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Ac�l Durum Hastanes� AçıldıAc�l Durum Hastanes� AçıldıAc�l Durum Hastanes� Açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, Yeş�lköy Prof. Dr. Mu-
rat D�lmener Ac�l Durum Hastanes�’n�n açılış tören�nde yaptı-
ğı konuşmada, “Sayıları 11’� bulan şeh�r hastaneler�m�z hem 
�nşa ve �şletme yöntem� hem de h�zmet kal�tes�yle küresel dü-
zeyde b�r model hâl�ne gelm�şt�r. Aynı şek�lde salgın dönem�n-
de �k� ayı bulmadan �nşasını tamamlayıp h�zmete sunduğumuz 
ac�l durum hastaneler�n�n örnek alınacak b�r model olduğuna 
�nanıyorum” ded�.

rof. Dr. Murat D�lmener baş-
ta olmak üzere Koronav�rüs 
salgınında hayatını kaybeden 
sağlıkçıları saygıyla yâd ett�k-

ler�n� bel�rten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Murat D�lmener Hocamız, �y� b�r doktor, 
kend� alanında �y� b�r uzman olmanın 
yanında �nsanlara h�zmet etmey� hayat 
gayes� hâl�ne get�rm�ş gerçek b�r gönül 
adamıydı. Hocamız kend�s�ne gelen her 
hastayı �nancına, köken�ne, meşreb�ne, 
statüsüne bakmaksızın b�r eşref� mahlû-
kat, yan� yaratılmışların en şerefl �s� olarak 
görüp tüm �mkânları ve sam�m�yet�yle 
kucaklamış b�r�s�yd�. Son nefes�ne kadar 
bu h�zmetler�n� sürdüren hocamızın �sm�, 
elbette gönüllerde hep yaşayacaktır” ded�.

PPPPPP

Türk�ye’n�n sah�p olduğu güçlü sağlık 
altyapısı ve genel sağlık s�gortası s�ste-
m�yle salgın sürec�nde d�kkatler� üzer�nde 
toplamış b�r ülke olduğuna d�kkat� çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulanan 
genel sağlık s�gortası s�stem�ne gıptayla 
bakıldığını, son 18 yılda da mevcutların 
çok büyük b�r bölümü baştan aşağı yen�-
lenen, c�hazlarla teçh�z ed�len b�r sağlık 
altyapısına sah�p olunduğunu anlattı.

“Doktorundan hemş�res�ne ve destek 
personel�ne kadar 1 m�lyon 100 b�n� bulan 
sağlık ordumuzla m�llet�m�z�n h�zmet�nde-
y�z” d�yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam ett�: “Sayıları 11’� bulan şeh�r has-
taneler�m�z hem �nşa ve �şletme yöntem�, 
hem de h�zmet kal�tes�yle küresel düzeyde 
b�r model hâl�ne gelm�şt�r. Aynı şek�lde 
salgın dönem�nde �k� ayı bulmadan �n-
şasını tamamlayıp h�zmete sunduğumuz 
ac�l durum hastaneler�n�n örnek alınacak 
b�r model olduğuna �nanıyorum. Dünyada 
pek çok ülken�n geç�c� sahra ve prefab-
r�k hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı 
sorunu, b�z çok daha kısa sürede kalıcı 
hastane �nşa ederek aşmayı başardık.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p  Erdo-
ğan, sağlık tur�zm�nde çok c�dd� b�r sıçra-
ma yaptıklarını vurguladı.
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Rumel�l� Bşk. Sadullah Rumel�l� Bşk. Sadullah Rumel�l� Bşk. Sadullah 
S�pah�oğlu’nun vefatı cam�ayı yasa boğduS�pah�oğlu’nun vefatı cam�ayı yasa boğduS�pah�oğlu’nun vefatı cam�ayı yasa boğdu
Rumel� Türkler� Kültür ve Yardımlaşma Derneğ� Esk� Genel 

Başkanı Sadullah S�pah�oğlu’nun vefatı, bütün Rumel� Cam�a-
sı ve sevenler�n� yasa boğdu.

umel� Türkler� Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneğ� Esk� Ge-
nel Başkanı Sadullah S�pah�-
oğlu’nun vefatı bütün Rumel� 

Cam�ası ve sevenler�n� yasa boğdu.

Yakalandığı çares�z hastalığa (koro-
nov�rüs) yen� düşen düşen Sadullah S�-
pah�oğlu’nun vefatının ardından Rumel�l� 
dernekler ve onu seven yakınları sosyal 
medya üzer�nden üzüntüler�n� bel�rten 
mesajlar yayınladı.

Rumel� Türkler� Kültür Ve Dayanışma 
Derneğ�-Genel Merkez�:

“2009-2013 yılları arasında derneğ�-
m�z�n genel başkanlığını da yapmış olan, 
adı da�ma ülkem�ze ve cam�amıza yaptığı 
sayısız h�zmetlerle anılan Sadullah S�-
pah�oğlu’nu kaybetmen�n der�n üzüntüsü 
�çer�s�ndey�z. Merhuma Allah’tan Rahmet, 
kederl� a�les� ve tüm Rumel�-Balkan ca-
m�asına sabırlar ve baş sağlığı d�l�yoruz. 
Mekanı Cennet Olsun.”

Türk�ye Bosna Sancak Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneğ�: 

“Rumel� Türkler� Derneğ� esk� Genel 
Başkanı ve Rumel� Türkler� Vakfı Yüksek 
İst�şare Kurulu Üyes� Hemşehr�m�z, Dos-
tumuz, Arkadaşımız, Rumel� Cam�asının 
çok sev�len �nsanı Sayın Sadullah SİPA-
HİOĞLU’nun vefatını öğrenm�ş bulunu-
yoruz, sevg�l� dostumuzu kaybetmen�n 
der�n üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta yakın 

RRRRRR a�les�n�n, Rumel� Türkler� Vakfın ve Rumel� 
Türkler� Derneğ�n olmak üzere tüm Rume-
l� Cam�amızın Başı sağolsun Allah rahmet 
eyles�n. Allah A�les�ne ve sevenler�ne 
sabırlar vers�n. Mekanı Cennet olsun.”

RUMELİ BALKAN DERNEKLERİ      
FEDERASYONU

“2009 - - 20013 Yılları Arası RUMELİ 
TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA 
DERNEĞİ Başkanlığını Yapmış Olan 
Sadullah S�pah�oğlu Hakkın Rahmet�ne 
Kavuşmuştur Merhuma Allah’tan Rahmet 
Sevenler�ne Başsağlığı D�ler�z.”

P�rlepel�ler Kültür Ve Dayanışma      
Derneğ�:

“Rumel� Türkler� vakfı Başkanlarından 
Sadullah S�pah�oğlu hakkın rahmet�ne yü-
rüdü. Allah rahmet eyles�n mekanı cennet 
olsun. A�les�ne ve yakınlarına başsağlığı 
d�l�yoruz.”

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la 
Aydıner

“Rumel� sevdalısı, gönül �nsanı kıymetl� 
dostum Sadullah S�pah�oğlu’nu kaybetme-
n�n der�n üzüntüsünü yaşıyoruz.  

Merhuma Allah’tan Rahmet, kederl� a�-
les�ne ve Rumel�-Balkan cam�asına sabır-
lar ve baş sağlığı d�l�yorum.”

#SadullahS�pah�oğlu

RUMELİ TÜRKLERİRUMELİ TÜRKLERİRUMELİ TÜRKLERİ
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Koronav�rüsten gençler�n etrafın-Koronav�rüsten gençler�n etrafın-Koronav�rüsten gençler�n etrafın-
da dolaşmamasını �sted� ve hayata da dolaşmamasını �sted� ve hayata da dolaşmamasını �sted� ve hayata 

veda ett�veda ett�veda ett�
Rumel� Türkler� Kültür ve Yardımlaşma Derneğ� Esk� Genel 

Başkanı Sadullah S�pah�oğlu  yakalandığı el�m hastalıktan kur-
tulamayıp vefat ett�. Allah gan� gan� rahmet eyles�n. Mekanı 
cennet olsun.

astahaneye yatmadan önce 
sosyal medyadan yaptığı 
paylaşımda Koronav�rüs �le 
adeta pazarlık eden Rumel� 

cam�asının sev�len �s�mler�nden b�r� olan 
Sadullah S�pah�oğlu’nun koronav�rüsten 
tek �steğ� gençler�n etrafında dolaşmama-
sı oldu.

Hastahaneye yatmadan önce sosyal 
medyadan yaptığı paylaşımda Korona-
v�rüs �le adeta pazarlık eden  Rumel� 
cam�asının sev�len �s�mler�nden b�r� olan 
Sadullah S�pah�oğlu’nun koronov�rüsten 

HHH

tek �steğ� gençler�n etrafında dolaşmama-
sı oldu.  

Rumel� Türkler� Kültür ve Yardımlaşma 
Derneğ� Esk� Genel Başkanı Sadullah 
S�pah�oğlu, sosyal medya hesabından 
aşağıdak� paylaşımı yaptıktan b�r kaç gün 
sonra vefat ett�.

“COVİTLİ DE OLDUK?...

Dün gece alaca karanlıkta çok ş�d-
detl� b�r şek�lde kapım çaldı. Kapıyı 
açtım k� ne görey�m b�z�m Cov�t19.

İçer� buyur ett�m.

Hayır ded�, ac�len sen� götürmem 
lazım.

Sebep senden b�r alacağım var...

Onu tahs�l etmeye geld�m.

B�r şartım var ded�m; ya ben alacağa 
geçersem...

“Gençler�n etrafında dolaşma-
yacağının sözünü ver” ded�m...

Hep�n�z�n Ramazan Bayramı kutlu 
olsun... Dualarınızı es�rgemey�n.”

Allah gan� gan� rahmet eyles�n...
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BAYRAMPAŞA HAŞERE VE BAYRAMPAŞA HAŞERE VE BAYRAMPAŞA HAŞERE VE 
SİNEKLERE KARŞI İLAÇLANIYORSİNEKLERE KARŞI İLAÇLANIYORSİNEKLERE KARŞI İLAÇLANIYOR

Koronav�rüs �le mücadele faal�yetler�n� aralıksız sürdüren 
Bayrampaşa Beled�yes�, b�r yandan da karas�nek, s�vr�s�nek, 
kene ve haşerelere karşı �lçedek� parklarda ve yeş�l alanlarda 
�laçlama çalışması yapıyor.

oronav�rüs 
�le mücadele 
faal�yetler�n� 
aralıksız sür-

düren Bayrampaşa Bele-
d�yes�, b�r yandan da kara-
s�nek, s�vr�s�nek, kene ve 
haşerelere karşı �lçedek� 
parklarda ve yeş�l alan-
larda �laçlama çalışması 
yapıyor. Çevre ve sağlık 
koşullarına uygun olarak 
yapılan �laçlamanın mayıs 
ayı �ç�nde tamamlanması 
hedefl en�yor.

Bayrampaşa Beled�ye-
s�, �lçe genel�nde dezen-
fekte ve �laçlama çalış-

KKK

malarını yoğun olarak sürdürmeye devam 
ed�yor. Koronav�rüse karşı cadde ve so-
kaklar m�kro s�sleme aracıyla düzenl� ola-
rak dezenfekte ed�l�rken, Veter�ner İşler� 
Müdürlüğü’ne bağlı ek�pler de, parkları ve 
yeş�l alanları karas�nek, s�vr�s�nek, kene 
ve haşerelerden arındırmak �ç�n �laçlama 
yapıyor. Çevre ve sağlık koşullarına uygun 
olarak yapılan �laçlama çalışmalarının ma-
yıs ayı boyunca devam edeceğ� bel�rt�ld�. 

Müdürlükten yapılan açıklamada, park-
larda köpek gezd�ren bazı vatandaşların 
köpekler�n�n dışkılarını toplamadıkları ve 
bunun da karas�nek popülasyonunda c�dd� 
b�r artışa neden olduğu kayded�ld�.
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74 GÜN SONRA İLK CUMA NAMAZI74 GÜN SONRA İLK CUMA NAMAZI74 GÜN SONRA İLK CUMA NAMAZI
Koronav�rüs tedb�rler� kapsamında uzun b�r süred�r kapalı 

olan cam�ler, normalleşme adımları �le b�rl�kte kapılarını ce-
maate açtı.

oronav�rüs tedb�rler� kapsa-
mında uzun b�r süred�r kapalı 
olan cam�ler, normalleşme 
adımları �le b�rl�kte kapılarını 

cemaate açtı. Türk�ye genel�nde olduğu 
g�b�, Bayrampaşa’da da 74 gün sonra �lk 
Cuma namazı kılındı. Maske �le kılınan 
namazda sosyal mesafe kuralına d�kkat 
ed�ld�. Cuma namazını kurullara uygun 
olarak Bayrampaşa Hoca Hayr� Efend� 
Merkez Cam��’n�n avlusunda kılan Başkan 
At�la Aydıner, “Allah’a şükür, hasret�m�z 
bugün vuslata dönüştü. Ruhlarımızı arın-
dıran cam�ler�m�zde b�zler� yen�den b�r 
araya get�ren Rabb�m�ze ne kadar şükret-
sek azdır.” ded�.

Koronav�rüs (Cov�d-19) tedb�rler� çerçe-
ves�nde 16 Mart’ta toplu �badete kapatılan 
cam�ler, İstanbul’un Feth�’n�n 567. yıl dö-
nümünde yen�den açıldı. Tüm Türk�ye’de 
olduğu g�b�, Bayrampaşa’da da 74 gün 

KKK sonra �lk Cuma namazı kılındı. Vatandaş-
ların evler�nden get�rd�kler� seccadelerde 
maske �le kılınan namazda sosyal mesafe 
kuralına da d�kkat ed�ld�.

Cuma namazını kurullara uygun olarak 
Bayrampaşa Hoca Hayr� Efend� Merkez 
Cam��’n�n avlusunda kılan Bayrampaşa 
Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, “Günlerce 
çok bekled�k, çok hasret çekt�k. Allah’a 
şükür, hasret�m�z bugün vuslata dönüştü. 
Ruhlarımızı arındıran cam�ler�m�zde b�z-
ler� yen�den b�r araya get�ren Rabb�m�ze 
ne kadar şükretsek azdır. Mevla, h�çb�r 
zaman cam�ler�m�z� ezansız ve cemaats�z 
bırakmasın.” şekl�nde konuştu.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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BAYRAMPAŞALI YAŞ ALANLARA     BAYRAMPAŞALI YAŞ ALANLARA     BAYRAMPAŞALI YAŞ ALANLARA     
BAYRAM LOKUMU BŞK. AYDINER’DENBAYRAM LOKUMU BŞK. AYDINER’DENBAYRAM LOKUMU BŞK. AYDINER’DEN
Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, bayramın b�r�n-

c� günü yen�den sokağa çıkmalarına �z�n ver�len Bayrampaşalı 
65 yaş üstü vatandaşlara lokum �kram ederek onlarla bay-
ramlaştı.

ayrampaşa Beled�ye Başkanı 
At�la Aydıner, bayramın b�r�nc� 
günü yen�den sokağa çıkmala-
rına �z�n ver�len Bayrampaşalı 

65 yaş üstü vatandaşlara lokum �kram 
ederek onlarla bayramlaştı. Aydıner, “De-
ğerl� büyükler�m�z�n Ramazan Bayramı’nı 
tebr�k ett�k ve hayır dualarını aldık. Allah 
onları başımızdan eks�k etmes�n.” ded�.

Koronav�rüs salgını neden�yle tüm Tür-
k�ye Ramazan Bayramı’nı ev�nde geç�-
r�rken, 65 yaş üstü vatandaşlara bay-
ramın b�r�nc� günü 14.00-20.00 saatler� 
arasında yen�den sokağa çıkma �zn� 
ver�ld�. İz�n saatler�nde parklara akın 
eden yaşlılar, açık havada bayramın ve 
güzel havanın tadını çıkardı. Parklar-
da, 65 yaş üstü vatandaşlarla buluşan 
Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la 
Aydıner de, onlarla lokum �kram ederek 
bayramlarını kutladı.

BBBBBB

Koronav�rüs salgını neden�yle bu 
bayramın buruk geçt�ğ�n� bel�rten 
Başkan Aydıner, “Tüm dünyayı etk�s� 
altına alan koronav�rüs salgının göl-
ges�nde b�r bayram yaşıyoruz. Kalple-
r�m�z hüzünlü, sev�nc�m�z buruk. B�raz 
daha sabredel�m, gün gelecek, gönül-
den kucaklaşacağımız, gelenekler�m�-
ze uygun doya doya yaşayacağımız 
bayramlarımız da olacak �nşallah. 

Bugün, b�zlere bayramın bayram 
olduğunu h�ssett�ren değerl� büyükle-

r�m�z �le b�r araya geld�k. Kıymetl� büyükle-
r�m�z�n Ramazan Bayramı’nı tebr�k ett�k ve 
hayır dualarını aldık. Allah onları başımız-
dan eks�k etmes�n.” ded�.

Öte yandan, Başkan Aydıner, Bayram-
paşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel �le b�r-
l�kte bayramda çalışan �lçedek� emn�yet, 
zabıta, �tfa�ye, tem�zl�k ve Kızılay persone-
l�n� de z�yaret ederek onların da bayramla-
rını tebr�k ett�.
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Selahatt�n Bölükbaşı

İAÜ Yen� Medya Yüksek L�sans

YMI512- Yen� Medyada Eleşt�rel Yaklaşımlar

FACEBOOK’TA CAMBRİDGE ANALYTİCA SKANDALI’NA                                 
ELEŞTİREL YAKLAŞIM

ÖZ

Merkez� Londra’da olan Cambr�dge Analyt�ca adlı b�r ver� anal�z ş�rket�, ABD ve İng�l-
tere’dek� seç�mlerde değerlend�rmek üzere, usulsüz olarak 87 m�lyon Facebook üyes�n�n 
ver�ler�n� kullanarak büyük b�r skandalın oluşmasına sebep olmuştur. Skandal hakkında 
ABD’de, Cumhur�yetç� ve Demokrat senatörlere �fade veren Facebook’un patronu ve 
ceosu Mark Zuckerberg, ver�ler�n hackleme ya da sızıntı yoluyla elde ed�lmed�ğ�n�, “kul-
lanıcıların rızası” �le alınmış olduğunu söyleyerek kend�s�n� savunmuştur.

Üreten tüket�c�ler�n (üretket�c�), Facebook g�b� sosyal ağlar �ç�n “karşılık beklemeden” 
�çer�k hazırlarken büyük b�r haz almaları, onların paylaştıklarını, arkadaşlarının görüp 
beğenmes�, yorum yapması, o paylaşım �le �lg�l� yen� b�r paylaşımda bulunması �le olu-
şan “paylaşım sarmalı”, ağ sah�pler�n�n ekmeğ�ne yağ sürmekted�r. Kullanıcıların kend� 
rızasıyla paylaştıkları bu ver�ler�n, Facebook tarafından Cambr�dge Analyt�ka ş�rket�ne 
satılarak ABD seç�mler�nde kullanılması �le ortaya çıkan skandal, yen� medyanın eleşt�rel 
yaklaşım kuramları doğrultusunda açımlanacaktır.

Anahtar Kel�meler: Yen� Medya, Facebook, Cambr�dge Analyt�ca, Eleşt�rel Yaklaşım-
lar, Paylaşım Sarmalı.
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GİRİŞ

Facebook’ta Cambr�dge Analyt�ca Skandalı �le �lg�l� dünya basınında yer alan öneml� 
haberler araştırma konumuz olacaktır. Amer�kan Adalet Kom�tes� Başkanı’nın skandal �le 
�lg�l� çarpıcı açıklamaları, Senatörler�n sorularına karşı Facebook’un patronu ve ceosu 
olan Mark Zuckerberg’�n verd�ğ� cevaplar, mahkemeler�n suçlamaları karşısında Facebo-
ok ve Zuckerberg’�n tutumu, skandalın ardından b�r İng�l�z ver� anal�z ş�rket� olan Cambr�-
dge Analyt�ca’nın başına gelenler hakkındak� son gel�şmeler aktarılacaktır.

Skandal sürec�nde yaşanan �lg�nç olaylar ve gel�şmeler hakkında b�lg�ler ver�ld�kten 
sonra skandalın yen� medyadak� eleşt�rel kuramlar ve kuramcılar açısından ne anlam 
�fade ett�ğ�ne vurgu yapılacaktır.

Dünya Basınında Skandal �le İlg�l� Yer Alan Haberler

M�lyonlarca Facebook kullanıcı b�lg�ler�n�n, Cambr�dge Analyt�ka adlı b�r anal�z ş�rket� 
tarafından ABD Başkanı Donald Trump’ın seç�m kampanyasında kullanılması (T24), bü-
yük b�r skandala yol açmıştır.

Skandal �le �lg�l� BBC Türkçe’n�n �nternet haber s�tes�nde, Facebook’un teknoloj� yetk�l�-
s� M�ke Schroepfer, skandalda etk�lenenler�n sayısını 87 m�lyon olarak açıklamıştır. Seç-
menler �le s�yasetç�ler�n öneml� b�r buluşma merkez� olan Facebook, yaklaşık 2 m�lyarı 
bulan üyeler�n�n güven�n� yen�den kazanab�lmek �ç�n uğraşmaktadır. Ş�rket�n patronu ve 
ceosu Mark Zuckerberg, ver�ler�n usulsüz kullanılması �le �lg�l�; “Facebook’u ben kurdum, 
yönet�yorum ve burada olan şeylerden ben sorumluyum” d�yerek tüm sorumluluğu üze-
r�ne almıştır.

Londra merkezl� “Cambr�dge Analyt�ca” adlı f�rmanın, 87 m�lyon Facebook kullanı-
cısının hesaplarından �z�ns�z toplanan k�ş�sel ver�ler �le �lg�l�, Adalet Kom�tes� Başkanı 
Cumhur�yetç� Senatör Chuck Grassley; “Bu emsals�z b�r oturumdur. Bugün Facebook’un 
düz�nelerce ver� noktasına er�ş�m� var. Facebook’un bu ver�ler� kullanarak reklam gel�rler� 
yoluyla para kazandığı sır değ�l. Ancak b�rçok kullanıcı bu gerçeğ�n farkında değ�l. Face-
book, geçen sene yaklaşık 40 m�lyar dolar gel�r elde ett� ve bunun yüzde 98’� reklamlar-
dan geld�” (BBC Türk, 2018) �fadeler�n� kullanmıştır.

Senatör Wh�p Durb�n, �fade vermeye gelen Facebook patronu Zuckerberg’den dün 
gece kaldığı otel�n adını paylaşmasını �stey�nce; “hayır” cevabı almıştır. “Geçen hafta 
k�mlere mesaj attınız” sorusuna da gülerek “hayır” cevabı veren Zuckerberg’e, Senatör; 
“Sanırım her şey bundan �baret, g�zl�l�k hakkınız” dem�şt�r. Zuckerberg: “İnsanları b�rb�r-
ler�ne bağlamanın get�reb�leceğ� tüm �y� tarafl ara odaklandık. Ancak bunların kötü n�yetle 
kullanılmasını engellemek �ç�n yeter�nce çalışmadığımız da ş�md� apaçık ortada, böyles� 
dev b�r platformun yalan haber, seç�mlere yabancı müdahale, nefret söylem� ve ver� gü-
venl�ğ� g�b� konularda �st�smar ve man�püle ed�leb�leceğ�n� anlamakta başarısız olduk” 
(Hürr�yet), d�yerek hatasını kabul etm�ş ve tüm kullanıcılardan özür d�lem�şt�r.
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WhatsApp’ın kurucusu Br�an Acton, sosyal medyadak� ‘Delete Facebook’ (Facebook’u 
s�l) kampanyasına destek verm�şt�r. Sosyal medya dev� Facebook, 2014 yılında popüler 
mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı 19 m�lyar dolar karşılığında satın almıştır. Yaşanan 
bu skandal sürec�nde Facebook h�sseler�nde görülen kaybın ardından, 537 m�lyar dolar 
olan ş�rket�n p�yasa değer�, 43 m�lyar dolar kaybederek 494 m�lyar dolara kadar ger�le-
m�şt�r (Hürr�yet).

Skandalın İng�ltere boyutunda �se; Facebook’un patronu Mark Zuckerberg, k�ş�sel ola-
rak suçlanıp 500 b�n pound para cezasına çarptırılmıştır. Facebook her ne kadar suçlu 
olduğunu kabul etmese de Zuckerberg cezayı ödemeye razı olmuştur. Cambr�dge Anal-
yt�ca adlı ver� anal�z� ve danışmanlık �şler� yapan İng�l�z menşel� ş�rket �se, yaşanan tüm 
bu olumsuzlukların ardından �fl as etm�şt�r (CNN Türk).

Skandalla İlg�l� Yen� Medyadak� Eleşt�rel Kuram ve Yaklaşımlar

Tüket�c�ler�n, yen� b�r �çer�ğ�n yaratılması ve yayılmasına etk�n olarak katılmaya davet 
ed�ld�ğ� kültür, “katılımcı kültür” olarak tanımlanmaktadır. K�tleler�n daha demokrat�k hale 
geld�ğ� katılımcı kültür model�; gönder�c�n�n tek, alıcının çok olduğu gazete, radyo ve te-
lev�zyon g�b� medya modeller�n�n karşısındadır. Çünkü katılımcı kültür model�nde kullanı-
cılar ve �zley�c�ler, kend� ürett�kler� kültürü oluşturup yayılmasını sağlamaktadır (Jenk�ns, 
2008).

Sanatsal �fade ve s�v�l katılıma göre düşük engeller, başkaları �le yaratımları paylaşma 
ve yaratma �ç�n güçlü destek, deney�ml� olanların yen� başlayanlara resm� olmayan da-
nışmanlık destekler�, katkılarının önem taşıdığını b�len üyeler ve b�rb�rler� �le b�r dereceye 
kadar sosyal bağ h�sseden üyeler, katılımcı kavramı �le b�rl�kte olan b�r kültür olarak ta-
nımlanmaktadır (Jenk�ns, 2008: 331). Önceler� geleneksel medyayı kullanan k�tleler, yen� 
medya araçlarının �cadı �le katılımcı kültürün akt�f b�rer objes� hal�ne gelm�şlerd�r.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla, Eleşt�rel Medya ve İlet�ş�m Çalışmaları’nda “D�j�tal 
emek” tartışması başlamıştır. Dallas Smythe’ın savunmasına göre (1977, 1981/2006); f�-
nans kaynağı reklam gel�rler� olan telev�zyon ve radyo �zley�c�ler�n�n reklamcılara satılmak 
üzere kend�ler�n� meta olarak ürett�ğ�n� savunmaktadır. Jenk�ns, Ford ve Green (2013, 
127); kullanıcıların sadece parasal get�r�ler �le mot�ve olmadığını, daha gen�ş �zley�c� �le 
paylaşma arzusu, başarmalarındak� gurur ve d�yalog arzusu �le mot�ve olduklarını savun-
maktadırlar. 

Kullanıcıların sosyal medyayı büyük b�r key�fl e kullanmaları, kend� �stekler� �le paylaşım 
yapmaları onları, daha az sömürülmüş yapmamaktadır. D�j�tal emeğ�n oyun g�b� olması 
ve öyle h�ssett�rmes�, daha az veya daha hızlı sömürülmes�nden çok, çalışmanın yapısı-
nın değ�şmekte olduğu anlamına gelmekted�r. Eğer sömürü, sömürü g�b� h�ssett�rm�yorsa 
bu onun olmadığı anlamına gelmemekted�r (Jenk�ns, 2008). 
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Telev�zyon, radyo, gazete g�b� geleneksel medya araçlarını sadece pas�f olarak tak�p 
edeb�len �nsanlar, sosyal medyanın yaygınlaşması �le kend�ler�n� hayal b�le edemeyecek-
ler� b�r ortamda bulmanın heyecanı �le sürekl� yen� �çer�kler oluşturup bol bol paylaşım 
yapmaya başlayarak sosyal ağlar �ç�n gerekl� olan ürünler�, h�çb�r karşılığı olmadan üret-
meye razı olmuşlardır.

Facebook, hızla artan yüksel�ş� ve popülar�tes� �le akadem�k araştırmaların öneml� b�r 
konusu hal�ne gelm�şt�r. Daha çok kullanıcıya odaklanan araştırmalar ve Chr�st�an Fu-
chs’un çalışmalarında gördüğümüz, onl�ne sosyal ağlara kap�tal�zm bağlamında bakan 
eleşt�rel medya ve �let�ş�m çalışmaları mevcuttur. Kullanıcıyı ver�ler�n� toplayan, anal�z 
eden ve reklamcılara satan onl�ne sosyal ağlar ve �nternet tarafından sömürülen k�ş�-
ler olarak gören eleşt�rel medya ve �let�ş�m çalışmaları, bu ağları bedava h�zmet veren 
ancak bu bedava h�zmetler� öneren ş�rketler�n mahrem�yet pol�t�kası yoluyla sömüren 
enformasyonel kap�tal�zm�n b�r yansıması olarak görmekted�r (Fuchs, 2011, 2012, 2013). 
Facebook’a üye olurken oldukça uzun ve zorlukla okunab�len mahrem�yet pol�t�kasını �m-
zaladığımız anlaşma muc�b�nce tüm ver�ler�m�z, reklamcılara satılab�lmekted�r.

 Üreten tüket�c� (Bruns, 2007) konumunda olduğumuz Facebook’ta, üç ekonom�k de-
ğer üret�lmekted�r: “Reklamcılara enformasyon sağlamak, gönüllü çalışma sağlamak ve 
araştırmacılarla pazarlamacılara büyük sayıda ver� sağlamak” (Scholz, 2010). Üretket�c�-
ler�n, Facebook g�b� sosyal ağlara “karşılık beklemeden” �çer�kler� hazırlarken büyük b�r 
haz almaları, onların paylaştıklarını arkadaşlarının görüp beğenmes�, yorum yapması, 
konu �le �lg�l� yen� b�r paylaşımda bulunmaları �le oluşan “paylaşım sarmalı” ağ sah�pler�-
n�n ekmeğ�ne yağ sürmekted�r.

Yaşımızdan başlayarak sevd�ğ�m�z ya da sevmed�ğ�m�z şeyler�n heps�n�n b�lg�s�, rek-
lamlarda hedefl enen kullanıcılara uygulamada kullanılmaktadır. Daha çok b�lmeye, b�l-
g�ye dayalı olan kap�tal�zm�n Facebook örneğ�nde olduğu g�b�, ver�len her b�lg� üçüncü 
şahıslara satılab�lmekte ve bunlar kârlı hesap ç�zelgeler�ne dönüşeb�lmekted�r (Scholz, 
2010, 245). Facebook kullanıcı ver�ler�n� reklamcılara satarak c�dd� b�r gel�r elde ederken 
aynı zamanda kap�tal�zme de �y� b�r örneklem oluşturmaktadır.

Facebook’ta üretket�c� (üreten tüket�c�) konumunda olan kullanıcıların harcadıkları 
emeğ�n ücrets�z olması, Facebook �ç�n �lg� çek�c� olmaktadır. Scholz, Facebook kulla-
nıcılarının daha çok üret�m yapab�lmes� �ç�n kullanıcıların d�l değ�şt�rmeler�n� tamamen 
bedava yapan b�r uygulamanın olduğunu ve bu uygulamayı en az 10 b�n �nsanın kullandı-
ğını bel�rtmekted�r. Facebook tekn�syenler�, kullanıcıların daha çok paylaşım yapab�lmes� 
�ç�n sürekl� yen� teknoloj�ler gel�şt�rmeye çalışmaktadırlar. Facebook çalışanları, bazen 
paylaşım yapmadığımız Facebook sayfalarına b�ld�r�mler göndererek, b�z� o sayfalarda 
paylaşım yapmaya teşv�k etmekted�rler. 

Ver�ler�m�z reklamcılara veya üçüncü şahıslara satılmasına rağmen Facebook’ta eğ-
lenmek, Facebook ve reklamcılar �ç�n bedava çalışmayı devam ett�recekt�r. Facebook, 
kullanıcıların ürett�ğ� artı değer ve �çer�kle meşgul olmaktadır (Fuchs, 2009). 
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Facebook kullanıcısı; emeğ� ve duyguları doğrudan sömürülmed�ğ� �ç�n empat�k �şç� 
olarak tanımlanmaktadır. İnsanlar, sosyal çevres� �le günlük hayatta �let�ş�m kurduklarında 
ne yapıyorlarsa bunu Facebook’ta da yapmaları, yen� �çer�kler oluşturmaları, Facebo-
ok’un kullanıcılarının b�lg�ler�n� t�car� amaçları �ç�n kullanmaları neden�yle görünmeyen 
b�r sömürü sürüp g�derken, kullanıcılar da Facebook’ta olmaktan mutluluk duymaktadır. 
Facebook’ta olmak karşılıklı b�r �let�ş�md�r. Reklamcılar ve Facebook etk�leş�m ve tüket�m 
eğ�l�m�n� sömürü �ç�n yakalamaya çalışırlar. Sıradan �nsanlarsa Facebook’a bazen önem-
s�z, bazen de çok öneml� �şlemler� yapmak �ç�n g�rmekted�rler (Yen� Medya Kuramları). 
Sosyal medyayı herkes sadece özçek�m paylaşmak �ç�n kullanmaz. K�m�ler� �şler�n� ta-
nıtmak, k�m�s� s�yas� k�ml�ğ�n� ön plana çıkarmak, k�m� �nternet haber s�teler�; haberler�n� 
paylaşıp daha gen�ş b�r k�tleye ulaşmak �ç�n sosyal medyayı kend� menfaatler� doğrultu-
sunda kullanmaktadır. Ancak Facebook yetk�l�ler�, sürekl� aynı türde paylaşım yaparak 
kend�ne menfaat sağladığına �nandığı kullanıcı prof�l�ne kısıtlamalar get�rerek onları, Fa-
cebook’a reklam vermeye yöneltmekted�rler.

SONUÇ

2018 Yılında meydana gelen Facebook’ta Cambr�dge Analyt�ka Skandalı aslında “Yen� 
medya kuramcıları” tarafından beklenen b�r olaydır. 87 M�lyon Facebook kullanıcı ver�le-
r�n�n ABD seç�mler�nde Donald Trump’ın seç�m kampanyasını yöneten Cambr�dge Anal-
yt�ka adlı ver� anal�z ş�rket� tarafından kullanılması, her ne kadar et�k olmadıysa da yasal 
olarak b�r suç teşk�l etmem�şt�r. İng�ltere’de para cezasına çarptırılmış olan Facebook’un 
patronu ve ceosu Mark Zuckerberg, cezayı ödemes�ne rağmen suç �şled�ğ�n� kabul et-
mem�şt�r. Zuckerberg, kullanıcıların üye olurken �mzaladıkları sözleşme doğrultusunda 
yapılan �şlem�n legal olduğunu bel�rtm�şt�r. İfades� alınırken Senatör Wh�p Durb�n’�n sor-
duğu özel sorulara “gülümseyerek” cevap vermey� kabul etmeyen Mark Zuckerberg, bu 
davranışı �le aslında herşey� açıklamaktadır.

Üreten tüket�celer�n, Facebook g�b� sosyal ağlar �ç�n “karşılık beklemeden” �çer�k ha-
zırlarken büyük b�r haz almaları, onların paylaştıklarını, arkadaşlarının görüp beğenmes�, 
yorum yapması, o paylaşım �le �lg�l� sosyal çevres�n�n de yen� b�r paylaşımda bulunması 
�le oluşan “paylaşım sarmalı”, ağ sah�pler�n�n ekmeğ�ne yağ sürmeye devam edecekt�r. 
Sosyal ağlarda �ken yapılması gerekenler hakkındak� öner�m�z, b�r paylaşım yapmadan 
önce �y�ce düşünmek, bu paylaşımın kötü n�yetl� k�ş�lerce kullanılab�l�neceğ�n� asla unut-
madan, sosyal ağları daha z�yade kend� �ş�m�z� ön plana çıkaracak şek�lde kullanmaktır.
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