal bilimciler için en çeşitli ve coğrafi olarak 

en yaygın veriye sahip örnek kütleler elde edilebilen, demografik ve diğer özel-

likleri itibariyle mevcut yanlılık iddialarından uzak bir durumda olduğunu söy-

leyebiliriz. Bu durumun özellikle küçük akademik kurumlarda çalışan ve geniş 
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çaplı çalışma yapamayan, sınırlı kaynaklara sahip bireysel araştırmacılar için ne 

kadar önemli olduğunu da düşünmek gerekir (Hewson vd., 2003: 30). Örneğin, 

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’nde yayınlanan çalışmaları 

incelediğimizde, internet ortamından yararlanarak elde edilen verilerle hazırla-

nan çalışmalarda önemli bir artış olduğu görülmektedir.  

Tablo 1. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’nde Yayınlanan İnternet Araştırması 

Yapılmış Makale Sayıları (1992-2019)  

Yıl Sayı Online Anket Facebook Twitter Instagram WEB Toplam 

Aralık 1992 1 0 0 0 0 0 0 

Nisan 1993 2 0 0 0 0 0 0 

Temmuz 1993 3 0 0 0 0 0 0 

Ekim 1993 4 0 0 0 0 0 0 

Ocak 1994 5 0 0 0 0 0 0 

Nisan 1994 6 0 0 0 0 0 0 

Temmuz 1994 7 0 0 0 0 0 0 

Ekim 1994 8 0 0 0 0 0 0 

1995 9 0 0 0 0 0 0 

1999 10 0 0 0 0 0 0 

2001 11 0 0 0 0 0 0 

2007 12 0 0 0 0 0 0 

2008 13 0 0 0 0 2 2 

2009 14 0 0 0 0 2 2 

2009 15 0 0 0 0 4 4 

2010 16 1 0 0 0 1 2 

2010 17 1 0 0 0 0 1 

2011 18 1 0 0 0 1 2 

2012 19 0 0 0 0 1 0 

2013 20 1 0 0 0 0 1 

2014 21 0 0 0 0 0 0 

2014 22 1 1 1 1 2 6 

2015 23 0 0 0 0 0 0 

2015 24 0 0 0 0 3 3 

2016 25 0 0 0 0 2 2 

2016 26 0 0 0 0 1 1 

2017 27 0 0 1 0 4 5 

2017 28 1 0 0 0 2 3 

2018 29 0 0 0 0 1 1 

2018 30 0 0 0 0 1 1 

2018 31 0 0 0 0 2 2 

2019 32 0 1 2 0 0 3 

2019 33 0 0 0 0 3 3 

Kaynak: TÜBİTAK ULAKBİM 
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Şekil 1. Yıllara Göre Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’nde Yayınlanan İnternet 

Araştırması Yapılmış Makale Sayıları Dağılımı 

İnternet araştırmaları konusunda asıl hızlı gelişme dönemi 1999’dan bu ya-

na olsa da internetin veri toplama aracı olarak kullanılması 1995’te başlar. Nicel 

veri toplama yönteminin üstünlüğünü ele geçirmesiyse 2009’dan itibaren olan 

bir gelişmedir. İnternet ilk başlarda, özellikle de çevrim içi veri toplama, araş-

tırmanın niteliği veya amacıyla ilgili dişe dokunur herhangi bir etkisi olmayan, 

sadece farklı bir yöntem olarak görülürdü. Ne var ki internet, gerek piyasa araş-

tırmasının temelini oluşturan varsayımlara (sözgelimi örneklem teorisi gibi) 

meydan okuma anlamında, gerekse örneğin blog madenciliği ve çevrim içi araş-

tırma toplulukları üzerinden yeni olasılıklara açılma bağlamında, araştırmanın 

doğasında değişikliğe yol açmıştır (Poynter, 2012: xiv). Türkiye’de de Marmara 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi özelinde yaptığımız incelemede, yayınla-

nan makaleler arasında internet araştırması yapılmış makale sayılarına baktığı-

mızda 1992-2007 arası hiç olmamasına karşılık 2008 ve sonrasında önemli ar-

tışlar olduğunu görmekteyiz. Özellikle 2014 yılından itibaren sayılarda belirgin 

bir yükselme vardır.  

Akademik alanda internet araştırması sayılarındaki artışın, Türkiye’de 

internet, sosyal medya kullanımı ve mobil telefon sahipliğindeki düzenli 

artışın getirdiği bir sonuç olduğunu söylemek abartı olmaz. Bu alanlarda 

kullanım arttıkça oluşan veriyi incelemek üzere araştırmalar da artmaktadır 

diyebiliriz.  

TÜİK verilerine göre, 2019 yılı itibariyle, internet kullanan bireylerin oranı 

%75,3 olmuştur. İnternet kullanımı 2019 yılında 16-74 yaş grubundaki bireyler-

de %75,3 olmuştur. Bu oran bir önceki yıl %72,9’dur. İnternet kullanım oranları 
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16-74 yaş grubundaki erkeklerde %81,8 iken kadınlarda %68,9’dir. Evden in-

ternete erişim imkânı %88,3’e ulaşmıştır. Hane halkı bilişim teknolojileri kulla-

nım araştırması sonuçlarına göre hanelerin %88,3’ünün evden İnternet’e erişim 

imkânına sahip olduğu gözlenmiştir. Bu oran bir önceki yılda %83,8 idi. İnter-

net üzerinden alışveriş yapma oranı %34,1 olmuştur. İnternet üzerinden kişisel 

kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş 

grubundaki bireylerin oranı, 2018 yılı Nisan ayı ile 2019 yılı Mart aylarını kap-

sayan on iki aylık dönemde %34,1 olmuştur. Önceki yılın aynı döneminde bu 

oran %29,3 olarak gözlenmiştir. Cinsiyete göre internet üzerinden alışveriş 

yapma oranı erkeklerde %38,3 olarak gerçekleşirken kadınlarda %29,9’dır. Bu 

oranlar bir önceki yılın aynı döneminde sırası ile %33,6 ve %25 olarak gözlen-

miştir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2019). 

 

Şekil 2. Temel göstergeler, 2009-2019 

Kaynak: Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması 

 

Şekil 3’de 2020 Ocak tarihi itibariyle dünya geneline bakıldığında, Afrika, 

Güney ve Orta Asya’da aylık bazda aktif olarak sosyal medyaya girme oranı 

diğer bölgelere göre oldukça düşük olduğunu görmekteyiz. Bu iki bölgede sos-

yal medyaya girme oranları sırasıyla ortalama %46,4 ve %20,4 iken dünyanın 

geri kalanında %60,4 olduğunu görmekteyiz (Kemp, 2020). 
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Şekil 3. Bölgelere Göre Sosyal Medyaya Girme Oranları 

Kaynak: wearesocial.com, Ocak 2020 

Bu %59,3 oranının o bölgelerdeki nüfusun yarıdan fazlası olduğu göz önü-

ne alınırsa, sosyal medyanın ne kadar yaygın olduğu görülebilir.  

Öte yandan, Şekil 4’de 2020 Ocak tarihi itibariyle Türkiye’de sosyal medya 

(Facebook, Instagram ve Facebook Messenger kullanan) kullanıcı profiline 

baktığımızda, beklendiği gibi %20,7 ile 25-34 yaş arası erkek nüfusun sosyal 

medyayı en yoğun kullanan grup olduğunu görmekteyiz. 45 yaş ve üstündeki 

nüfusun ise toplam içinde %20,8’lik bir orana sahip olduğunu görmekteyiz. Bu 

oldukça yüksek bir orandır (Bayrak, 2020).  

 
Şekil 4. We Are Social 2020 Türkiye Sosyal Medya Kullanıcılarının Yaş ve Cinsiyet Dağılımı 

Kaynak: dijilopedi.com 
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Bu istatistikler göstermektedir ki internet ve sosyal medya üzerinden ulaşı-

labilecek kişilerin sayısı azımsanamayacak kadar fazladır. Türkiye bazında yaş 

ve cinsiyet profillerine bakıldığında ise 25-54 yaşları arasındaki orta yaşlı erkek 

kullanıcıların, toplam kullanıcıların %45,8’ini ve 25-54 yaşları arasındaki orta 

yaşlı kadın kullanıcıların ise toplam kullanıcıların %30,2’sini oluşturduğunu 

görmekteyiz. İkisi birlikte toplam kullanıcıların %76’sını oluşturmaktadır. Bu 

durumda, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformları üzerinde araş-

tırma yapmak isteyenlerin büyük çoğunlukla 25-54 yaş arasındaki kullanıcılarla 

karşılaşacaklarını söylemek yanlış olmaz.  

İNTERNET ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 

Teknoloji daha önce tecrübe edilmediği kadar hızlı değiştikçe, internet üze-

rinde yapılan bilgisayar aracılı iletişim (computer mediated communication - 

CMC) araştırmaları bu değişimi yakalamak için geriden gelmek durumundadır. 

Modern bir internet araştırma yöntemi hızlı değişen teknolojiyi, sosyal normları 

ve iletişim davranışlarını hesaba katmak zorundadır (Sudweeks ve Simoff, 

1999: 42). Örneğin, günümüzde, mobil telefon operatörleri kullanıcılarına aylık 

ücretsiz 1000 SMS mesajı gönderme imkânı sunmaktadır. Fakat, kullanıcıların 

çok büyük bir çoğunluğu WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram Direct 

Message gibi uygulamalarla mesajlaştığı için SMS gönderme ihtiyacı duyma-

maktadır.  

Böyle bir metodolojiyi belirlemek ve geliştirmek için internet iletişimine 

özgü özellikleri belirlememiz gerekir (Sudweeks ve Simoff, 1999: 42-43): 

1. İletişim, bilgisayar ile aracılanmıştır.  

2. İletişim, teknik bilgi sahibi olmayı gerektirir.  

3. İletişim, kişide aşırı enformasyon yüklenmesine ve işlenmesine maruz bıra-
kır. Geleneksel iletişimde seçici olabiliyorken internet ortamında günde alı-
nan yüzlerce mesaj bilişsel süreçlerimiz üzerinde aşırı yük yaratır.  

4. İletişim, özellikle yabancılarla olduğunda, gerçekte var olmayan bir kimliğe 
bürünme ve sanal bir varlık olma hissi yaratır.  

Geleneksel araştırmalar temel olarak araştırma tasarımı ve veri toplama 

yöntemlerinin metodolojilerini içerir. (1) bir örneklem planlamak, (2) veri top-

lamak ve (3) verileri işlemek ve analiz etmek için bazı fiziksel çabalar gerekti-

rir. Bu adımlarda istatistik bilgisi önemli yer tutar. Araştırma hedeflerini ve 

hipotezleri belirledikten sonra, araştırma türünü tanımlamak, örnek verileri 
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seçmek ve bu örneklemden veri toplamak zaman alır. Topladıktan sonra, verile-

ri temizlemek, kodlamak ve bulgulara ulaşmak için istatistiksel analiz teknikle-

rini uygulamak önemlidir. Bir araştırma bittiğinde yayınlanan rapor, bir başka 

araştırmanın kaynağını oluşturur. Bu yüzden aslında aynı kişi tarafında yapıl-

mıyor olsa da bir araştırma bir döngünün içindeymiş gibi hiç bitmez (Şekil 5). 

Her araştırma basamağı arasında zaman boşlukları vardır. Bir aşamanın tamam-

lanması çok uzun sürebilir. İletişimde, bir kriz meydana geldiğinde, analiz so-

nuçlarını almak için bu kadar uzun bir süre beklemek karar vericilere doğru şeyi 

yapma konusunda ağır bir yük getirmektedir. 

 

Şekil 5. Geleneksel Araştırma Yöntemlerinde Bir Araştırmanın Aşamaları 

Sudweeks ve Simoff’un, Burrell ve Morgan, 1979; Doolin, 1995; Hopper 

ve Powell, 1985’ten aktardığı gibi sosyal bilimler araştırma çalışmalarının çoğu, 

araştırmacının nadiren saptığı dar bir varsayımlar dizisinin sınırları dâhilinde 

gerçekleştirilir. Herhangi bir araştırmanın altında, ontoloji, epistemoloji ve in-

san doğası ile ilgili temel felsefi varsayımlar vardır. Ontolojik nitelikteki varsa-

yımlar, araştırma sorularının fiziksel ve sosyal gerçekliği ile ilgilidir. İnternet 

araştırmasına uygulandığında, bir yandan enformasyon iletişimini destekleyen 

mevcut bir fiziksel ortam vardır; Öte yandan, bu ortam çevresinde, sosyal ger-

çekliğin gerçekleştiği küresel bir enformasyon çevresi vardır. İki katman arasın-

da neredeyse görünmez bir bağlantı bulunur. Bununla birlikte, bağlantıların 
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kapasitesi ve enformasyon depolama gibi fiziksel ortamın parametreleri enfor-

masyon çevresi içindeki sosyal davranışı etkiler. Örneğin, yavaş bağlantılar 

daha dar bir iletişim bant genişliğine ve farklı ifade tekniklerinin kullanılmasına 

yol açar. Bir ontolojik araştırma varsayımı, bu durumda, her iki “gerçeklik” 

arasında açık bir bağlantı kurmalıdır. Epistemolojik nitelikteki varsayımlar ise 

bilgi ile ilgilidir. İnternet araştırmasında sorun enformasyon ve bilgi arasındaki 

ayrımdır. İnternetteki herhangi bir deneyim yeni bir bilgi mi, (Instagram’da 

fotoğraf paylaşıldığında ortaya çıkan meta veride olduğu gibi) yoksa mevcut 

bilginin yeni bir forma aktarılması mı? Örneğin, sanal mimariler fiziksel mima-

rileri taklit etmeli mi veya kendi yasalarını ve sözleşmelerini mi geliştirmeli? 

İnsan doğasının varsayımları kader ile ilgilidir. İnternet araştırmasında konu 

çevre sınırıdır. İnterneti kendi başına bir çevre olarak mı düşünmeliyiz yoksa 

kendi ortamımızın tamamlayıcı bir parçası mı veya bir uzantısı mı olarak dü-

şünmeliyiz? Bunların dışında, internet araştırması yaparken göz önüne almamız 

gereken başka faktörler de vardır. Birincisi, teknolojideki sürekli ve hızlı deği-

şimdir. Bu değişimin etkisi, geliştiricilerin ve kullanıcıların kutuplaşmasıdır. 

İkincisi, internet üzerinde bir kişi için özümsenecek miktardan çok fazla enfor-

masyon olmasıdır. Üçüncüsü, göz atma ya da “gezinme” kavramıdır. Bir kütüp-

hane içerisindeki kitap raflarında yapılan geleneksel doğrusal aramanın aksine, 

internet kullanıcısı, çoğu “sayfanın” dikkat çekici tasarımlarına takılarak, doğ-

rusal olmayan bir aramayı izler. Bu durum, enformasyonun sıralı ve mantıklı bir 

sunumundan ziyade bir “kapma hareketi” gibi enformasyon arama davranışını 

ifade eder. Bu düşünceler geleneksel araştırma metodolojilerini zorlaştırmakta 

ve gittikçe artan bir şekilde internet araştırmacılarını bilişim sistemleri ve veri 

madenciliği alanlarında geliştirilen yöntemlere yöneltmektedir. (Sudweeks ve 

Simoff, 1999: 30-32). İnternet üzerindeki veri miktarının anormal derecede 

fazlalaşmasının (büyük veri) bunda önemli bir katkısı vardır.  

Meta Veri Kullanımı 

Büyük verilerden önce, istatistiklerin pazarlama sorunlarına bazı cevapları 

vardır. Örneğin, çok bilinen SPSS istatistik paketinde, Doğrudan Pazarlama 

modülü, ticari veriler olarak adlandırılan pazarlama verilerinin işlenmesi için 

mevcuttur. Modül, doğrudan pazarlama kampanyalarının sonuçlarını geliştir-

mek için tasarlanmış, çeşitli tüketici gruplarını tanımlayan ve olumlu yanıt oran-

larını en üst düzeye çıkarmak için belirli grupları hedefleyen demografik, satın 

alma ve diğer özellikleri tanımlayan bir dizi araç sunmaktadır. 
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RFM Analizi: Bu teknik, yeni bir teklife cevap verme olasılığı en yüksek müşte-

rileri tanımlar. (RFM: Recency, Frequency, Monetary-Yenilik, Frekans, Parasal) 

Küme Analizi: Bu analiz, verilerinizdeki doğal gruplamaları (veya kümeleri) 
ortaya çıkarmak için tasarlanmış bir keşif aracıdır. Örneğin, çeşitli demografik 

ve satın alma özelliklerine göre farklı müşteri gruplarını tanımlayabilir. 

Beklenti Profilleri: Bu teknik, tanımlayıcı profiller oluşturmak için önceki ve-
ya test kampanyasının sonuçlarını kullanır. Profilleri, gelecekteki kampanya-

lardaki belirli kişi gruplarını hedeflemek için kullanılabilir. 

Posta Kodu Yanıtlama Oranları: Bu teknik, posta kodu yanıtlama oranlarını 
hesaplamak için önceki bir kampanyadan elde edilen sonuçları kullanır. Bu 

oranlar gelecekteki kampanyalarda belirli posta kodlarını hedeflemek için kul-

lanılabilir. 

Satın Alma Eğilimi: Bu teknik, eğilim puanları oluşturmak için bir test posta-
sından veya önceki kampanyanın sonuçlarını kullanır. Skorlar, hangi kişilerin 
en çok yanıt vereceğini gösterir. 

Kontrol Paketi Testi: Bu teknik, farklı paketler veya teklifler için etkinlikte 
önemli bir fark olup olmadığını görmek için pazarlama kampanyalarını karşı-
laştırır. 

 

Şekil 6. Büyük Veri ve Araştırma Yöntemleri Bütünleşik Modeli 

Şekil 6’da Büyük Veri olarak bahsedilen alan ticari veriler ve sosyal medya 

verileri kümelerinin toplamından oluşmaktadır. Bu modeldeki alanları şu şekil-

de tanımlamak mümkündür: 
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1. Ticari Veriler 

2. İstatistiksel Yöntemler / Ölçümler  

3. Sosyal Medya Verileri  

4. İnternetteki Ticari Veriler (Alexa ve Google Analytics’te olduğu gibi Tipik 
SEO ve KPI’lar)  

5. Küme Analizi (Posta Kodu Tepki Oranları, Kontrol Paketi Testi gibi gele-
neksel yöntemler)  

6. #Hashtag analizi (veri madenciliği, katılım, kutup analizi gibi internet veri 
analizi yöntemleri)  

7. RFM Analizi (Beklenti Profilleri, Satın Alma Eğilimi gibi internet veri ana-
lizi yöntemleri). 

Eski çağlardan beri kullanılan iletişim araçlarını göz önüne aldığımızda in-

ternet, bireyler arasında iletişim kurmak için yeni bir ortamdır. Daha önce de 

bahsedildiği gibi bu ortamın iki farklı özelliği vardır: Birincisi, hızlı iletişime 

izin veriyor olmasıdır. İkincisi de yaygın bir iletişim sağlamasıdır. Bu iki duru-

mu zaman ve mekânda sıkışıklık kavramı olarak tanımlayabiliriz. Hız ve yay-

gınlık, pek çok kişinin görüşlerini ve yaptıklarını paylaşmasını sağlar. İnsanlar 

sevdikleri veya sevmedikleri birçok şey hakkında fikirlerini ifade eder. Bu çaba-

ların sonuçları, internette, özellikle sosyal medyada, her saniye artan muazzam 

miktardaki veri ile tanımlanabilir. Bu veriler “büyük veri” olarak adlandırır. 

İnternette, bu tür veriler multimedya dediğimiz metin, ses ve görüntü formların-

da bulunabilir. İnternet üzerindeki veriler veya büyük veriler, geleneksel olarak 

toplanan verilerden farklı özelliklere sahiptir ve geleneksel araştırma yöntemle-

rinden farklı yöntemlerle ele alınması gerekir. “Meta veri” kavramı bu açıdan 

önemlidir. İnternet araştırma yöntemlerini sınıflandırırken meta veri kavramına 

vurgu yapmak gerekir. Çok basit tanımıyla meta veri internet üzerinde paylaşı-

lan enformasyon hakkındaki verileri içerir. Örneğin, Instagram hesabınızdan 

paylaştığınız bir fotoğrafla ilgili olarak ortaya çıkan veriler o fotoğrafın meta 

verisi olur.  

Şekil 7’de fotoğrafın sağ tarafında görülen yorumlar, beğeniler, profil ziya-

reti sayıları, web sitesi tıklamaları, erişim sayıları ve etkileşimler meta verilere 

örnek olarak verilebilir. Instagram’da her bir paylaşım için meta veriler ile ilgili 

detaylı bir bilgilendirme sayfası da bulunur. 
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Şekil 7. Instagram paylaşım örneği ve hakkında yapılan yorumlar 

 

Şekil 8. Bir Instagram gönderisine ait meta veri 

Şekil 8’de yer alan bu meta veri, sosyal medya ile ortaya çıkan bir veridir 

ve hem akademik araştırmacılar hem de reklam verenler ve ürün satanlar açı-

sından çok önemli bilgiler içerir. Bu meta veriyi ve sosyal medyada gördüğü-

müz benzerlerini büyük veri olarak adlandırmak mümkündür. Bu açıdan meta 

verinin özelliklerini şöyle belirtebiliriz:  
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1. Sosyal medya platformlarında oluştuğu için bireysel veri veya bireye yöne-
lik veri ağırlıklıdır (individual data). 

2. Zaman ve mekândan bağımsız olarak, paylaşımlar özellikle mobil cihazlar 
üzerinde gerçekleştiği için kesintisiz bir şekilde artma eğilimindedir (strea-
ming data).  

3. Düşüncelerdeki, olaylardaki ve tutumlardaki değişimlerin anlaşılabilmesi 
için mesajların sürekli gözlenmesi gerekir (monitoring data). 

4. Çok büyük miktarda veri oluştuğu için mevcut/geleneksel veri analiz yön-
temleri ile incelenmesinde sorunlar yaşanmaktadır (big data).  

5. Asıl (bireysel) veri hakkında olduğu için birincil veri türündedir (primary 
data). 

İnternet araştırmalarında, Şekil 5’de Şekil ‘de yer alan geleneksel araştırma 

sürecinin adımlarını takip edebilmek mümkün olmaz. Bu durum internet orta-

mının sosyal bilimler için yeni ve sürekli değişen bir ortam olmasından kaynak-

lanır (Karakulakoğlu, 2014, s. 122). Sürekli değişmesi sosyal bilimler için alı-

şılmadık bir durum değildir ama teknolojiye dayalı olması ve sanal bir ortam 

oluşturması sosyal bilimlerde kullanılan geleneksel araştırma yöntemlerinin bu 

alana uyarlanması gereken yönleri olduğunu gösterir. Yukarıda bahsedilen Ins-

tagram paylaşım örneği ve meta verisi bu durumu vurgular.  

İnternet Araştırmalarında Nicel ve Nitel Yöntemlerin Kullanımına  

Yönelik Bir Model 

Pozitif bilimlerde araştırma yöntemlerinin en önemli prensiplerinden biri de 

alan araştırmalarının tekrar edilebilir olmasıdır. Fakat bu prensibi sosyal bilim-

ler alanında yerine getirilmesi zor bir durum yaratır. Çünkü, bir sosyal olayın 

incelenmesinde, araştırmanın tekrarlanması durumunda öncekinden farklı du-

rumlarla karşılaşmak oldukça mümkündür. Benzer şekilde, bilgisayar aracılı 

iletişimde saha araştırmasının tekrar edilebilirliği iki ana sebepten dolayı 

imkânsız olmasa da zordur. Birincisi, teknolojik düzeyde, internetin yapısının 

ve üzerinde çalışan sistemlerin sürekli değişiyor olmasıdır (Sudweeks ve Si-

moff, 1999: 38).  

Örneğin, Instagram, yakın zamanda bir paylaşıma ait beğenilerin takipçiler 

tarafından görülebilmesi özelliğini kaldıracağını söylemektedir. Böylece, birkaç 

ay önce yapılmış bir araştırmada bir paylaşımın kimler tarafından beğenildiği 

araştırmacılar tarafından görülebiliyor iken, yakın zamanda bu beğeni sayılarını 



İnternet Araştırma Yöntemleri 

43 

sadece paylaşım sahibi görebilecektir. Bu durum, kullanılan uygulamada deği-

şiklik olmasa bile sunduğu verilerde değişiklik olduğu anlamına gelmektedir 

(Mosseri, 2019).  

 

Şekil 9. Instagram Yöneticisi Adam Mosseri’nin Beğeniler Hakkındaki Açıklaması 

Bilgisayar sistemlerinden mobil cep telefonlarına geçiş de bunun tipik bir 

örneğidir. Bu sayede insanların teknolojiyi ve araçları kullanım şekilleri değiş-

mektedir. Benzer şekilde, yazılım tarafında örneğin, Facebook uygulaması kul-

lanılıyorken Instagram uygulamasının da kullanılmaya başlaması insanların 

mesaj paylaşım ve uygulama kullanım alışkanlıklarını değiştirmiştir. İkincisi de 

tekrar edilebilirlikteki zorluklar, dil kullanımının yaratıcı yönünden kaynaklan-

maktadır. Sudweeks ve Simoff’un Chomsky (1980)’den aktardığı gibi dilbilgisi 

kuralları sınırlı olmasına rağmen, özyinelemelidir ve sonsuz dil üretme yetene-

ğine sahiptir. Yeni cümleler, düşünce süreçlerimizin anlayabileceği her türlü 

koşulda, özgürce ve sınırsız olarak oluşturulmuştur. Standart klişelerin dışında, 

cümleler nadiren çoğaltılır, ancak her bir varyasyon genel olarak anlaşılırdır. Bu 

çoğaltma eksikliği, istatistiksel analizin uygulanması için gereken tekrar edilebi-

lirlik varsayımının ihlalidir. İnternet araştırmasının bir başka yönü, heterojen 

sosyo-kültürel yapılarla uğraşması gerektiğidir. İnternet elbette birçok kültürden 

insanlarla doludur. Sudweeks ve Simoff’un Bierstedt (1963)’ten aktardığına 

göre kültür, üç ana boyutta karmaşık bir davranış ve eserler dizisi olarak tanım-

lanmıştır: fikirler (geleneksel değerler ve inançlar); normlar (geleneksel değerle-

rin ve inançların çevresine uyum sağlayan davranışlar); ve maddi kültür (gele-

neksel değerler ve inançlar ortamında üretilen eserler). İnternette kültürel kar-

maşıklık anlaşılmaz bir sorun gibi görünmektedir. Global iletişim teknolojileri, 
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fikirler, normlar ve maddi kültür açısından çarpıcı biçimde farklı olan kültürleri 

bir araya getirmektedir (Sudweeks ve Simoff, 1999: 38-39). Bütün bu farklılık-

lar geleneksel araştırma yöntemlerinin bilgisayar aracılı iletişim araştırmalarına 

uyarlanmasını zorlaştırmaktadır.  

Çözüm olarak nicel ve nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı entegre bir 

yaklaşım önerilebilir (Sudweeks ve Simoff, 1999: 39-41):  

İnternet araştırması, elektronik ticaret ve iş sistemleri, bilgisayar aracılı ile-

tişim, bilgisayar destekli ortak çalışma ve dağıtılmış bilgi sistemleri dâhil olmak 

üzere bir dizi ayrı araştırma alanı içermektedir. (Günümüzde bunların arasına 

sosyal medya da eklenmiştir). Bu nedenle, ilk aşama, alan özelliklerinin tanım-

lanmasına ayrılmıştır. Bu özellikler uygun araştırma yöntemlerinin seçimini ve 

araştırmanın olası kapsamını etkiler. Kapsam belirtildikten sonra şema Şekil 

5’teki geleneksel veri toplama hattını izler. 

 

Şekil 10. İnternet Araştırmasının Aşamaları 

Kaynak: Sudweeks ve Simoff, 1999: 39 
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İnternet araştırma alanlarından herhangi birinde toplanan veriler, nicel öl-

çümlerin ve niteliksel gözlemlerin heterojen bir birleşimidir. Tamamlayıcı ke-

şifsel veri analizi aşamasından önce araştırmacı, kullanılması gereken yöntemle-

rin kombinasyonunu tanımlar. Aşağıdaki tablolar bu heterojen görüntüyü hem 

veri (Tablo 2) hem de yöntem (Tablo 3) bakış açısından “nitel / nicel” matrisin-

de göstermektedir. 

Tablo 2. Veri Açısından Nitel / Nicel Matrisi 

 Veri 

Yöntemler Nitel Nicel 

Nitel 
Anket analizi, görüşmeler, konuşma 

eylemleri analizi, katılımcı gözlemi 

Nitel akıl yürütme, kısıt muhakemesi 

yapma 

Nicel 
Veri madenciliği, küme analizi, bulanık 

veri analizi, sinir ağları 

İstatistik, regresyon ve korelasyon  

analizleri, sayısal simülasyon 

Kaynak: Sudweeks ve Simoff, 1999:40 

Tablo 3. Yöntem Açısından Nitel / Nicel Matrisi 

 Veri 

Yöntemler Nitel Nicel 

Nitel Metaforlar, ontolojiler, kategoriler Anket verisi 

Nicel 
Metin verileri, kelime bilgisi, kategoriler 

hiyerarşisi 

Sayısal örnekler, kodlanmış kategorik 

veriler, ölçümler 

Kaynak: Sudweeks ve Simoff, 1999: 40 

Böylece, aynı veri kümesine farklı analizler uygulamak için geleneksel 

yaklaşım yerine, farklı veri kümelerinin ortak bir araştırma döngüsünde kulla-

nılması mümkün olur. Bu da İnternet üzerinde yapılan araştırmaların ihtiyaç 

duyduğu karma yöntemlerin kullanılması ihtiyacına cevap vermiş olur. 

ÇEVRİM İÇİ ARAŞTIRMALAR İÇİN ÖRNEKLEM OLUŞTURULMASI 

İnternet üzerinde yapılan araştırma türlerinden biri de anketlerdir. Hewson 

ve arkadaşları, 2003 tarihli “Internet Research Methods” adlı kitaplarında, web 

üzerinde yapılan anketlerde karşılaşılan bir problemden bahsetmiştir. Buna gö-

re, bir anket web ortamında duyurulduğunda, web üzerindeki içerikle ilgili olan-

lardan ziyade, daha çok world wide webin kendisiyle ve bilgisayarlar ile ilgili 

olanlar ve İngilizce bilen kişiler bu duyuruyla karşılaşmaktadır. Diğer bir deyiş-

le anketin duyurusunu daha çok webin demografisi veya web üzerinde en çok 
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kullanılan yazılımlar gibi konularla ilgilenenler görmekte, ama örneğin, sanal 

ortamda mahremiyet konusuna ilgi duyanlar görmeyebilmektedir (Hewson vd., 

2003: 33). Aradan geçen 15 yıldan fazla sürede bu durumun değiştiğini söyle-

yebilmek mümkündür. Özellikle sosyal medya platformlarının yaygınlaşması 

bu problemi büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Blog siteleri, spesifik konulara 

yer veren tartışma grupları ve forumlar ile Ekşi Sözlük ve İnci Sözlük gibi or-

tamlar spesifik konularla ilgilenenlere web ortamından ulaşılabilmeyi mümkün 

hâle getirmiştir. Özellikle Facebook sayfaları, örneğin, belli bir hastalığı olan 

kişiler ve yakınlarının karşılaştığı problemler konusunda araştırma yapanlar için 

uygun bir ortam olmaktadır. Facebook üzerinde bu konuyla ilgili açılmış yüz-

lerce sayfadan binlerce ilgili kişiye ulaşmak mümkün olabilmektedir. Diğer bir 

deyişle, özellikle, sosyal medya platformlarının yaygınlaşması ile internet kul-

lanımı sıradan insanların günlük hayatına da girmiş ve “internet kullanıcısı” 

tanımı sadece “bilgisayar kullanmayı bilen” tanımının ötesine geçip “vatandaş” 

tanımına eşdeş olmuştur. İnternet üzerinde yapılan işler de günlük ve rutin işler 

kapsamına girmeye başlamıştır. 

İnternet üzerinden veri toplamak için uygulanacak örnekleme prosedürleri 

içinde en çok kullanılanlarından biri Gönüllü Örneklemleridir (Volunteer Samp-

les). Standart teknik, gönüllü katılımcıları esas alan olasılıksız (tesadüfi olma-

yan) örnekleme metodunu kullanır. İki genel yaklaşım popülerdir. Bunlardan 

birincisi, çalışmanın tanıtımını yapan web sitelerine duyurular koymak ve nasıl 

yer alınacağına dair talimatlar sağlamaktır. Bu yöntem, webde gezinirken duyu-

ruya rastlayan internet kullanıcılarına ve çalışmaya katılmak için gönüllü olma 

konusunda aktif bir karar vermelerine dayanmaktadır. İkinci yaklaşım, çeşitli 

haber gruplarına duyuru göndermektir. Bu, önceki yönteme benzerdir, ancak 

araştırmacıya, belirli ilgi alanına sahip belirli haber gruplarını hedeflemek ve 

belirli bir bölgeye dağıtımı sınırlamak mümkün olacağından, duyuruları görmesi 

muhtemel olan kullanıcı türü üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Ayrıca, gele-

neksel sosyal bilimler araştırmalarında olasılıksız örneklem kullanımı zaten yay-

gındır. Bildirilen çok sayıda çalışma, tamamen lisans öğrencilerinden oluşan 

örneklere yol açan fırsatçı örnekleme tekniklerine dayanmaktadır. Bunun önemli 

bir sebebinin araştırmadaki bütçe imkânlarının sınırlı olması ve pratiklik olduğu 

söylenebilir. Olasılıksız örnekleme, genelleştirilebilirlik endişesini arttırmaktadır. 

Belirli haber gruplarına veya web sitelerine duyurular göndermek, belirli bir 

kullanıcı türünü seçmek anlamına gelebilir. Fakat bunun internet araştırmaların-

da önemli bir problem oluşturduğunu söylemek doğru olmaz. Çünkü araştırmada 

sorduğumuz sorular ile genelleştirilebilir verilerden ziyade incelediğimiz grubun 
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özelliklerini yansıtan verilere ulaşmak isteriz. Bu bağlamda, internet, daha geniş 

ve daha çeşitli örneklere erişme fırsatlarını büyük ölçüde artıran, araştırmacılara 

lisans öğrencileri, üniversite üyeleri ve diğer küçük homojen grupların örnekleri-

nin ötesine geçmek için daha fazla alan sağlayan değerli yeni bir araç sunar. 

Ancak, verilerin geçerliliğini ve gerektiğinde genelleştirilebilirliğini sağlayama-

dığımız sürece, bu kadar büyük örneklere erişim çok az işe yarar (Hewson vd., 

2003: 37-38). O nedenle, internet araştırmalarında, tüm internet kullanıcılarının 

değil de belirli bir topluluğun üyeleri veya belirli bir özelliğe sahip kişiler gibi 

daha dar bir grup internet kullanıcısının bir konuda nasıl davrandıkları veya ne 

düşündükleri ile ilgili çalışma yapılması daha uygun olmaktadır. Tüm İnternet 

veya sosyal medya kullanıcılarını inceleyen çalışmaları büyük ölçekteki kurum 

ve organizasyonlar yapıp düzenli olarak yayınlamaktadır. Örneğin, TÜİK veya 

Wearesocial’ın yayınladığı veriler bu türdendir ve internet araştırmalarında yay-

gın bir şekilde ikincil veri olarak kullanılmaktadır.  

ÇEVRİM İÇİ SOSYAL AĞLARI ÇALIŞMAK 

Facebook, Twitter, LinkedIn gibi sosyal ağ siteleri sosyal bilimciler için 

yeni araştırma olanakları yaratmıştır ve sosyal davranışları araştırmak için web 

verilerini kullanmakla ilgili zorlukların bir kısmını aşmalarına yardımcı olmuş-

tur (Ackland, 2013: 69). 

Sosyal ağlar, kullanıcıları ve kullanıcılarının birbirleri ile nasıl bağlandık-

ları hakkındaki verileri toplar ve üretir. Her ne kadar sosyal ağların topladığı 

verilerin çoğu gizli kalsa da bu verilerin bazıları halka açıktır (Hinton ve 

Hjort, 2013: 50-51). Özellikle Twitter’ın göreceli olarak kendi verilerine karşı 

açık bir politika sergilemesi araştırmacılar tarafından Twitter’a karşı bir ilgi 

oluşturmuştur.  

Twitter’ın arama için uygulama geliştirme arayüzü (API) olması, belirli 

hashtag veya kelimelere göre kronolojik olarak tweetlerin çıkarılabilmesine 

olanak sağlamaktadır. Twitter uygulama geliştirme arayüzü ile ilgili Twitter 

kullanıcısının arkadaşları da bulunabilmektedir. Ayrıca uygulama geliştirme 

arayüzüne farklı bir uygulama ile erişmek, sistematik olarak uzak sunucudan 

veri çekilebilmesine olanak sağlamaktadır. Örneğin, Tweepy isimli Python ile 

geliştirilen bir uygulama, Twitter uygulama geliştirme arayüzünü kullanmakta-

dır. NodeXL isimli sosyal medya analiz uygulaması da Twitter uygulama geliş-

tirme arayüzüne erişim sağlayacak bir eklentiye sahiptir (Ackland, 2013: 73). 
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Artık birçok sosyal ağ özel yapım uygulamalar da dâhil olmak üzere çeşitli 

uygulamaların, sosyal ağ tarafından oluşturulan verilere erişmesine izin veren 

uygulama geliştirme arayüzü sunmaktadır. Bu, araştırmacılara sosyal ağın kul-

lanımı hakkında bilgi hazinesi sağlamaktadır. Bu verileri kullanarak yapılan 

araştırmalar, çok çeşitli farklı uygulamalarla sonuçlanmıştır. Örneğin, Bamman 

vd. (2012), anakara Çin’deki sansür seviyelerini ve uygulamalarını anlamak için 

Twitter, Sina Weibo (Çinli bir televizyon kanalı olan Çinli bir sosyal ağ) ve 

Çinli anlık mesajlaşma hizmetlerinden gelen veriler üzerinde istatistiksel analiz 

tekniklerini uygulamışlardır. Analizlerinden, sansürlenmiş terimleri tanımlaya-

bildiklerini ve sansürün eyalet tarafından nasıl değiştiğini gösterebileceklerini 

iddia etmişlerdir (Bamman, O’Connor, ve Smith, 2012). 

Veri görselleştirme teknikleri de verilerin görsel sunumlarını sağlamak için 

araştırmacılar tarafından giderek daha fazla kullanılmaktadır. Örneğin, Fa-

cebook stajyeri Paul Butler, Facebook gönderilerinin yeri ve sıklığı ile ilgili 

verileri kullanarak, Facebook kullanımına dayalı dünyayı aydınlatan bir harita 

ortaya çıkarmıştır. Afrika’nın büyük parçaları, Çin ve Rusya’yı karanlık hâle 

getirerek nüfus yoğunluğunu, küresel zenginliği ve sansürü şaşırtıcı bir şekilde 

görselleştirmektedir (Butler, 2010). 

Benzer bir şekilde, Kanadalı bir sanatçı ve eğitimci olan Jer Hinton ve 

Hjort’un, Thorp 2009’dan aktardığına göre, ‘Just Landed in’ (Şimdi İndim) 

hashtagini geliştirmiş ve Twitter gönderilerinden ‘Just Landed in’ i içerenlerin 

konumu görselleştirmiştir. Bu görselleştirmedeki üst üste gelen çizgiler dünya-

nın dört bir yanına seyahat eden insanları temsil etmekte ve insan hareketinin 

zaman ve mekân boyunca görsel bir sunumunu ve bunların sosyal medya ile 

bağlantılarını göstermektedir (Hinton ve Hjort, 2013: 50-51). 

Araştırmacılar ayrıca insanların olaylara nasıl tepki verdiğine dair içgörü 

kazanmak için de sosyal medya verilerini kullanmaktadır. Örneğin, Hinton ve 

Hjort’un Bruns vd.’den aktardığına göre, araştırmacılar Avustralya’nın Brisbane 

kentinde gerçekleşen 2011 selinin ardından sosyal medya kayıtlarını analiz et-

mişlerdir. Queensland polisinin felakete müdahalesini ve Twitter hashtaglerin-

den büyük ölçekli verileri toplayarak medya kullanımı ve bu olay ilgili medya 

temalarının görselleştirilmişlerdir (Hinton ve Hjort, 2013: 50-51).  

Yapılan araştırmalara göre boyd ve Elisson, sosyal ağ sitelerinin haber grup-

ları gibi daha önceki çevrim içi topluluklardan farklı olduğunu, önceden var olan 

sosyal ilişkileri (örneğin yeni insanlarla tanışmak için kullanmaktan ziyade mev-

cut çevrim dışı ilişkileri sürdürmek veya sağlamlaştırmak) desteklediklerini öne 
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sürmüştür (boyd & Ellison, 2008, s. 211). Lenhart ve Madden (2007) ABD’de 

sosyal ağ sitelerini kullanan gençlerin %91’inin çevrim dışı arkadaşları ile bağlan-

tı kurduklarını görmüştür (Lenhart ve Madden, 2007). Bu nedenle yapılan araş-

tırmalar, insanların Facebook’u ‘gerçek dünyada’ sahip oldukları arkadaşlarıyla 

bağlantı kurmak için kullandıklarını, bu nedenle Facebook verilerinin gerçek 

dünyadaki arkadaşlıkların bir göstergesi olduğunu ortaya koymuştur. 

SOSYAL AĞ ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN ANALİZ BİRİMLERİ 

Sosyal ağ analistleri ilişkiler ağlarını mümkün olduğunca tanımlamaya 

çalışırlar. Bu ağlardaki belirgin örüntüleri ortaya çıkarırlar. Bu ağlar aracılı-

ğıyla enformasyon akışını (ve diğer kaynakları) takip ederek bu ilişkiler ve 

ağların insanlar ve organizasyonlar üzerinde hangi etkileri olduğunu keşfeder-

ler. İlişkisel örüntülerin tanımlarını kendi başlarına ilginç bulurlar– örneğin, 

ağın bir çekirdeği ve çevresi var mı? – ve bu tip sosyal ağlara katılmanın ağ 

üyelerinin davranış ve tutumlarını açıklamaya yardımcı olacağını araştırırlar- 

örneğin, çevredeki insanlar daha fazla mı e-posta gönderirler? Ve daha fazla 

mı katılımcılık hissederler? Ağın yoğun şekilde örülmüş kümelerini keşfetmek 

ve benzer rol ilişkilerini tespit etmek için çeşitli teknikler kullanırlar. Sosyal 

ağ analistleri iki kişi arasındaki bağı incelerken bu iki kişinin ağdaki diğer 

üyelerle ilişkileri ışığında işleyişini yorumlarlar. Bu, ilişkilerin tamamen ayrı 

analiz birimleri olarak incelenebileceğini söyleyen standart bilgisayar aracılı 

iletişim varsayımından oldukça farklıdır (Garton, Haythornthwaite ve Well-

man, 1999: 76). Garton ve arkadaşları tarafından öne sürülen bu görüş günü-

müzde sosyal medya platformları için giderek geçerliliğini yitirmektedir. 

Bundan yirmi yıl önce bilgisayar ağlarının yavaşlığı ve az yaygın olması ne-

denleriyle ikiden fazla kişinin aynı anda iletişim kurduğu durumlar çok sınırlı 

ve yetersizdi. Sosyal medyaya gösterilen ilgi ve mobil teknolojilerin giderek 

daha kolay ulaşılabilir hâle gelmesi sayesinde daha fazla insan bu sanal sosyal 

ağlarda paylaşımlarda bulunduğu için gerçek sosyal ağlara yakınsamaktadır-

lar. Diğer bir deyişle, her geçen gün daha fazla sosyal etkileşim sanal sosyal 

ağlarda gerçekleşmektedir.  

Yukarıda bahsettiğimiz Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn gibi 

çevrim içi sosyal ağları çalışmak için önce sosyal ağların yapısı hakkında bilgi 

sahibi olmak gerekir. Bunun için de sosyal ağlardaki analiz birimlerini anla-

mak gerekir. Sosyal ağ analizi, sosyal bilimlerde ortak olan bireycilikten yapı-

sal bir analize doğru bir kaymayı yansıtmaktadır. Bu yöntem, temel analiz 
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birimlerinin yeniden tanımlanmasını ve yeni analitik yöntemlerin geliştirilme-

sini önerir. Burada analiz birimi ilişkidir (relation)- örneğin, insanlar arasın-

daki akrabalık ilişkileri, bir örgütün memurları arasındaki iletişim bağlantıları, 

küçük bir grup içindeki dostluk yapısı gibi. Sosyal ağ analistleri, sosyal aktör-

ler arasındaki ilişkileri ve alışverişi göz önünde bulundurmak için bireylerin 

spesifik niteliklerinin ötesine bakar. Analistler, iş ve sosyal ilişkileri yaratan 

ve sürdüren değişimleri sorgularlar. Kaynak türleri çok ve çeşitli olabilir; mal 

ve hizmetler gibi maddi varlıklar veya nüfuz veya sosyal destek gibi maddi 

olmayan varlıklar olabilir. Bir bilgisayar aracılı iletişim bağlamında kaynak-

lar, başkalarına metinsel, grafiksel, animasyonlu, sesli veya video tabanlı 

medya aracılığıyla iletilebilen kaynaklardır- örneğin, bilgi paylaşımı (haber 

veya veri), iş tartışmaları, duygusal destek vermek veya arkadaşlık. İlişkiler 

(bazen iplikçikler olarak da adlandırılır) içerik, yön ve güç ile tanımlanır. Bir 

ilişkinin içeriği değiş tokuş edilen kaynağı ifade eder. Bir bilgisayar aracılı 

iletişim bağlamında, çiftler idari, kişisel, işle ilgili veya sosyal konularla ilgili 

iletişim gibi farklı türden bilgi alışverişinde bulunurlar. Bilgisayar aracılı ileti-

şim ilişkileri, bir veri dosyası veya bilgisayar programı göndermeyi ve ayrıca 

duygusal destek sağlamayı veya bir toplantı düzenlemeyi içerir. Elektronik 

ticaretin yükselmesiyle (örneğin, web tabanlı sipariş giriş sistemleri, elektro-

nik bankacılık), bilgisayar aracılı iletişim ile paylaşılan bilgiler “gerçek” dün-

yadaki para, mal veya hizmet alışverişine de karşılık gelebilir. Bir ilişki yön-

lendirilebilir veya yönlendirilmeyebilir. Örneğin, bir kişi ikinci bir kişiye sos-

yal destek verebilir. Burada iki ilişki vardır: destek vermek ve destek almak. 

Alternatif olarak, aktörler bir yönsüz dostluk ilişkisi paylaşabilir. İkisi de iliş-

kiyi korurlar ve bunun belirli bir yönü yoktur. İlişkiler güç bakımından da 

farklıdır. Bu güç çeşitli şekillerde operasyonel hâle getirilebilir. İletişim ile 

ilgili olarak, çiftler iş günü boyunca, günde bir kez, haftalık veya yıllık olarak 

iletişim kurabilir. Büyük veya küçük miktarlarda sosyal sermaye değiş tokuş 

edebilirler: para, mal veya hizmet. Önemli veya önemsiz bilgi sağlayabilirler. 

İlişkilerin bu yönleri farklı türlerde ilişkisel gücü ölçer (Garton, Hayt-

hornthwaite ve Wellman, 1999: 78-79). 

Sosyal ağlardaki diğer bir analiz birimi bağlardır (ties). Bağ, bir çift 

oyuncuyu bir veya daha fazla ilişkiyle birbirine birleştirir. Çiftler yalnızca bir 

ilişkiye dayanan bir bağ kurabilir (örneğin aynı kuruluşun üyeleri olarak) veya 

bilgi paylaşımı, finansal destek vermek ve konferanslara katılmak gibi birçok 

ilişkiye dayanarak çok yönlü bağ da kurabilirler. Dolayısıyla bağlar aynı za-

manda içerik, yön ve kuvvet bakımından da değişir. Bağlar genellikle zayıf ya 
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da güçlü olarak adlandırılır, ancak zayıf ya da güçlü olanın tanımı belirli bağ-

lamlarda değişebilir. Zayıf bağlar genellikle nadiren sürdürülen, sıkı olmayan 

birlikteliklerdir. Örneğin, ortak hiçbir görev paylaşmayan iş arkadaşları ara-

sında veya arkadaşlık ilişkilerinde, bu tür bağlantılar vardır. Güçlü bağlar ise 

yakın arkadaşlık veya meslektaşlar gibi yakınlık, kendini açıklama, karşılıklı 

hizmet sunumu, sık temas ve akrabalık kombinasyonlarını içerir (Garton, 

Haythornthwaite ve Wellman, 1999: 79). 

Üçüncü analiz birimi çok katlılıktır (Multiplexity). Bir bağda ne kadar fazla 

ilişki (veya iplikçik) varsa bağ o kadar çok katlı (veya çok kordonlu) olur. Sos-

yal ağ analistleri, çok katlı bağların daha samimi, gönüllü, destekleyici ve daya-

nıklı olduğunu ve daha fazla medya aracılığıyla sürdürülebildiğini bulmuşlardır. 

Yine de bazı analistler, e-posta, internet ve diğer bilgisayar aracılı iletişimin 

geniş tabanlı çok yönlü ilişkileri sürdüremediğini iddia etmektedir (Garton, 

Haythornthwaite ve Wellman, 1999:80). Ama sosyal medya platformları bu 

sorunu da ortandan kaldırmayı sağlamaktadır.  

Dördüncü analiz birimi bileşimdir (composition). Bir ilişkinin ya da bağın 

bileşimi, her iki katılımcının da sosyal özelliklerinden türetilir: Örneğin, bu 

bağ farklı ya da aynı cinsiyetteki çiftler arasındaki mi, bir süpervizör ile bir 

genç arasındaki mi ya da iki akran arasındaki bağ mı? Bilgisayar aracılı ileti-

şim, gönderenlerin ve alıcıların özelliklerinden ziyade mesajların içeriğine 

odaklanarak katılımcıların sosyal ipuçlarının altını çizme eğilimindedir. Sos-

yal ipuçlarının etkisini azaltarak, bilgisayar aracılı iletişim daha fazla sayıda 

katılımcıyı ve katılımı desteklemektedir. Bu nedenle, örgütlerdeki bilgisayar 

aracılı iletişim, hiyerarşik veya diğer statü engelleri biçimlerini aşmakta ve 

mekânsal ve örgütsel olarak çevrede yer alan kişilerin sosyal ağlara katılımını 

arttırmaya yardımcı olmaktadır (Garton, Haythornthwaite ve Wellman, 1999: 

81). Günümüzde internet üzerinde gerçekleşen aktivitelerin sosyal medya 

üzerinde yoğunlaştığı göz önüne alındığında sosyal ağ kavramını anlamanın 

ve bu kavramın izdüşümünü internet ortamında araştırmanın önemi daha iyi 

anlaşılır. E-ticaretin sosyal sosyal ticarete evirildiği, sanal oyunların tek başı-

na değil, bir ağ üzerinden farklı insanlarla birlikte oynandığı, ürün ve hizmet 

satıcılarının reklam harcamalarını geleneksel medyadan daha çok internet 

ortamında yapmaya başladığı böyle bir dönemde araştırma yöntemlerinin de 

evirilmesi kaçınılmazdır. 
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