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SOSYAL MEDYADA ALGI YÖNETİMİ VE ONUN ŞİDDET SÖYLEMİNE ETKİSİ: 3 

KASIM 2021 TARİHİNDE TWİTTER ’DA KULLANILAN #ÖLMÜŞ HASHTAG ÖRNEĞİ 

Mihalis (Michael) KUYUCU 

Türkiye 

Öz: 3 Kasım 2002 Türk siyasi tarihinde koalisyon iktidarlarıyla geçen doksanlı yılların ardından tek 

partili iktidar döneminin başladığı tarih olmuştur. Bu tarihte yapılan seçimlerde seçim barajını geçen ve 

mecliste en çok milletvekiline sahip olmayı başaran Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye Cumhuriyeti 

tarihinde aralıksız en uzun süreli iktidarda kalan parti olma unvanını da elde etmiştir. 2002 yılında ya-

pılan ve AK Parti’nin tek başına iktidar olmasıyla sonuçlanan seçimlerin on dokuzuncu yıl dönümü olan 

3 Kasım 2021 Çarşamba günü, sosyal medya aracılığı ile yapılan bir algı operasyonuna tanıklık ederek 

tarihe geçmiştir. Söz konusu gün Twitter’da gece yarısı başlayan ve sabaha doğru artan #ölmüş hashtag’i 

ile Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumu 

ile ilgili olumsuz haberler yapılmıştır. Gün boyunca bu hashtag ile gündemde Erdoğan’ın sağlık durumu 

ile ilgili haberler ilk sırada yer almıştır. Twitter ’da açılan #ölmüş hashtag’i aracılığı ile Cumhurbaş-

kanı’nın sağlık durumunun kötü olduğu ve öldüğü şeklinde haberler yapılarak kamuoyu meşgul edil-

miştir. Bu haberler 3 Kasım tarihinin öğleninde yaygınlaşmış ve bundan sadece toplum değil ekonomik 

gündem de etkilenmiştir. Haberlerin yayılması ile döviz kurunda yükselme, borsada ise ani düşüşler 

yaşanmıştır. Haberin yalan ve asılsız bir iddia olduğunun ortaya çıkmasından sonra Twitter’da #ölmemiş 

hashtag’i ile haberler yapılmaya devam edilmiştir. 3 Kasım 2021 gününün tamında Türkiye Twitter 

gündeminde kalan #ölmüş, #ölmemiş, #RecepTayyipErdoğan hashtag’leri bir kez daha sosyal medya 

aracılığı ile yanıltıcı haber yapmanın ve sosyal medya aracılığı ile yapılan algı yönetiminin zararları 

tartışmaya açılmıştır. Söz konusu gün, 23 saatte #ölmüş etiketi ile 42bin, #ölmemiş etiketi ile 4 bin 800 

ve #RecepTayyipErdoğan etiketiyle 20 binin üzerine tweet yazılmıştır. Bu çalışmada bu algı yönetimi 

ve kamuoyunu yanıltma girişimi sırasında yazılan iletilerde kullanılan söylem araştırılmış ve sahte bir 

kamuoyu yaratmak isteyen tarafla bunun doğru olmadığını dile getiren taraflar arasında yaşanan tweet 

atışmalarındaki şiddet söylemi incelenmiştir. Türkiye’de son yıllarda yaşanan siyasi ve sosyal kutuplaş-

manın etkisi ile şiddet söylemlerinin özellikle sosyal medya platformu Twitter’da arttığı bir dönemde, 

sosyal medyanın bir kez daha algı yönetimi yaparak, kamuoyunu yanıltıcı haberler yayma suretiyle top-

lumu nasıl şiddete yönlendirdiği konusu tartışılmıştır. İletilerde yer alan ifadelerin içerdiği “şiddet” fi-

ziki bir savaşın nasıl da sanal bir savaşa dönüştüğünü göstermiştir. Çalışmada sosyal medyanın algı 

yaratmadaki gücü ve bunu yaparken toplumu nasıl olumsuz bir psikolojiye ittiği üzerinde durulmuş ve 

bunun önlenmesi için bazı çalışmaların yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Twitter başta olmak üzere 

sosyal medya aracılığı ile yapılan algı yönetimlerinin anlık dahi olsa kamuoyunu yönlendirebileceği ve 

toplumsal psikolojide infilaklar yaratabileceğine dair endişelerin dile getirildiği araştırmada, bunun 

önüne geçilmesi için bazı önerilerde de bulunulmuştur. Bu tür algı operasyonlarının önüne geçilmesi 

için toplumun dijital okuryazarlığının arttırması gerektiği gibi toplumun sosyal medyadan edindiği bir 

haber veya bilgiyi her defasında farklı kaynaklardan da teyit etmesinin önemini anlaşılmasına yönelik 

bilgilendirici çalışmalarda bulunulması gerekmektedir. Küresel çaplı bir sorun olan sosyal medyada 

yanlış haberler aracılığı ile algı yönetim teşebbüslerinin uzun vadede olmasa da kısa vadede anlık olarak 

arzulanan hedefe ulaşmasında önemli bir rol oynayan Twitter adlı sosyal medya platformu başta olmak 

üzere buna öncülük eden tüm platformlara karşı uluslararası bir hukuk stratejisinin yaratılması gerek-

mektedir. NATO, Birleşmiş Milletler gibi insanlığı sıcak savaşlardan korumaya yönelik yapılanmalara 
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benzeyen bir uluslararası sanal sosyal medya paktının kurularak tüm devletlerin sosyal medyanın bu tür 

toplumsal zararlarına yönelik ortak bir çatı altında, ortak bir hukuk stratejisi belirleyip bunu uygulamaya 

sokması gerektiği yönünde önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Algı Yönetimi, Twitter, Hashtag  

  


