Dijital Cemaatler ve Postmodern Kabile Örneği: İnci Sözlük
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Özet: Postmodern kabileleşme olarak da tanımlanan dijital cemaatler artık sosyal medyada
yaygın olarak karşılaşılan bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Ortak bir ilgi alanı etrafında
sosyal ağlar üzerinden bir araya gelen insanlar duygu ve düşüncelerini paylaşmakta ve ortak
hareket etmektedir.
Bu bağlamda insanların neden mensubiyet duygusu arayışı içinde oldukları inci sözlük örneği
üzerinden üyeleri birer cemaat üyesine dönüştüren ritüeller ve ortak eylemler incelenecektir.
Keywords: İnternet, Community, Virtual Community.

Abstract: Virtual communities who defined postmodern tribalization emerges as a
phenomenon commonly on the social media. People come together on the base of an idea, a
passion, happiness or suffering on the social networks sharing their thoughts and feelings
through ritual-like activities and act in a common way as a result.

Considering this aspect of social networks, this paper tries to shed light on ritual-like practices
of fan communities which actually turn them into a real-life community within which every
member of inci sozluk acts in common.
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ikincisi, daha ziyade, ötekisiz bir şekilde,
ilgi alanlarına göre bir araya gelmedir.”

Bu bağlamda dijital cemaat kavramını ilk

(Bozkurt, 1999) Dolayısıyla dijital cemaat

defa

üyelerini bir araya getiren ve bir arada

Rheingold;

bulunup
bulamayan

yüz

farklı

yüze

bireylerin

mekânlar

da

iletişim

imkânı

dijital

iletişim

ortamlarını kullanarak bilgi paylaşımında

tutan onların ortak ilgi alanlarıdır.

Dawson’a göre dijital bir ortamda bulunan

Castronova, E.; (2005) Synthetic worlds:

insanların dijital cemaat olarak kabul

The business and culture of online games,

edilmesi için değişmeyen bir nickname’e

Chicago:

sahip olan üyeler arasında etkileşim,

The University of Chicago Press

devamlılık, sosyal kontrolü, üyelerin grup
etkinliklerine ilgisi ve katılımı, herkese

Cohen, A.P.; (1999) Topluluğun simgesel

açık

kuruluşu, Çev. Mehmet Küçük, Ankara:

bir

alanda

gerçekleşmesi

Dost Yayınları

gerekmektedir (Dawson; 2004, 83-84 ).

Dawson, Lorne L.; (2004), “Religion and
the

Kaynakça

Quest

for

Virtual

Community”,

Religion Online: Finding Faith on the
Binark, M. ve Bayraktutan Sütcü, G.

Internet, (Edt. Douglas E. Cowan-Lorne

(2009), “Devasa Çevrimiçi Oyunlarda

Dawson), London: Routledge

Türklüğün Oynanması: Silkroad Online’da
Sanal

Cemaat

Kimliği“,

İnşası

Dijital

ve Türk Klan

Oyun

Rehberi-Oyun

Efe, Adem; “Türkiye’de Dini Grupların
Çevre

Ve

Çevre

Sorunlarına

İlişkin

Tasarımı, Türler ve Oyuncu, Der. Binark,

Görüşleri (İskenderpaşa Cemaati Örneği)”,

M, Bayraktutan Sütcü, G. ve I. B. Fidaner.

Vı. Ulusal Sosyoloji Kongresi, “Toplumsal

İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Dönüşümler Ve Sosyolojik Yaklaşımlar”,
Ekim 2009, Adnan Menderes Üniversitesi,

Bottomore, T. M., (1984), Toplumbilim,

Aydın.

Çev.:Ünsal Oskay, İstanbul: Beta Basım
Yayınları

Haberli,

Mehmet;

Örgütlenme
Bozkurt,

Veysel;

(1999),

"Yıkıcı

Gemenschaft"Tan "Öteki"Siz Postmodern

Cemaatler”,

(2012), “Yeni

Biçimi

Olarak

Bir
Sanal

İnsan ve Toplum Bilimleri

Araştırmaları Dergisi, Cilt.1, Sayı:3

Kabilelere: Sanal Cemaatler”, Birikim
Dergisi, Kasım 1999

Hassan, Ümit; (1982), İbn Haldun Metodu
ve Siyaset Teorisi, Ankara: AÜ. SBF

Bryan S. Turner; (2012), Post-Seküler
Toplumda Din, Çev. Özcan Güngör,

Din

bilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt
12, Sayı 3

Yayını

İbn Haldun; (2009), Mukaddime, Cilt 1,

Wellman, Barry; (1996), “An Electronic

çev.

Group is Virtually A Social Network”,

Süleyman

Uludağ,

(6.

Baskı),

İstanbul: Dergâh Yayınları

erişim
www.homes.chass.utoronto.ca/~wellman/p

Maffesoli, Michael; (1996), The Time of

ublications

the Tribes: The Decline of Individualism in
Mass Society , Don Smith, London and

Wellman, Barry; (2001), “Physical Place

Thousand Oaks : Sage .

and Cyberplace: The Rise of Personalized
Networking”, International Journal of

Rheingold, Howard; (1998), The Virtual

Urban and Regional Research, c. 25 (2)

Community, New York
Williams, Raymond; (1983), Keywords: A
Sarıbay, Ali Yaşar; (1995), Postmodernite,

Vocabulary of Culture and Society, New

Sivil Toplum ve İslam, (2.baskı), İstanbul:

York: Oxford University Press,

İletişim Yay.

Slattery, Martin; (2008), Sosyolojide Temel
Fikirler, (Yayına Haz., Ü. Tatlıcan - G.
Demiriz), Bursa: Sentez Yayıncılık.
Şentürk, Ünal; (2005), “Değişim Sürecinde
Cemaatleşme

ve

Yeni

Cemaatler”,

Toplumsal Yapı,
Ed. Yaşar Kaya, İstanbul: Turan Yayınları
Tönnies, Ferdinand; (2001), Community
and Civil Society, Cambridge: Cambridge
University Press,

Van Dijk, Jan; (2006), The Network
Society Social Aspects of New Media,
London: Sage

