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Hazırlayan:	  www.medyasyon.wordpress.com	  
 

Sosyal medya teknolojileri protestolarınızı daha etkili hale 
getirmek için size her bakımdan yardımcı olabilir. Bilhassa Twitter, bir eylemin 
yapıtaşları olan bilgi akışı, koordinasyon ve kişisel güvenlik gibi konularda ne 
kadar etkili bir araç olduğunu defalarca dünyaya ispatladı. Eylemlerinizin 
Türkiye ve dünyada ses getirmesini istiyorsanız, iletişim aracı olarak 
muhakkak Twitterʼı ve diğer sosyal medya teknolojilerini kullanmalısınız. İşte 
buradan yola çıkarak sizinle bazı önemli püfnoktaları paylaşacağız. Bizim için 
herşeyden önemlisi güvenliğiniz. O yüzden güvenlik ile ilgili ayrı bir bölüm 
oluşturduk.    

 
DÜNYADAN ÖRNEKLER: TWITTER NELER BAŞARDI? 
Benazir Bhutto: 

2007 Aralık ayında Behazir Bhutto politik bir  rally (miting) sırasında 
öldürülmüştü. İlk defa dünya bu olayı geleneksel medya haricinde, bloglar ve 
twitter mesajları aracılığıyla duydu. Haber ve gelişmeler adeta ışık hızıyla 
dünyaya yayıldı. Yerli tweeterlardan Dr Awab Alvi (@teeth) ve sosyal medya 
danışmanı Dina Mehta (@dina) bu olay ile ilgili gelişmeleri anında yani gerçek 
zamanlı olarak yerel ve uluslararası medya ile paylaştılar. Olay bir anda tüm 
dünyayı çalkaladı ve günlerce gündemden düşmedi.  

San Diego Yangını: 

2007ʼnin Ekim ayında, San Diego, vahşi orman yangınlarına teslim olmuştu. 
O bölgede yaşayanlar tehlikedeydi. Geleneksel medya, vatandaşların gerçek 
zamanlı bilgi ihtiyaçlarını gideremiyordu çünkü o bölgede yeterli sayıda 
muhabirleri yoktu. Twitter, bölgedeki insanlar arasında inanılmaz bir bilgi 
alışverişi ortamı sağladı. Bölgenin yerlileri Nate Ritter ve Dan Tentler yangın 
kurtarma çalışmaları ile ilgili canlı olarak bölgeden tweetler gönderdiler. 
Mesajlarında hem geleneksel medyadan gelen haberleri hem de yerel halkla 
olan konuşmalardan ve itfiayeden gelen bilgileri anında takipçilerine 
aktardılar. Gerçek zamanlı bilgi ağıyla yüzlerce kişi koordine edildi ve onlarca 
kişinin hayatı kurtarıldı. 



	  

	  

İranʼdaki Seçimler: (#iranianelection) 

İranʼın çok tartışılan seçimi ve akabindeki protestolar, kuşkusuz  2009 yılına 
damgasını vuran önemli olaylarından biriydi. Seçim sonuçlarının yasal 
olmadığını ileri sürüp, protestoya başlayan milyonlarca kişi, organize olmak ve 
dünyaya seslerini duyurmak için Twitterʼı kullandı. Tweetlerinde polisin 
nerelerde barikatlar kurduğunu birbirleriyle paylaşarak eylemlerine devam 
ettiler. 

Protesto ile ilgili haberler, dünyanın her tarafında adeta bir volkan gibi patladı. 
Twitterʼda bu konu için herkes #iranianelection etiketini (hashtag) kullandı. 
İran polisinin uyguladığı baskı ve şiddetin fotoğrafları ve vidyoları Twitter 
aracılığıyla dünyanın diğer bölgelerine ve medyalarına sel gibi aktı. Hatta 
Amerika hükümeti, Twitter ile görüştü ve planlanan bakım nedeniye yayını 
kesmemesi için rica etti. Tahranʼın yaşadığı en yoğun gün böylelikle 
twitter yardımıyla canlı olarak milyarlarca kişiye ulaştı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

PÜF NOKTA 1: Twitter’ı bilgiyi paylaşmak ve grup olarak hareketlerinizi 
koordine etmek amacıyla kullanabilirsiniz. Aynı konuda eylem yapmak 
isteyen diğer kişilerle tanışıp grubunuzu genişletebilirsiniz.   
 

PÜF NOKTA 2: Twitter’ı kullanarak sadece yerel medyaya değil 
uluslararası medyaya da ulaşmanız mümkün.  Eylemlerinizden önce bu 
medya kuruluşlarıyla twitter’dan kolaylıkla konuşabilir ve onları haberdar 
edebilirsiniz. Ayrıca eylemlerinizle ilgili detayları ve gelişmeleri 
twitterdan eş zamanlı olarak dünyaya duyurabilirsiniz. 
 

PÜF NOKTA 3: Twitter’ı en iyi şekilde kullanabilmek için hashtaglerden 
(etiketlerden) yararlanmalısınız. Etiketlenen tüm mesajlar aynı klasörde 
toplanır. Bilhassa olayı takip eden medya ve olayı merak edenler 
tarafından mesajların kolaylıkla bulunmasına ve  bu mesajların daha hızlı 
yayılmasına olanak verir. Bir nevi herkes aynı chat odasında biraraya 
gelmiş olur. Böylelikle sesinizin gücü ve etkisi artar. Mesela #odtueylem 
#wikileakseylem1 #iranianelection gibi. 

Daha Fazla Bilgi: 

http://www.medyasyon.wordpress.com 

 

	  



	  

	  

GÜVENLİĞİNİZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ  

2008ʼin Nisan ayında, Mısırʼdaki hükümet karşıtı protestolarda, Amerikan 
Gazetecilik okulu öğrencilerinden James Karl Buckʼı tutuklandı. Polis 
istasyonuna götürülürken, Buck cep telefonunun kullanarak twittera bir mesaj 
gönderdi. Bu mesaj çok basit bir mesajdı. “Tutuklandım” diyordu Buck. Mesajı 
gören takipçileri ve arkadaşları hemen harekete geçtiler ve saatler içinde 
hapisten çıkmasını sağladılar. 2009ʼun Nisan ayında yine benzer bir olay 
aktivist @waelabbasʼın başına geldi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDYASYONʼDAKİ YARDIMCI YAZILAR 

-‐ Twitterʼa yeni gelenler için 9 adım  
-‐ Daha çok retweet edilmek için püfnoktalar  
-‐ Twitterʼda listelerin kullanılması  
-‐ Hashtagler nedir nasıl kullanılır?  
-‐ Twitlerinize nasıl fotoğraf ekleyebilirsiniz?  
-‐ Takipçi sayınızı nasıl arttırırsınız?   
-‐ 150 takipçi sesinizi duyurmak için neden yeterli? 

 
 
 
 

(c) All rights reserved. www.medyasyon.wordpress.com 2010-12-09.  

PÜF NOKTA: Twitter mesajınızın yüzlerce takipçinize bir anda 
ulaşmasına olanak verir. Böylelikle güvenliğinizi arttırır. Eyleme 
katılacakları takip ederek ya da bir grup listesi oluşturarak güvenliğinizi 
sigortalamış olursunuz.  

	  

PÜF NOKTA: Eylemlerinizin görüntülerini sosyal paylaşım ortamlarına 
yükleyerek isteyenlerin paylaşmasına olanak vermeniz gerekiyor. 
Amerikaʼda, düşen bir uçağın tesadüfen fotoğrafını çeken ve twitterda 
yayınlayan bayan Krums, 24 saat içinde tüm ulusal kanallarda canlı 
yayına çıktı.    

Youtube, Dailymotion gibi siteler videoları paylaşmaya izin veren 
hizmetlerden bir kaçı. Ayrıca yfrog, twitpic gibi servisler de twitterdan 
fotoğraf paylaşmanıza olanak veriyor. Bu konuda medyasyonda daha 
detaylı bilgileri bulabilirsiniz. 

	  


