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HABERLER

Popüler Kültür Bağlamında 
Televizyon Haberciliği

Televizyonun ilk yıllarında haberler türünün kapsamı 
pek geniş değildi. Fakat bu durum 1956’da NBC’nin 
yarım saatlik bir ulusal yayın olan ve akşam üstleri 
yayınlanarak günün olaylarının öne çıkanlarını rapor-
layan The Huntley-Brinkley Report’u ekranlara 
taşımasıyla birlikte değişmiştir. Diğer yayın ağları da 
çok geçmeden bu süreci takip ettiler. Video kasetin 
icadıyla birlikte haber yorumlarının maliyetleri 
önemli ölçüde düşürülmüştür ve bireysel televizyon 
istasyonları da haberler kapsamlarını genişletme 
imkanı bulmuşlardır.1

Haberler ilerleyen yıllarda televizyon için öylesine 
önemli bir tür haline geldi ki, yalnızca haber veren 
televizyon kanalları türedi. Özellikle 1980’lerin 
ortalarından itibaren kablolu yayın yapan haber kanal-
ları oldukça popüler hale geldiler. Bunların ilki olan 
Kablolu Haber Ağı (Cable News Network – CNN) 
1980’de Amerkikalı bir işinsanı olan Ted Turner 
tarafından kuruldu. CNN tümüyle haber yayını yapan 
ve bunu yirmi dört saatlik bir yayın şeklinde gerçek-
leştiren ilk televizyon ağı oldu. Onu çok kısa süre 
içerisinde pek çok haber yayını kanalının kurulması 
izleyecektir.1

Piyasa ekonomisinin birer parçaları ve çoğu zaman 
asli aktörleridirler. Piyasa ekonomisi çerçevesindeki 
her şirket gibi, kitle iletişim araçları da başlıca amaç 
olarak kâr elde etmek isterler. Kitle iletişim araçları-
nın bu arzusu, onların özellikle günümüzde haber 
verme ve bilgilendirme ödevlerini ikinci plana atma-
larına yol açmıştır. Post-modern zamanlarda haber ya 
da bilgi sunan değil, ilgi çekici olan, sansasyonel olan 
haber değeri taşımaktadır. Haberlerin içeriklerinden 
çok, onların sunuluş biçimleri öne çıkmıştır. Görüntü 
ve ses, haber içeriğinden daha çok önem kazanmıştır. 
Okuru ve izleviciyi etkileme, olan biteni aktarmanın, 
bilgilendirmenin yerini almıştır. (Savgüder, 2003, s. 
180) Televizyonun reyting oranları da bu tür haberle-
rin izlenme oranlarının daha yüksek olduğunu göster-
mektedir.1 Bunun nedeni, televizyonla birlikte birçok 
olay ve olgunun popülerleştirilerek ve magazinleştiri-
lerek sunulması ve toplumun bir süre sonra diğer 
türlere göre çok daha kolay tüketilen bu türe yönelme-
si, entelektüel tembelliğin genelleşmesi ve kamusal-
laşmasıdır. Böyle olunca, televizyonun sunduğu 
haberlerin neredeyse hiçbirisi herhangi bir eleştirel 
süzgeçten geçirilmemekte, haberlerin içerikleri sorgu-
lanmamaktadır.

1- Sarıgül, F.A. (2019). Popüler Kültür Nedir? Ne Değildir? 1. Baskı İstanbul: 
Altınbaş Üniversitesi Yayınları.
2- Güllüoğlu, Ö. (2012). Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Televizyonun Popüler 
Kültür Ürünlerini Benimsetme ve Yayma İşlevi Üzerine Bir Değerlendirme. 
Global Media Journal: Turkish Edition, 2 (4).

Bu da toplumsal ve siyasi olaylar da dahil olmak 
üzere birçok gelişmenin izleyicilere gerçek değerleri-
nin dışında algılattırılmasına yol açmaktadır.1

İnsanlar, haberleri de popüler unsurlarla algılamakta, 
yalnızca verilen haberleri tüketerek “kitle insanı”na 
dönüşmektedirler. Sunulan olaylar magazinleştirile-
rek, gündelik yaşamın gerçeklerinden sıkılan insan-
lara bir tür “kaçış” sunulmaktadır. Bu yapılırken de, 
insanların gelecekleri için yeni bakış açıları sunul-
mamakta; var olan düzenin en iyisi olduğu vurgula-
narak popüler kültür tarafından inşa edilmiş olan 
toplumsal modelin sürekli bir tekrarı yapılmaktadır.2

Böylesi bir niteleme, olayların aktarılması noktasın-
da olgulardan uzaklaşılması ve uzaklaşıldığı oranda 
olguların yerlerini kurgunun almasına dayanmakta-
dır. Bunun anlamı, bir olaya ilişkin görüntü ve sesle-
rin belirli bir amaç uyarınca belli bir montaj çerçeve-
sinde, popüler kültürün modellemesi doğrultusunda 
birleştirilmeleridir. Burada istenen gerçek olay 
yerine kurgusal olayın sunulması ve bireyin, yaşana-
nın bu ikincisi olduğuna ikna edilmesidir.  Söz 
konusu ikna için televizyon haberleri, bir süredir 
anchorman ya da anchorwoman adı verilen ve 
televizyon izleyicisi bireyle doğrudan iletişim 
kurmayı başaran bir “yıldız” sunucu moderatör 
kullanmaktadırlar.1

Televizyonun erken yıllarında da haberlerin tarafsız 
ve yalnızca doğru bilgileri sunan bir yapıda oldukla-
rını iddia edemeyiz. Ancak televizyonun erken 
yıllarında yine de bugünden daha farklı bir durum 
söz konusudur ve haberler görece bir şekilde dahi 
olsa popüler kültürün eğlence odaklı yaklaşımından 
bir miktar uzak kalabilmeyi başarmıştır (Morse, 
1998, s. 88).  Fakat günümüzde artık, haberlerin birer 
eğlence malzemesine dönüştügüne tanık olmak işten 
bile değildir. Burada örneğin, bir eğlence malzemesi 
olan magazin haberlerine yer verilmesi, hatta kimi 
bültenlerin neredeyse bütünüyle magazin haberlerin-
den oluşması akla gelebilir. Buna haber sunucusunun 
daha eğlenceli görünen kılıklarla stüdyoya gelmesi 
ya da haber sunarken sık sık espriler yapması gibi 
“alışılmadık haller” de eklenebilir. Fakat en önemli-
si, haberlerin dikkat çekici olmaları amacıyla 
“pembe dizi”leri andıran bir kurguyla aktarılmalar-
dır. 3 Bu noktada en tartışmalı örnekler olağanüstü 
hallere ilişkindir. Bunlar bireye bir sinema filminden 
farksız bir şekilde sunulurlar. Özellikle saldırı, 
darbe, savaş gibi olağanüstü durumlara ilişkin siyasi 
ve toplumsal olaylar, biçim ve içerik olarak üretici 
kültürün ideolojik yapısına uygun iletilerle verilirler.

3- Küçükerdogan, B. (2019) Televizyon Eğlendirir mi Yoksa… Televizyon ve… 
içinde İstanbul: Ütopya.
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Toplumun büyük bir kısmını ilgilendiren olaylar 
kişisel dramlara dönüştürülür; öyküleştirilir, yalnız-
ca bir kişiye ya da bir topluma aitmiş gibi gösterilir. 
Bunun sonucunda insanların gerçek hayat ve gerçek 
durumlara ilgisi kaybolmakta, onların gösteri 
dünyasıyla daha fazla ilgilenmelerine neden olmak-
tadır. Bilgilendirme ve eğitim, eğlendirme olgusu 
içinde kaybolup gitmekte; haberlerin dramatik 
oluşumların güçlü etkisi altında bulunmasına neden 
olmaktadır. Öyle ki, bir tiyatro oyunun niteliğini bir 
haberin içinde bulabilmek mümkün hale gelmiştir. 
İzleyici oranının en fazla olduğu akşam haberlerin-
de karşı karşıya gelinen bu durum, fonda çalınan 
müzik parçasıyla bile kendini belli etmektedir.4

Haberler çoğunlukla sansasyon temeline dayanır.5 
Bu durum olağanüstü hallerde daha açık görülür. 
Örneğin savaş haberleri, vurgusu kuvvetli ifadeler 
aracılığıyla sunulurlar. Böylece birey tüm dikkatini 
habere verir, görüntülere odaklanır.6 Birey zaman 
içerisinde haberlerin belirli bir kurgu biçiminde ve 
aşina olduğu şekilde sunulmasını bekler. (Morse, 
1998, s. 98) Bunun anlamı bireyin haberin kurgu-
lanma biçimini ve sunum şeklini bir tüketim tercihi 
olarak talep etmesidir. Böylece bireyin taleplerine 
uygun haberlerin üretilmeleri kaçınılmaz hale gelir. 
Bu durumda haberlerin de birer alınıp-satılan meta-
dan farksız hale geldiğini söylemek hiç de şaşırtıcı 
olmayacaktır. (Laughey, 2010, s. 120) Bu metalaş-
manın sonuçlarından belki de en önemlisi, haber 
niteliği taşıma ölçütlerinin belirsizleşmesidir. Örne-
ğin, Rus ruleti oynayarak ölüme meydan okuyaca-
ğını belirten bir kimsenin deneyimi de bir haber 
konusu haline gelir.5 Oysa burada bir olayın haber 
konusu olmasından çok, bir olayın haber konusu 
olması için meydana getirildiğine rastlanılır.6

Televizyon söz konusu olduğunda, bizi durumun 
hakikatine yaklaştırmak amacıyla olay dramatik 
betimlemeler yoluyla yeniden şekillendirilir ama 
aksi yönde bir etki yaparak bizi gerçek olaydan 
uzaklaştırır. Bu uzaklaşma deneyimi “sahte” 
imajlar ardında saklanmış, sözde “hakikat” karşı-
sında bir yabancılaşma değildir. Daha çok bunca 
imajın oluşturduğu doygunluk sonucunda hakiki 
olanın hangisi olduğuna karar veremez hale gelme-
mizdir. Televizyon savaş, tecavüz gibi travmatik 
olayları ekrana taşırken, izleyiciyi gerçeklik duygu-
sundan uzaklaştırmakta ve etkiyi azaltmaktadır.7

4- Güllüoğlu, Ö. (2012). Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Televizyonun Popüler 
Kültür Ürünlerini Benimsetme ve Yayma İşlevi Üzerine Bir Değerlendirme. 
Global Media Journal: Turkish Edition, 2 (4).
5- Küçükerdogan, B. (2019) Televizyon Eğlendirir mi Yoksa… Televizyon 
ve… içinde İstanbul: Ütopya.
6- Kulak, Ö. (2017). Theodor Adorno: Kültür Endüstrisinin Kıskacında 
Kültür. İstanbul: İthaki.
7- Sarıgül, F.A. (2019). Popüler Kültür Nedir? Ne Değildir? 1. Baskı İstanbul: 
Altınbaş Üniversitesi Yayınları.

Televizyonda en objektif olması ve birebir verilme-
si gereken haberlerde ve haber programlarında bile 
duygusal boyut oldukça yüklüdür. Televizyon 
haberleri beklenmedik oranda heyecan, üzüntü, 
merak oluşturan görüntü ve söylemlerle doldurul-
muştur. Bu görüntü ve söylemler, izleyici algıları-
nın rasyonel boyutundan çok duygusal boyutuna 
hitap ederek, izleyici üzerinde uyuşturucu ve uyutu-
cu etkiye sahip olabilmektedir. (Raphael, 1995, s. 
78) Bütün haber programları müzikle başlar, biter 
ve yine müzik eşliğinde ara verilir. Haber programı-
na müzik konmasının nedeni, tiyatro oyununa ve 
sinema filmine müzik konmasıyla aynıdır: Eğlence-
ye uygun bir ruh hali oluşturup bir nakarat sunmak. 
Eğer müzik olmasaydı flaş bir haberle kesilen 
herhangi bir televizyon programında olduğu gibi – 
izleyiciler hakikaten dehşet verici, belki yaşamları-
nın bile değişmesini gerektiren bir haber dinlemeyi 
beklerlerdi. Ama programın çerçevesi müzikle 
çizildiği sürece, izleyici ciddi biçimde dehşete 
düşülecek bir şey olmadığını, aslında aktarılan 
haberlerin gerçeklikle ilgisinin bir oyundaki sahne-
lerden farksız olduğuna inanma konusunda içi rahat 
olur.8

Günümüzde izleyiciler televizyonun kesintilerden 
ve fragmanlardan oluşturulmuş programlarına o 
kadar alışmıştırlar ki, haberler sunucusunun nükleer 
bir savaşın kaçınılmaz olduğu haberini verdikten 
hemen sonra “ve şimdi de reklamlar” demesinde hiç 
bir gariplik bulmazlar. Yaşanan süreç, televizyonun, 
esasen dezenformasyon denebilecek bir enformas-
yon türü oluşturarak “bilgilenme”nin anlamında 
değişiklik yapmasıdır. Dezenformasyon yanlış 
enformasyon demek değildir. Dezenformasyon, 
yanıltıcı (yersiz, ilgisiz, parçalı ya da yüzeysel) 
enformasyon, yani insanda bir şey hakkında bilgi 
sahibi olma illüzyonu oluşturan, oysa aslında insanı 
bilgilenmekten uzaklaştıran enformasyon demektir. 
Televizyon haberlerinin kasıtlı olarak izleyicilerin 
dünyaya ilişkin tutarlı, bağlamsal bir anlayış sahibi 
olmalarını engellemeyi hedeflediğini düşünmemiz 
gerekmez. Haberler eğlence biçiminde paketlendiği 
zaman, bu sonuç kaçınılmaz sondur. İzleyicilerin 
nitelikli bilgileri yansıtan verileri artık, ayırt edeme-
mesiyle neticelenir.8

Televizyon, haberleri izleyicilere vodvil paketine 
sokulmuş haliyle sunarken, diğer kitle iletişim 
araçlarını da bunu yapmaya zorlamakta, böylece 
enformasyon ortamı bütünüyle televizyonu yansıta-
cak biçimde şekillenmektedir.8

8- Postman, N. (2016) Televizyon: Öldüren Eğlence. İstanbul: Ayrıntı.
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İNTERNET
 
İnternet, Televizyon Haberciliğinin Popüler 
Kültür Üzerindeki Etkisini Değiştirdi mi?

İnternet, günümüzde popüler kültürün dağıtıldığı 
başlıca platformlardan birisi haline gelmiştir. İnter-
nette yazılı, işitsel, görsel gibi tüm medya metinleri 
mevcuttur. Facebook ve Youtube gibi siteler aracılı-
ğıyla internet ağı, bağımsız kültürü bir gerçeklik 
haline getirmiştir. Zira artık internet sayesinde 
isteyen herkes kendi sanatını, müziğini, yazısını, 
videosunu, filmlerini ya da fotoğraflarını herhangi 
bir başka kişinin erişimine sunabilmektedir. (Dane-
si, Popular Culture Introductory Perspectives, 2012, 
s.241) Bu durum kitle iletişim araçlarındaki editor-
yal denetimi ortadan kaldırmaktadır. Yani popüler 
kültürün yalnızca piyasa ekonomisini referans alan 
yapısının önündeki son engel olan kitle iletişim 
araçları editörleri de aradan çıkarılmaktadır. Bu 
nedenle internet, kitle iletişim araçlarının eğilimin-
de yeni bir kırılma noktasını da temsil etmektedir. 9

İnternetin ardından televizyon popüler kültür 
üzerindeki güçlü belirleyicilik gücünü korusa da, 
cok önemli bir rakiple karşılaşmıştır Zira internet, 
tüm kitle iletişim birimlerini kendi hizmet sağlayı-
cılığı içerisinde bir araya getirmeyi başaran bir 
ortam oluşturmaktadır. Örneğin, internet üzerinden 
anında bir radyo frekansına ya da televizyon kanalı-
na erişmek, gazete ya da kitap okumak, her türlü 
video, fotoğraf, ses veya metinlere ulaşmak müm-
kündür.

Üstelik internet, diğer kitle iletişim araclarını 
yalnızca kendi hizmet sağlayıcılığında erişilebilir 
kılmakla yetinmez, aynı zamanda onlara çeşitli 
müdahalelerde bulunur ve onları daha önce sahip 
olmadıkları özelliklerle donatır. Örneğin, internet 
sayesinde canlı bir programa anlık soru sormak ve 
yorum yapmak mümkündür. Hatta internet üzerin-
den bir gündem oluşturularak programın seyri bile 
degiştirilebilir. Kitap, gazete ve dergi yazarlarına 
kolayca eşzamanlı olarak ulaşabilir, yorumlarını 
aktarabilir. Eskiden mümkün olmayan kitle iletişim 
araçları içerik saglayıcıları ile okuyucular ve izleyi-
ciler arasındaki doğrudan iletişim, internetle birlik-
te mümkün kılınmıştır. Blgisayarla evde oturarak 
yerel ve küresel süpermarketlerde gezinti, özgürlük, 
dermokratikleşme, katılımcı demokrasi, kamusal 
alanın genişlemesi, siber uzayda her şeye ulaşabil-
me gibi mitler popülerleştirilir. 9

9- Sarıgül, F.A. (2019). Popüler Kültür Nedir? Ne Değildir? 1. Baskı İstanbul: 
Altınbaş Üniversitesi Yayınları.
10- 6- Kulak, Ö. (2017). Theodor Adorno: Kültür Endüstrisinin Kıskacında 
Kültür. İstanbul: İthaki.
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İnternet sayesinde bugün popüler kültür, kendi 
tüketicileri tarafından da üretilebilir hale gelmiştir. 
Bu üretimin bir ayağı, internet aracılığıyla yapılan 
paylaşımlardır. Bireyler artık ses, görüntü, yazı gibi 
materyalleri internet ortamında birbirleriyle payla-
şabilmekte ve birkaç dakika içerisinde milyonlarca 
kişinin erişimine açabilmektedirler. Birbirlerinden 
haberi dahi olmayan farklı bireylerin ürettikleri bu 
içerikler ve paylaşımlar bir toplum oluşturarak 
sosyal medya platformlarını meydana getirmekte-
dirler. Bu platformlar aracılığıyla bireylerin kendi-
lerini ifade edebilecekleri kapsamlı bir dijital dünya 
oluşmuştur. Bu dijital dünya içerisinde olabilecek-
ler bireyin yaratıcılığına ve düş gücüne bağlı gözük-
mektedir. Örneğin paylaşılan herhangi bir video, 
milyonlarca kişi tarafından seyredilebilmekte, 
böylece yaygınlaşabilmekte ve hatta haber bültenle-
rine konu olabilmektedir. Bu durum artık sosyal 
medya aracılığıyla gezegenin her köşesinin bir 
şekilde erişilebilir hale geldiğini göstermektedir. 10

2.2. Ana Akım Medyanın İnternet Karşısındaki 
Çözülüşünü Haber Yayıncılığı Bağlamında 
Değerlendirme

Modernizm döneminde palanlanan ve önce ulusal, 
ardından uluslararası büyüklüklere ulaşan gelenek-
sel ana akım kitle iletişim araçları, modernizmin 
hakim paradigması çerçevesinde, hakikate ulaşmak 
için akıl yürütme kullanan entelektüellerin yöneti-
mindeydi. Çarpıtmalar, gizlemeler, abartmalar ve 
asparagaslar bu dönemde de yapılmaktaydı. Ancak 
yayınlanan tüm bu sahte haberler, belirli olgusal 
verilerle desteklenmeye çalışılır ve rasyonel bir 
meşruiyet zeminine oturtulmaya çabalanırdı. Akıl, 
sorgulama ve entelektüel yaklaşım yürürlükteydi. 
Sahtekarlık yapılacaksa, tüm bu sınamaları aşabile-
cek kadar nitelikli bir sahtekarlık olmak durumun-
daydı. Dolayısıyla, geleneksel ana akım kitle 
iletişim araçları, gerçeği sahteye karşı koruyan bir 
mekanizma görevi görüyorlardı.

Ancak 1990’larda internetin kamu kullanımına 
açılması ve hızla yaygınlaşması, geleneksel medya-
da radikal değişiklikler olabileceği sinyallerini 
verdi. Çok geçmeden çeşitli internet gazeteleri 
kuruldu. Geleneksel ana akım kitle iletişim kurum-
ları, internet versiyonlarını oluşturarak, internette 
de hizmet vermeye başladılar. Ancak komplo teori-
leriyle, magazinlerle, sahte “şok” haberlerle bezeli 
web siteleri ve sosyal medya, ana akım medyayı 
zamanı geçmiş “liberal seçkinler”, “küresel” düze-
nin itibarını yitirmiş sesi” olarak küçümsüyorlardı.
“Uzmanlar”, güvenilir bir bilgi kaynağı olmaktan 
çok, kötü niyetli bir kartel olarak yeriliyorlardı 
(d’Ancona, 2017, s. 8).



Bu nitelik, 2004’te Ağ (2.0)’ın gelişiyle birlikte, 
içerik yönetimi sistemlerinin kullanıcı dostu yapısı-
nın internet yayıncılığını herkes için mümkün hale 
getirmesiyle bozulmuştur. (Redondo, 2017, s. 51) 
Basın ilkelerinden, rasyonel akıl yürütmeden, 
sorgulamadan habersiz, entelektüel özellikler 
taşımayan sıradan insanlar da internet aracılığıyla, 
istedikleri gibi haber ve bilgi yayıncılığı yapmaya 
başladılar. Böylece gazetecilikte kağıttan, dijitale 
geçiş yalnızca bir teknolojik dönüşüm olmanın çok 
ötesine geçti. Profesyonel etiğin kaybını, doğruyu 
söylemenin terk edilmesi, yalanların ve söylentile-
rin bilgi çemberine kabulü izledi. (Zarzalejos, 2017, 
s. 13) Popüler kültürün modelleme yoluyla oluştur-
duğu simülasyon evreni için bu çok uygun bir evren 
sağlıyordu.

2.3. İnternet Haber Sitelerinden Sosyal Medya 
Haberciliğine Geçiş

İnternet yayıncılığı, yalnızca sanal haber siteleri ile 
sınırlı kalmadı. Sosyal medyanın ortaya çıkışıyla 
birlikte, internet yayıncılığı, sosyal medya üzerin-
den de yapılmaya başlandı. Çok geçmeden, inter-
nette haberlere ulaşmanın yeni yolu ve ana akımı 
sosyal medya oldu. PEW Araştırma Merkezi’nin 
2016’da gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre Ame-
rikan nüfusunun % 62’si kendilerini güncel tutmak 
için sosyal medya kullanıyor. (Gooch, 2017, s. 15) 
Yalnızca 2004’te kurulmuş olan Facebook’un 
bugün dünya çapında 2 milyarın üzerinde kullanıcı-
sı vardır. Facebook insanlar için internette haber 
bulmada o kadar baskındır ki, böylesine bir baskın-
lığın gazeteler döneminde düşlenmesi dahi olanak-
sızdı. (Viner, 2016) Yani günümüz dünyasında 
internet ve onun sağladığı ortam sayesinde hizmet 
veren sosyal medya araçları başlıca haber alma, 
eğitim, öğrenme, popüler kültür dağıtım merkezleri 
haline gelmişlerdir. 11

Columbia Üniversitesi Dijital Gazetecilik Merkezi 
Direktörü Emily Bell’in yazdığı üzere: “Sosyal 
medya yalnızca gazeteciliği yutmamış, onun yanı 
sıra her şeyi yutmuştur. Siyasi kampanyaları, 
bankacılık sistemini, kişisel öyküleri, eğlence 
sanayisini, perakendeyi ve hatta hükümet ve güven-
liği de yutmuştur. Haber ekosistemimiz, son beş 
yılda gecmiş 500 yıldan çok daha dramatik bir 
dönüşüm geçirmiştir. Bundan böyle yayıncılığın 
geleceği, çoğunluğun kaderini elinde tutan bir avuç 
kişinin yönetimindedir. Haber yayıncıları, gazete ve 
dergilerinin dağıtımı üzerindeki kontrollerini 
yitirmişlerdir.

11- Sarıgül, F.A. (2019). Popüler Kültür Nedir? Ne Değildir? 1. Baskı 
İstanbul: Altınbaş Üniversitesi Yayınları.
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Artık çoğu okuyucu opak ve tahmin edilemez 
algoritmalar ve platformlar tarafından filtreleniyor-
lar. Bu da sosyal medya şirketlerinin ne okuduğu-
muza karar vermekte onlara ezici bir güç vermekte-
dir.” (Viner, 2016)

İnternetten ve hatta popüler kültür döneminden 
önce de basından gelen her şey “kesin doğru” değil-
di. (Palma, 2017, s. 17) Fakat buradaki paradoks, 
aralıksız haber akışına sahip olabilmek için şimdiye 
kadar olduğundan daha fazla yanlış bilgilendirile-
bilmemizdir. (Gooch, 2017,s. 15) Umberto Eco’nun 
sert deyişiyle, internet ve sosyal ağlar sayesinde, 
daha önce hiç sesi çıkmayan kişilere konuşma hakkı 
verilmesi ve böylece herkesin doğru olsun olmasın 
kendi beyanlarının ve görüşlerinin tanıtımını yapa-
biliyor olması birtakım sorunları da beraberinde 
getirmiştir. Bu durum, haber gibi görünen ancak 
hiçbir rasyonel akıl yürütme, sorgulama ya da delil 
kullanma olmaksızın oluşturulan sahte haberlere 
yol açmıştır. (Pina, 2017, s. 41) Dahası sosyal 
medya, başkalarının ürettikleri haberlerin ve gönde-
rilerin, her bir kullanıcı tarafından repost edilerek 
yeniden ve daha geniş bir alana yayılabilmesi avan-
tajıyla, sahte haberleri, tarihte hiçbir haberin sahip 
olamadığı bir hızla dağıtılmasını sağlamıştır. İnter-
nete bilgisayarların ardından cep telefonlarının da 
büyük bir verimlilikle girebilmesi, ve her geçen yıl 
internet bağlantı hızının artması, bu dağıtım hızını 
geometrik olarak katlamıştır. Bu değişimin ortasın-
da virallik (ağızdan ağıza yayılmak), niteliğin ve 
ahlakiliğin önceliğini yerinden etmiştir. (Gooch, 
2017, s. 15) Dolayısıyla popüler kültürün her şeyi 
piyasanın değerlemesine bırakan yapısında, haber-
ler ve haber dağıtımı da tamamıyla piyasanın karar 
almasına bırakılmıştır. İnsanlar ne haber duymak ve 
yaymak istiyorlarsa, onlara yönelmişlerdir. Bu da 
doğal olarak simülasyon evrenini ve dolayısıyla da 
popüler kültürün ürettiği günlük yaşam modelleme-
lerini güçlendirmektedir. Popüler kültür gerçek 
yaşam üzerinde daha da baskınlaşmaktadır.11

2.4 ClickBait “Tık” Habercilik

Geleneksel ana akım medyayı taklit ederek başlayan 
internet ve sosyal medya haberciliği, bir süre sonra 
kendi stilini ve egemenliğini oluşturunca, bu kez 
geleneksel ana akım medya, internet ve sosyal 
medya haberciliğini taklit etmeye başlamıştır. Yani 
simülasyon bizzat medyanın kendi içerisinde de 
harekete geçmiştir. Bu eğilimin gelişmesiyle birlikte 
son birkaç yılda pek çok haber kuruluşu kamu 
yararına yapılan gazetecilikten uzaklaşarak, fast-fo-
od haberlere, sayfa görüntülenme sayısını arttıracak, 
cezbedici, umut vadeden, “şok gelişme” başlıkları 
taşıyan ancak anlamsız magazin haberler ve fotoğ-
raflardan ibaret olan haberlere yönelmiştir.



Bu olgunun en aşırı dışavurumu, gerçek haberler 
gibi görünecek şekilde tasarlanmış yanlış bildirim-
lerle site trafiğini arttıran sahte haber çiftliklerinin 
oluşturulması ve bunların sosyal iletişim ağlarında 
geniş bir şekilde yayılması olmuştur. Aynı ilke, 
sahtekarlık için oluşmamış olsa bile yanlış yönlen-
diren ya da duygusal olarak dürüst olmayan haber-
lerde de geçerlidir: haber kuruluşlarının büyük 
çoğunluğu için ağızdan ağıza yayılmak, doğru ya da 
kaliteli olmaktan daha önemli hale gelmiş ve bu bir 
ilke olmuştur.

Günümüzde yeni ve önemli olan şey, söylentilerin 
ve yalanların en az sapasağlam hakikatler kadar ve 
hatta genellikle daha yaygın okunmalarıdır. Bunun 
nedeni bunların hakikatten daha ilgi çekici ve 
paylaşmak için daha heyecan verici olmalarıdır. 
Önceden Gawker’de bir yüksek trafik viral öyküler 
uzmanı olarak çalışan Neetzan Zimmerman bu 
yaklaşımı 2014 yılında bütün çıplaklığıyla dile 
getirmiştir: “Günümüzde bir öykünün gerçek olup 
olmaması önemsiz. Aslında önemli olan tek şey 
insanların onu tıklayıp tıklamadıkları. Hakikatlerin 
devri bitti. Onlar okuyucuların başka bir seçenekle-
rinin bulunmadığı yazılı basın çağının kalıntıları. 
Eğer bir kişi bir haber öyküsünü paylaşmıyorsa, 
özünde o bir haber değildir.” (Viner, 2016) Yani bir 
haberin içeriği değil, haber tüketicileri gözünde 
repost edilebilecek bir sansasyona sahip olup olma-
ması önemlidir. Haber artık sosyal medya katılımcı-
larının piyasası tarafından değerlendirilmekte ve en 
çok tık alan haber (içeriğinde herhangi bir haber 
olup olmadığı önemsenmeksizin) en kıymetli 
habere dönüşmektedir.12

Columbia Üniversitesi profesörlerinden Tim Wu, 
tıklamamız için rekabet edenlere “ilgi tüccarları” 
demektedir. Bu tüccarlar bu “şok” haberleri, devasa 
değerli ürünler olarak pazarlamaktadırlar. İlgimizi 
çekmek ve tıklamamız için her şeyi yapmaktadırlar. 
(d’Ancona, 2017, s. 52) Böylece günümüzde 
insanın gözünü alan ve tıklanmak için cezbeden 
link aldatmacaları büyük karlar sağlayan bir bant 
üretime dönüşmüştür.13

Herkesin bir içerik oluşturucusuna dönüştüğü ve 
anında sosyal medyada paylaştığı bu senaryoda 
gazetecilik zayıflatılmaktadır. İnsanların pek azı 
sosyal medya gönderilerinin tamamını okumakta-
dır. İçeriğin güvenilirliğini denetleme ya da hakkın-
da sorular üretme ise daha da nadirdir. (Medeiros, 
2017, s. 24)

12- Sarıgül, F.A. (2019). Popüler Kültür Nedir? Ne Değildir? 1. Baskı 
İstanbul: Altınbaş Üniversitesi Yayınları.
13- Alpay, Y. (2017) Yalanın Siyaseti. İstanbul: Destek.
14- Tutal, N. (2017). Politik ve Medyatik Post-Gerçek: Yeni Bir Kavram, Yeni 
Bir Dünya, Varlık (1316).
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Böylece gönderilerin başlığı dolaşmakta, içeriği ise 
görünmez kalmayı sürdürmektedir. İçeriği oluştu-
ran safsata, çoğunlukla hiç sınanmamakta, sorgu-
lanmamaktadır. Hızlı bir döngü söz konusudur. 
Sosyal medyada bir konuyu anlamaktan çok, onu 
ilk görmek ve ilk repost etmek önemlidir. Bu da 
niteliği düşürüp, hızı arttırmaktadır. Önemli olan 
güvenilir gönderiler değil, şok eden ve hemen bir 
başkası tarafından da paylaşıma sokulacak gönderi-
ler bulmaktır. Böylece içeriğinde hiçbir şey olma-
yan, çoğu zaman saçmalıktan ibaret “haberler”, 
sosyal medyada neredeyse ışık hızıyla yayılmakta-
dır. İsteyenin istediği yer ve zamanda hakikatlere 
ulaşabileceği mottosuyla bizlere şeffaf toplumun 
mimarı olacağı vaadiyle pazarlanan yeni medya 
düzeni, tam aksi bir toplum tasarımına yol açmıştır. 
Yeni medya düzeninde olayların sürekli yinelenme-
si ve yenilenmesi zorunluluğuyla toplumsal ve 
siyasi belleği yapboz tahtasında her gün darmada-
ğın eden bilgi/haber üretim yapısı nedeniyle 
hakikatin izinin sürülmesini olanaksız kılmıştır.14

Filtre Balonlarının Ortaya Çıkışı Popüler 
Kültür Bağlamında Haber Yayıncılığına Etkisi

Modernizm, 21. yy’a kurallar temelli kurumlar, bir 
bilgi ve otorite hiyerarşisi ve sınanmış protokoller 
miras bırakmıştır. Günümüzde bu yapıya kurumsal 
bağlarla değil, sosyal medyanın viral gücüyle, sanal 
gerçeklikle ve ana akım medyaya olan mesafeleriy-
le bir araya gelen network kafesleri meydan 
okumaktadır. İnternet, merkez ile çevre, resmi ile 
resmi olmayan arasındaki mesafeyi ortadan kaldır-
mıştır. Bugün kişi haberleri ve araştırdığı bilgileri 
az sayıdaki belli başlı sosyal medya siteleri ve 
arama motorları aracılığıyla bulmaktadır. Bu siteler, 
kullanıcılara gösterdikleri bağlantılara tıklandığın-
da gelir elde ediyorlar. Bu nedenle söz konusu 
sitelerin tümünün amacı, kullanıcılardan en yüksek 
sayıda trafik ve tıklama almaktır. Bu da, kullanıcıla-
rın tıklamaya en çok eğilim gösterdikleri konuları 
önlerine getirmekle sağlanabilir. Bu siteler de tam 
böyle yapmaktadırlar. İnternetteki her bir etkileşim-
de, gönderimde, satın alım ya da arama sırasında, 
kullanıcılar kendileri hakkında günümüzün en 
değerli ticari metası olan bilgileri teknoloji devle-
riyle paylaşmaktalar. Google, Apple, Facebook ve 
Amazon gibi dev teknoloji şirketleri, sayıları 
milyarları aşan kullanıcılarına ait, adına “büyük 
veri” (big data) denilen internet üzerinde düzenli 
olarak bırakılan kişisel bilgileri, kendi algoritmala-
rında işleyerek, sundukları bağlantıları tıklanmaları 
için kullanıcıları önüne hangi konuları getirecekle-
rine karar vermektedirler. Böylece bilgi akışı, artan 
bir şekilde geleneksel basının edit sürecinden 
geçirerek doğruluğunu onayladığı bilgilerden çok, 



bilgisayarlar arasındaki etkileşim tarafından 
domine edilmektedir. Bilgisayarlar aracılığıyla bilgi 
edinildiğinde ise algoritmalar sayesinde zaten 
tüketmek istenilen bilgilere erişim sağlanmakta ve 
tanıdık olmayan bilgilerden kaçınılmaktadır.15

Ortaya çıkan sonuç şu ki, bu siteler, kullanıcıların 
üzerine tıklayacaklarını bildikleri / tahmin ettikleri 
bağlantıları göndermektedirler. Bunu da çoğunlukla 
kullanıcıların yanlış bilgilendirilmesini ya da şaşır-
tılmasını, şok edilmesini ya da önyargılarını yayma-
larını sağlayan sahte haberler aracılığıyla yapmak-
tadırlar. Ancak, kullanıcıların önüne sürekli olarak 
kendi dünya görüşleriyle ve ilgi alanlarıyla alakalı 
ve kendi önyargılarını onaylayan gönderilerin 
düşmesi, bir süre sonra kullanıcıları gerçek dünya-
dan koparmaya ve internetin sonsuz özgürlük vaat 
eden ütopyası içerisinde bir distopyaya, tamamıyla 
kendi içlerine kapanan bir cendereye girmelerine 
neden olmaktadır.16

Sosyal medyanın ve arama motorlarının, algoritma-
ları ve iliştirileriyle (hashtag/) kullanıcıları hoşlana-
cakları içeriklere ve kullanıcılarla hemfikir olan 
insanlara yönlendirme eğilimi, kullanıcılarla aynı 
görüşte olmayan tüm kişilerin “troll” olduklarının 
düşünülmesine ve onları kapı dışarı edilmesine yol 
açmaktadır. Bunların sonunda da ekranlarda 
dolanan görüşler sürekli olarak kendi düşünceleri-
mizi ve önyargılarımızı pekiştirmekte ve destekle-
mektedir. Neredeyse hiçbir meydan okumayla 
karşılaşılmamaktadır. Böylece “filtre balonu” (filter 
bubble) denilen şeyin içerisinde durgun bir şekilde 
kalınmaktadır (Prego, 2017, s. 20).

Filtre balonu terimi, 2011’de Upworthy’nin kurucu 
ortağı Eli Pariser tarafından üretilmiştir. Eli Pariser 
bu terimini ürettiğinde, kişiselleştirilmiş ağın ve 
özellikle Google’ın kişiselleştirilmiş arama işlevi-
nin sayesinde arama yapan iki farklı kişinin Google 
sonuçlarının farklı olmasının bize meydan okuyan 
ya da dünya görüşümüzü genişleten bilgilere daha 
az yer vereceğini ve taraftarı olduğumuz görüşlere 
ilişkin paylaşılan yanlış bilgileri kınayan olguları 
bize daha az göstereceğini ifade etmeye çalışıyordu. 
Parsier bu duruma itiraz etmiş ve sosyal medya 
platformlarını yönetenlerin “algoritmalarının 
yalnızca popüler veya kullanıcının kendini doğrula-
yan şeyleri değil, aynı zamanda karşıt görüşlere ve 
önemli olan haberlere de yer vermelerini” garanti 
etmeleri gerektiğini ileri sürmüştür.

15- Sarıgül, F.A. (2019). Popüler Kültür Nedir? Ne Değildir? 1. Baskı 
İstanbul: Altınbaş Üniversitesi Yayınları.
16- Alpay, Y. (2017) Yalanın Siyaseti. İstanbul: Destek.
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Fakat beş yıldan az bir süre içerisinde, birkaç sosyal 
platformun inanılmaz gücü sayesinde Pariser’in 
bize betimlediği filtre balonu çok daha aşırı bir hal 
almıştır (Viner, 2016).

Ağ (2.0)’ın ilk yıllarında çoğu kişinin iyimser bir 
bakış açısıyla, internetin kaçınılmaz bir şekilde 
sürdürülebilir işbirliği ve çoğulculuk yolunu hazır-
layacağını ileri sürmesine karşın, yeni teknoloji 
pratikte bizi tam aksine, çoğunlukla yalnızca kendi 
sesimizin çınladığı odalara genel bir geri çekilmeye 
yönlendirdi. Yalnızca kendi görüşlerimizle uyuşan 
kullanıcıları takip etmemiz, kendi düşünsel pozis-
yonumuzdan farklı seslerle karşılaşmamızı 
önlemekte ve kapalı bir homojenliğe neden olmak-
tadır. Facebook’ta, Instagram’da, Twitter’da ve 
benzeri platformlarda kişisel akışımızda her gün 
karşılaştığımız dünya, bizim önceden sahip olduğu-
muz inançları pekiştirecek ve takviye edecek şekil-
de kurulmaktadır.15

•Post-Truth Haberlerin Topluma Etkisi

Sosyal medya şirketleri, kullanıcılarının her sayfa-
da bıraktıkları bilgi izlerini kullanarak, analitik 
algoritmaları aracılığıyla tekinsiz bir şekilde birey-
lerin psikometfik portrelerini, zevklerini, sempatile-
rini ve kanılarını inşa edebiliyorlar. Böylece propa-
ganda yalnızca demografik gruplara değil, aynı 
zamanda bireysel kişilere de tam uygun hale getiril-
mektedir. Algoritmaların amaçladığı bilgi akışı, 
kullanıcıları sevdikleri ya da sevebilecekleri şeyler-
le buluşturmaktır. Kişisel zevke uygun ve hakikate 
kördür. İnternet ağı, tam da hakikatin önemsizleş-
mesinin eksiksiz taşıyıcısıdır. Çünkü yalana, 
dürüstlüğe ve ikisinin arasındaki farka kayıtsızdır. 
(d’Ancona, 2017, 2) Aksine, spekülatif iddiaların, 
düşleri, kuşkulu görselleri, dedikoduyu, komplo 
teorilerini, eğlendirmeyi, batıl inançları, skandalla-
rı, iftiraları içeren mesajların yayılmasını tüm bu 
içeriği çabucak ve ücretsiz bir şekilde çoğaltır ve 
muazzam bir hızla yayar. Sistem, bunlar arasından 
hangilerinin doğru olduğunu seçmek için herhangi 
bir çabaya girişmez. (Williams B., 2004, s. 216) 
Bununla ilgilenmez. Böylece hakikatin önemsizleş-
mesi çerçevesinde sahte haberlerin yayılması için 
kusursuz bir ortam oluşur. Zira yalanı açığa çıkara-
cak hakikatle yüzleşmeye gerek kalmamıştır. Kişi, 
yalan haberi, kendi görüş ve inançlarını destekledi-
ği sürece doğru kabul eder ve kendisine ulaşan bu 
haberi, kendi balonuna sahip olan kişilerle paylaşır. 
Bu da dolaşımda milyarlarca sahte haberin muaz-
zam bir hızla sosyal ağlarda, en ufak bir açığa 
çıkma riski bile olmaksızın, dört nala ilerlemesini 
sağlar.15



bilgisayarlar arasındaki etkileşim tarafından 
domine edilmektedir. Bilgisayarlar aracılığıyla bilgi 
edinildiğinde ise algoritmalar sayesinde zaten 
tüketmek istenilen bilgilere erişim sağlanmakta ve 
tanıdık olmayan bilgilerden kaçınılmaktadır.15

Ortaya çıkan sonuç şu ki, bu siteler, kullanıcıların 
üzerine tıklayacaklarını bildikleri / tahmin ettikleri 
bağlantıları göndermektedirler. Bunu da çoğunlukla 
kullanıcıların yanlış bilgilendirilmesini ya da şaşır-
tılmasını, şok edilmesini ya da önyargılarını yayma-
larını sağlayan sahte haberler aracılığıyla yapmak-
tadırlar. Ancak, kullanıcıların önüne sürekli olarak 
kendi dünya görüşleriyle ve ilgi alanlarıyla alakalı 
ve kendi önyargılarını onaylayan gönderilerin 
düşmesi, bir süre sonra kullanıcıları gerçek dünya-
dan koparmaya ve internetin sonsuz özgürlük vaat 
eden ütopyası içerisinde bir distopyaya, tamamıyla 
kendi içlerine kapanan bir cendereye girmelerine 
neden olmaktadır.16

Sosyal medyanın ve arama motorlarının, algoritma-
ları ve iliştirileriyle (hashtag/) kullanıcıları hoşlana-
cakları içeriklere ve kullanıcılarla hemfikir olan 
insanlara yönlendirme eğilimi, kullanıcılarla aynı 
görüşte olmayan tüm kişilerin “troll” olduklarının 
düşünülmesine ve onları kapı dışarı edilmesine yol 
açmaktadır. Bunların sonunda da ekranlarda 
dolanan görüşler sürekli olarak kendi düşünceleri-
mizi ve önyargılarımızı pekiştirmekte ve destekle-
mektedir. Neredeyse hiçbir meydan okumayla 
karşılaşılmamaktadır. Böylece “filtre balonu” (filter 
bubble) denilen şeyin içerisinde durgun bir şekilde 
kalınmaktadır (Prego, 2017, s. 20).

Filtre balonu terimi, 2011’de Upworthy’nin kurucu 
ortağı Eli Pariser tarafından üretilmiştir. Eli Pariser 
bu terimini ürettiğinde, kişiselleştirilmiş ağın ve 
özellikle Google’ın kişiselleştirilmiş arama işlevi-
nin sayesinde arama yapan iki farklı kişinin Google 
sonuçlarının farklı olmasının bize meydan okuyan 
ya da dünya görüşümüzü genişleten bilgilere daha 
az yer vereceğini ve taraftarı olduğumuz görüşlere 
ilişkin paylaşılan yanlış bilgileri kınayan olguları 
bize daha az göstereceğini ifade etmeye çalışıyordu. 
Parsier bu duruma itiraz etmiş ve sosyal medya 
platformlarını yönetenlerin “algoritmalarının 
yalnızca popüler veya kullanıcının kendini doğrula-
yan şeyleri değil, aynı zamanda karşıt görüşlere ve 
önemli olan haberlere de yer vermelerini” garanti 
etmeleri gerektiğini ileri sürmüştür.

15- Sarıgül, F.A. (2019). Popüler Kültür Nedir? Ne Değildir? 1. Baskı 
İstanbul: Altınbaş Üniversitesi Yayınları.
16- Alpay, Y. (2017) Yalanın Siyaseti. İstanbul: Destek.
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Fakat beş yıldan az bir süre içerisinde, birkaç sosyal 
platformun inanılmaz gücü sayesinde Pariser’in 
bize betimlediği filtre balonu çok daha aşırı bir hal 
almıştır (Viner, 2016).

Ağ (2.0)’ın ilk yıllarında çoğu kişinin iyimser bir 
bakış açısıyla, internetin kaçınılmaz bir şekilde 
sürdürülebilir işbirliği ve çoğulculuk yolunu hazır-
layacağını ileri sürmesine karşın, yeni teknoloji 
pratikte bizi tam aksine, çoğunlukla yalnızca kendi 
sesimizin çınladığı odalara genel bir geri çekilmeye 
yönlendirdi. Yalnızca kendi görüşlerimizle uyuşan 
kullanıcıları takip etmemiz, kendi düşünsel pozis-
yonumuzdan farklı seslerle karşılaşmamızı 
önlemekte ve kapalı bir homojenliğe neden olmak-
tadır. Facebook’ta, Instagram’da, Twitter’da ve 
benzeri platformlarda kişisel akışımızda her gün 
karşılaştığımız dünya, bizim önceden sahip olduğu-
muz inançları pekiştirecek ve takviye edecek şekil-
de kurulmaktadır.15

•Post-Truth Haberlerin Topluma Etkisi

Sosyal medya şirketleri, kullanıcılarının her sayfa-
da bıraktıkları bilgi izlerini kullanarak, analitik 
algoritmaları aracılığıyla tekinsiz bir şekilde birey-
lerin psikometfik portrelerini, zevklerini, sempatile-
rini ve kanılarını inşa edebiliyorlar. Böylece propa-
ganda yalnızca demografik gruplara değil, aynı 
zamanda bireysel kişilere de tam uygun hale getiril-
mektedir. Algoritmaların amaçladığı bilgi akışı, 
kullanıcıları sevdikleri ya da sevebilecekleri şeyler-
le buluşturmaktır. Kişisel zevke uygun ve hakikate 
kördür. İnternet ağı, tam da hakikatin önemsizleş-
mesinin eksiksiz taşıyıcısıdır. Çünkü yalana, 
dürüstlüğe ve ikisinin arasındaki farka kayıtsızdır. 
(d’Ancona, 2017, 2) Aksine, spekülatif iddiaların, 
düşleri, kuşkulu görselleri, dedikoduyu, komplo 
teorilerini, eğlendirmeyi, batıl inançları, skandalla-
rı, iftiraları içeren mesajların yayılmasını tüm bu 
içeriği çabucak ve ücretsiz bir şekilde çoğaltır ve 
muazzam bir hızla yayar. Sistem, bunlar arasından 
hangilerinin doğru olduğunu seçmek için herhangi 
bir çabaya girişmez. (Williams B., 2004, s. 216) 
Bununla ilgilenmez. Böylece hakikatin önemsizleş-
mesi çerçevesinde sahte haberlerin yayılması için 
kusursuz bir ortam oluşur. Zira yalanı açığa çıkara-
cak hakikatle yüzleşmeye gerek kalmamıştır. Kişi, 
yalan haberi, kendi görüş ve inançlarını destekledi-
ği sürece doğru kabul eder ve kendisine ulaşan bu 
haberi, kendi balonuna sahip olan kişilerle paylaşır. 
Bu da dolaşımda milyarlarca sahte haberin muaz-
zam bir hızla sosyal ağlarda, en ufak bir açığa 
çıkma riski bile olmaksızın, dört nala ilerlemesini 
sağlar.15




