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ÖZET 

 

Facebook, Twitter, Youtube vb. sosyal medya ağları, günümüzün en önemli bağımsız iletişim 

araçları olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkelerin karasal sınırlarını tanımayan, hatta bazı ülkelerin 

yasal kararlarını göz ardı edebilen bu teknolojik imkânlar, ülkelerde çeşitli toplumsal olayların 

çıkmasına sebep olabilmektedir. 

 

Türkiye’de 2013 yılı rüşvet skandalı ya da 17 Aralık soruşturması olarak ortaya çıkan olaylarda, 

sosyal medyanın ülkelerin gündemini ne kadar hızlı değiştirebileceği, kargaşa atmosferi 

yaratabileceği ve hatta toplumu nasıl kutuplara bölebileceği görülmüştür.  

 

Twitter ile Youtube’da Türkiye’deki hükümet mensuplarının bazıları ya da yakınları ile ilgili 

yayımlanan gizli kaydedilmiş ses kasetleri, siber ortamın ne kadar etkili sonuçlar doğurabileceğini 

bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Tapelerin montaj olup olmadığı konusunda kamuoyu ikiye 

bölünmüş ve insanlar hangi haberlerin doğru ya da yalan olduğu konularında büyük tereddütler 

yaşanmıştır.  

 

Sosyal medya ortamlarında konuşmaların ve görüntülerin montajlanarak nasıl manipüle 

edileceğinin yayınlanması sonrasında, kamuoyu kime inanacağını şaşırmış ve bu türlü habere 

kuşkulu yaklaşmıştır. Siber dünyada cereyan eden bu gelişmeler karşısında, konu uzmanı 

olduklarını iddia eden bazı kişiler birbirlerinin ileri sürdükleri fikirlere çelişkili yorumlar yapmaları 

sonrasında, kargaşa ortamı daha da alevlenmiş ve tarafların görüşlerinin doğruluğu konusunda bir 

belirsizlik hâkim olmuştur. 

 

Ses kayıtlarının ilgili kişilere ait olup olmadığının analizinin yapılması, teknolojik alt yapısı yeterli 

olan laboratuvarda ortaya çıkarılması elbette ki mümkündür. Titreşen bir kaynağın ortam 

moleküllerini titreştirmesi sonucu ortaya çıkan ses, bir enerji türü olup akustik analiz yapılarak sesin 

gerçekten kime ait olup olmadığı tespit edilebilir. Çeşitli otomasyon sistemlerinin sesi tanıyarak 

işlem yapabildiği zaten bilinmektedir.  

 

Bu bildiride; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’ı övdüğü iddia edilen video 

görüntüleri irdelenecek; Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen 

konuşma ile ilgili Joshua Marpet’in hazırladığı rapor analiz edilecek, sosyal medyada yayımlanan 

bu tapelerin toplumsal etkileri ele alınacak, akustik analiz sayesinde tapelerin gerçek sahiplerinin 

tespit edilip edilemeyeceği konusunda bilgiler verilecektir.  

 

Anahtar kelimeler: 17 Aralık soruşturması, ses tapelerinin analizi, sosyal medya araçları,  

Facebook, Twitter, Youtube.  

 

SOCIETAL EFFECTS OF THE TAPES RELEASED ON SOCIAL MEDIA 

The social media tools such as Facebook, Twitter, Youtube etc. have become independent 

communication media tools at the present time. These technological opportunities that do not 

recognize the terrestrial borders of the countries, and even ignore the legal legislation for some 

countries can cause numerous social events in countries.  
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The events occurred as the scandal of the corruption or the December 17
th

 investigation in 2013 in 

Turkey show how quickly the social media can change the agendas of the countries as well as create 

chaotic atmosphere and analyze how people can be distinguished into groups.    

 

The hidden recorded voice tapes of government administrators of Turkey that were released on 

Twitter or Youtube clearly indicate how cyber environment can cause effective results. The public 

opinion about the tapes whether or not the tapes are montage has divided into two groups and most 

people have been hesitating about what is legitimate or false.   

 

After having seen the manipulations of the montaged voice and video tapes that were released on 

social media, people have wondered to whom they have to believe. Therefore, they have 

approached on these kinds of the news suspiciously. Despite hearing the contradictory comments of 

the experts that claimed being an expert in the cyber world, the chaotic environment has rekindled 

more and more, and an ambiguous state has dominated about the opinions of the sides.   

 

It is definitely possible to figure out and recognize the voice of a person to whom it matches exactly 

in a good equipped technological lab. The voice that occurs after the vibration of the environmental 

molecules triggered by a vibrated source is a kind of energy, and it is possible to recognize the 

voice which matches to whom. Nowadays, it is well known that numerous automation systems are 

started to using recognition of the voice. 

 

In this paper, the video of the General President of MHP Devlet Bahçeli will be investigated where 

it is claimed that he  praised Abdullah Öcalan; the report that was prepared by Joshua Marpet is  

analyzed where it is claimed that the conversation occurred between the Prime Minister Erdoğan 

and his son Bilal Erdoğan, the societal effects of the tapes that were released on social media are 

discussed; thanks to acoustic analysis, information is given to identify whether or not their voices 

can be recognized and matched to the person it belongs. 

 

Keywords: 17st December investigation, analysis of voice tapes, tools of social media, Facebook, 

Twitter, Youtube. 

 

 

1. GİRİŞ 

 

 17 Aralık 2013 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Celal Kara’nın gözaltı talimatları sonucu; İstanbul 

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 

gerçekleştirilen içlerinde 4 bakan ile 3 bakan çocuğunun da yer aldığı birçok kişi hakkında "rüşvet, 

görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve kaçakçılık" suçlarını işledikleri iddiasıyla 

soruşturmalar başlatılmış ve şüpheliler gözaltına alınmıştır. Bu hareket kapsamında İçişleri 

Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 

Bayraktar ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış hakkında cezai kovuşturma yapılabilmesi için 

hazırlanan fezlekeler, TBMM'ne gönderilmek üzere Adalet Bakanlığı'na sunulmasıyla, ülkede peş 

peşe kargaşa durumların yaşanmasına neden olunmuştur.  

 

Olaylar taraflarca medyaya sızdırılmış, sosyal medyaya ardı ardına ses kasetleri servis edilmiştir. 

Konuşmaların gerçek olup olmadığı konusunda kamuoyu ikiye ayrılmıştır. Adalet ve Kalkınma 

Partisi taraftarı ya da muhafazakâr görüşe sahip olan bir kısım vatandaş AKP’yi zan altında koyacak 

haberlere itibar göstermezken ve sosyal medyada dolaşan ses kasetlerinin montaj olduğunu 

savunurken, Fethullah Gülen Cemaati mensupları ile AKP karşıtı görüşe sahip olan kesim ise 

kasetlerin gerçek olduğunu savunmuşlardır.  

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Muammer_G%C3%BCler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Zafer_%C3%87a%C4%9Flayan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Erdo%C4%9Fan_Bayraktar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Erdo%C4%9Fan_Bayraktar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Egemen_Ba%C4%9F%C4%B1%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/TBMM
http://tr.wikipedia.org/wiki/Adalet_Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1


Bazı ses kasetlerinin sosyal medyada yayınlanması savaşının yerel seçim öncesinde meydana 

gelmiş olması, seçimlerin bu atmosferden nasıl etkileneceği konusunda büyük merak uyandırmıştır. 

Kamuoyu yoklaması ile seçim sonuçlarını tahmin etmeye çalışan şirketlerin bazıları taraflı sonuçlar 

üreterek toplumu yönlendirmeye çalışmışlardır.  

 

Bu makalede Youtube ve Twitter’da ses kasetleri üzerinden sosyal medyada yapılan savaşların 

toplumu nasıl etkilediği, bazı örnekler verilerek açıklanacaktır. 

 

2. DEVLET BAHÇELİ’NİN VİDEOKASETİ  

 

Bazı bakanların çocukları ile yaptıkları iddia edilen konuşmalar ile Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile yapmış olduğu iddia edilen konuşmalar, sosyal medya üzerinden 

hızla yayıldığı günlerde, bir kısım AKP mensupları da bu konuşmaların gerçekten de yapılmış 

olabileceğini düşünmeye başladılar. Gerek Başbakan’a ve gerekse ilgili bakanlara kuşku ile bakan 

bir kısım vatandaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başta ATV olmak üzere hükümete 

yakın bazı televizyonların haber ya da tartışma programlarında Abdullah Öcalan’ı öven 

konuşmalarını üstelik görüntülü izlemeleri,  gündeme bomba gibi düşmüştü. Çünkü Devlet Bahçeli 

“Abdullah Öcalan barış ve özgürlük savaşçısıdır, terörist değildir. Terörist olan Türkiye’ye 

devletidir. İmralı’daki kahramanı selamlıyorum.” şeklindeki görüntülü konuşmasını izlediğinde, 

olayın gerçek yönünü bilmeyen vatandaşların büyük bir bölümü, Başbakan ya da bazı bakanların 

çocukları ile yaptıkları konuşmaların tamamen montaj olduğunu söylemeye başladılar.  

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gerçekten de bu ifadeleri konuşmasında söyledi mi? Ya da bu 

konuşmanın öncesi ve sonrasında konuşmalar var mıydı? Bu durumu açıklığa kavuşturmak için 

MHP’ye yakınlığı ile bilinen basın kuruluşları konuşmanın tümünü vererek, Devlet Bahçeli’nin bu 

sözleri ne için söylediğini açıklamaya çalıştılar. Barzani’nin Türkiye’yi ziyareti sonrasında Devlet 

Bahçeli’nin MHP Grup toplantısında yaptığı konuşmadan alınan o ifadelere ait konuşma metni 

aşağıda verilmiştir.  

  

Düşmanlığın hiç bu kadar övüldüğü, iltifat edip taltif edildiği başka bir dönem görülmemiştir. 

Diyanetin hiç bu kadar statü elde ettiği, hiç bu kadar sivrilip iktidara yükseldiği, başka bir devre 

tesadüf edilmemiştir. Milli şeref, milli hasiyet, milli vakar, milli ruh ve milli kimlikten mahrum 

olanların saltanatına hiç bu kadar süre ile katlanılmamıştır. Neredeyse Aznavur edilmiş, mazideki 

isyancılar gözlerini açmış, Ali Kemal yattığı yerden kalkmış, Damat Ferit hortlamış, ecdadımızın 

kılıç darbeleri ile yere çakılan haçlılar tekrar ayaklanmış, hükümetle arasındaki şahsiyetle 

bütünleşmiştir. Başbakan Erdoğan meşrebini, seviyesini olmayan kalitesinin gereğini yapmış, 

kadim dost ve kardeş Barzani’yi Diyarbakır’a davet etmiş ve burada tıpkı aşığına vurgun maşuk 

gibi muhatabını bağrına basmıştır. Peşmerge başı “tarihi” olarak propagandası yapılan bu ihanet 

buluşmasına gelirken, tıpkı 19 Ekim 2009 tarihinde PKK’lı militanların kullandığı Habur yolunu 

takip etmiş ve topraklarımızı kirletmiştir. Yanına aldığı 37 yıl sonra Başbakanın vizesi ile yurda 

giriş yapan Şivan Perver isimli bölücü ve sözde şarkıcıyla gövde gösterisi yapmış, tezahüratlar 

eşliğinde ve konvoy halinde Diyarbakır’a ulaşmıştır. Başbakan Erdoğan’ın dost diyerek methiyeler 

düzdüğü, yüzünde güller açarak kollarına aldığı bu terör destekçisi, 37 yıl sonra sanki babasının 

çiftliğine gelir gibi Türkiye’ye girmiştir. “Abdullah Öcalan barış ve özgürlük savaşçısıdır. Terörist 

değildir. Terörist olan Türkiye devletidir. İnanın bana sözlerini 1999 yılında İsveç’te sarf eden 

rezil bu kişidir. İmralı’daki kahramanı selamlıyorum” beyanını 2009 yılında Almanya’da 

seslendiren delilli ispatlı hain bu kişidir. Allah kahretsin, Türk dilini başımızdan defedelim 

hakaretini geçtiğimiz yıl yine Almanya’da seslendiren ahlaksız bu kişidir. Başbakan bu PKK’lıyı 

dost olarak görmüş ve gönlünün tüm kapılarını ardına kadar açmıştır. Sıfır sorun mucidi Diş İşleri 

Bakanı da bu terör düşkününden özürler dilemiş, belki de dizlerine kapanarak af dilemiştir. Ömrü 

boyunca milli tüm değerlerimizle didişmiş, diş bilemiş ve dirsek çevirmiş tescilli bir eşkıyaya bu 

denli muhabbetin, bu denli sıcaklığın, anlaşılabilir bir tarafı bizce kesin kez yoktur. Başbakanın 



PKK’lılara karşı gösterdiği coşkun ve aşkın sevginin kendi içerisinde tutarlı bir yanı herhalde 

vardır. Buna göre Sayın Erdoğan ya Kandil yetiştirmesidir ya Türk düşmanıdır, ya da Türk 

milletinin kanını içmeye yeminli çevrelerin özel ve gönüllü görevlisidir (Youtube, 2014a).     

 

Konuşmanın bütünü incelendiğinde Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’ı öven konuşmasının 

aslında Şirvan Perver’in 2009 yılında Almanya’da söylediği sözler olduğunu ifade eden Devlet 

Bahçeli’nin konuşmasının sadece belirli bölümlerinin kesilerek oluşturulan yeni videonun 

yayınlanması, montaj olarak takdim edilmiştir. Oysa bu ifadeleri Şirvan Perver’in Almanya’da 2009 

yılında söylediği anlaşılmıştır (Youtube, 2014a). 

 

Fakat bu konuşmanın bazı televizyonlarda sunumu öyle bir şekilde yapılmıştır ki sanki de Devlet 

Bahçeli’nin farklı ortamlarda yaptığı konuşmalar montajlanıp bir araya getirilerek, bu tür bir ifade 

türetilebileceği gösterilmeye çalışılmıştır.  

 

Özellikle sade vatandaşın önemli bir kısmı Devlet Bahçeli’nin güya Abdullah Öcalan’ı övdüğü 

konuşmasını seyrettikten sonra, Başbakanın oğlu ile yaptığı iddia edilen konuşmaların da bu türden 

olabileceğini düşünmeye başlamıştır.   

 

3. JOSHUA MARPET RAPORU 

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen konuşmalar ile 

ilgili bir rapor Amerika Birleşik Devletlerindeki Wilmington Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, 

Bilgisayar Ağları Güvenlik Programında Adjunct Profesör olarak görevli Joshua Marpet (Resmi 1) 

tarafından hazırlanmıştır. Kendisi aynı zamanda Guarded Risk Şirketinin Müdürü olup Sayısal Adli 

Bilişim, Bilgi Güvenliği, Etik ve Etiksel Hacking derslerini vermektedir. Yukarıda sayılan 

özellikler, Joshua Marpet’in ses kayıtlarının analizi konusunda uzman olduğunu göstermektedir. 

 

 
 

Resim 1: Adjunct Profesör Joshua Marpet, Wilmington Üniversitesi 

 

Kendisine bir MP3 dosyası sağlandığını ve dosyada sunulan ses üzerinde herhangi bir 

kurcalamanın olup olmadığının tespitinin talep edildiğini bildirmiştir (Joshua Marpet, 2014). 

 

Analizi yapan Marpet, kendisi Türkçe bilmediğinden, vurgu değişikliklerini, nüans farklılıklarını, 

ses perdelerine ait değişiklikleri, bir kelime ya da ifadenin ansızın veya eş zamansız değişip 

değişmediğinin tespitinin yapılmasının zor olduğunu rapor etmiştir. Ses üzerinde teknik bir analizin 

yapılması, analizin bir parçası olarak ana dili Türkçe olan konuşmacıların yardımı ile bir anormal 

durumun olup olmadığı ve kafalarda soru işareti bırakacak bir durumun var olup olmadığının 

tespitinin yapılmasının istendiğini belirtmiştir (Joshua Marpet, 2014).. 



 

Raporunda üzerinde tüm yamaların bulunduğu Windows 8.1 işletim sistemi yüklü bir dizüstü HP 

bilgisayarda analizin yapıldığı ve http://audacity.sourceforge.net adresinden temin edilebilen 

Audacity yazılımını kullandığını yazmıştır. Audacity; çoklu yöntemlerle, podcast oluşturma ve 

düzenlemeden müzik düzenleme ve karıştırmaya kadar kullanılabilen yüksek kapasiteli ses üretme 

ve düzenleme yazılımıdır. Açık kaynak projesi olarak bu yazılımın kodları binlerce kişi tarafından 

incelenmiş ve test edilmiştir. 

 

Marpet, kendisine ulaştırılan MP3 ses dosyasının spectrogram görüntüsüne ait frekans dağılımını 

raporunda aşağıdaki biçimde vermiştir (Diyagram 1).   

 

 
Diyagram 1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen 

konuşmaya ait Joshau Marpet tarafından analiz edilen spectrogram görüntüsü (Joshua Marpet, 

2014). 

 

Analiz için kullanılan birincil bu görüntüde, üç grup anormal durum izlenmiştir. Diyagramdan da 

görüleceği üzere konuşmanın büyük bir bölümünde “ses tabanı” aynı seviyede kalırken, konuşma 

süresince birkaç ani yükselişler meydana gelmiştir ve son birkaç dakika içerisinde 9:15 inci 

dakikadan sonra çok farklı bir ses tabanının ortaya çıktığı görülmektedir.  

 

2:10 ve 2:12 aralığında görülen boşluk, konuşmanın olmadığını göstermektedir (Diyagram 2). Bu 

aralıkta konuşma olmamasına rağmen çevresel ve elektriksel gürültüler, klima sistemleri, 

telefondaki hat konuşma gürültüleri olur. Ama 2:10 ile 2:12 aralığında bu tür etkiler 

bulunmamaktadır. 1:54 üncü dakikanın hemen öncesinde bir ses sıçraması (spikes) dikkati 

çekmektedir. Bu üç anormal durum için kötü niyetli bir müdahale edildiği kabul edilirse, 

konuşmadaki boşluğun sesin kesilmesi ve yapıştırılmasının göstergesi olabilir. Ses sıçramalarının 

ise tonu, vurguyu, nüansı veya kelime veya ifadenin anlamını değiştirme teşebbüsü olabilir. Son 

dakikalarda ortaya çıkan yükselen ses tabanı ve farklı sesler, telefon böceğinden ziyade odadaki 

farklı böceklerin (bug) varlığı olabilir ya da basitçe hoparlörü açılan aynı telefon da olabilir 

(Joshua Marpet, 2014). 

http://audacity.sourceforge.net/


 
 

Diyagram 2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen 

konuşmaya ait Joshau Marpet tarafından analiz edilen spectrogram görüntüsünde 2:10-2:12 inci 

dakikadaki boşluk (Joshua Marpet, 2014). 

 

 

Türkçe konuşan birisinden anormal gözüken kısımlar için danışmanlık hizmeti alınmıştır. Tartışılan 

ilk anormal bölüm 2:10 ile 2:12 dakikaları arasındaki boşluktur. Kayıt kapatıldığında, boşluklar 

çoklu kayıtların bir MP3 dosyasında bir araya getirildiği basit kısımlardır. Dışarıdan bir müdahale 

yoktur (Joshua Marpet, 2014). 

 

Ses tabanının son birkaç dakika içerisinde yükseldiği kısımlar bir şaka veya telefon konuşmalarıyla 

ilgili olmayan kişilerin konuşmaları olarak sese eklenmiş bitler olarak tanımlanmıştır. Bu sondaki 

konuşmaların sızdırmayı yapan kişilere ait olabileceği spekülasyonu yapılmaktadır (Joshua 

Marpet, 2014). 

 

Çözümlenemeyen tek anormal kısım ise ses sıçramasının olduğu (1:54 üncü dakika civarı) kısımdır. 

Bu kısım için iki ihtimal bulunmaktadır. Bunlar yapay değiştirilme olmaksızın sesin kesilmesi ve 

yapıştırılması veya tonun, vurgunun ve anlamın tabii olarak ortaya çıkmasıdır. Bu tür ses 

sıçramaları genelde ses kaydı başlatıldıktan sonra, kesme ya da yapıştırmanın göstergesidir. Ses bu 

kısımlarda, örneğin kelimenin ortasında aniden değişir (Joshua Marpet, 2014). 

 

Bir varsayım ya da tahmin olarak, ses sıçramaları  (spikes) yer işareti veya indeksin bir çeşididir. 

Onların çok yakınında ya da isimde işaretlenmiş gibidir. Zaman kısıtlılığı yüzünden bu durum 

incelenmemiştir (Joshua Marpet, 2014). 

 

Marpet analizlerinin sonucunda, “Son birkaç dakikadaki ses bozukluğu dışında birkaç telefon 

konuşmasının birleştiği, herhangi bir kesinti, ekleme, montaj veya herhangi bir kurcalamanın 

olmadığı bir kayda benziyor. Kayıtların orijinallerine erişmeden kesin olarak montajlanmadığını 

söyleyemeyeceği gibi şu durumda montajlandığını da hiçbir şekilde kanıtlanamadığına” dikkat 

çekmiştir (Samanyolu, 2014). 

 



Bilindiği üzere Joshua Marpet’in raporu Türkiye’de bazı basın kuruluşlarınca “Konuşmalar orijinal, 

montaj yok” şeklinde duyurulmuştur. Oysa raporda, kayıtların orijinallerine erişmeden kesin olarak 

montajlanmadığının söyleyemeyeceği gibi şu durumda montajlandığının da söylenmesinin mümkün 

olamayacağını belirtmiştir. 

 

Bu raporu Joshua Marpet’e servis eden kişinin Fettullah Gülen cemaati taraftarının olduğu iddia 

edilmektedir. Çünkü Joshua Marpet’e ulaştırılarak analiz yaptırılan dosyanın adı kayıtlara 

“Başçalan ve Yolsuzluklarının  Erdoğanın Yalanlarının Kaydı Orijinali” şeklinde olduğu, ses 

analizi olarak kullanılan Audacity yazılımının banner kısmında okunmaktadır.  

 

Diğer önemli bir ayrıntı da ses kaydında rastlanılan üç anormal bölümde nelerin olduğunu tespit 

etmek amacıyla ana dili Türkçe olan bir kişiden yardım alınmasıdır. Acaba bu kişi ses kaydını 

Joshua Marpet’e ulaştıran kişi midir? bilinmemektedir. Şayet öyleyse zaten taraf olduğu için analize 

yaptığı katkı şüphelidir.  

 

   

4. CAN DÜNDAR’IN TV PROGRAMI 

 

Can Dündar; sunduğu Canlı Gaste programına telefonla bağlanan Heriot-Watt Üniversitesinde 

Kıvanç Kitapçı’ya Başbakanın oğlu ile yaptığı konuşmanın montaj olup olmadığını sormuştur. Dil 

bilimi doktorası yapan Kıvanç Kitapçı ile Can Dündar arasında aşağıdaki diyaloglar geçmiştir (Can 

Dündar, 2014, Youtube 2014c).  

 

Can Dündar:  İlke olarak bir ses kaydının sahtesi yapılabilir mi? Montajlanabilir mi? ve hiç 

olmayan bir konuşma varmış gibi yapılabilir mi?  

 

Kıvanç Kitapçı: Bunun aslında iki temel yöntemi var. Bunlardan birisi farklı ses kayıtlarından, 

daha önceki kayıtlarından kesilip yapıştırma tekniği ile bir montaj yapılması. İkinci yöntem ise bir 

tiyatro mantığı ile farklı insanların seslerini taklit ederek bu kaydı tekrar gerçekleştirmeleri 

olabilir. İlk bahsettiğim yöntem Recep Tayyip Erdoğan’ın da bahsettiği yöntem çok gerçekçi değil, 

çünkü böyle bir konuşmanın gerçekçi olarak ortaya konabilmesi için çok yüksek teknolojiye ihtiyaç 

var ve bu yapılsa bile sonucu insan kulağının anlayabileceği bir seviyede olabilir. Bu farkı herkes 

kolaylıkla anlayabilir.  

 

Can Dündar:  Yani “paraları bir yerden aldın mı?” onları ayrı ayrı konuşmalardan alıp ayrı 

kelimeleri montajlamaları, yapıştırmaları gerekir diyorsunuz.  

 

Kıvanç Kitapçı: Tabi bu konuşmalar yapılırken, her seferinde duygular farklı, arka plan gürültüleri 

farklı ve haliyle bu başka başka ses örnekleri bir araya geldiği zaman çok da fazla bir şey ifade 

etmeyebilir, çünkü ses düzeyinde dengesizlik olacaktır, arka plandaki gürültü dengesi değişecektir, 

sesteki duygu sürekli değişecektir, ama kaydı incelediğimiz zaman görüyoruz ki sesteki duygu 

sürekli, arkadaki gürültü dengesi aynı…  

 

Can Dündar:  Peki ikinci ihtimal, başkaları Başbakanın sesi taklit ediyor ve bir şekilde teknolojik 

olarak onu çok benzer bir noktaya getiriyor bu mümkün mü?  

 

Kıvanç Kitapçı: Bu aslında çok daha mümkün, daha doğrusu da bu yapıldığı zaman insanın 

kulağının anlaması çok daha zor. Bunu yaparken şimdi sesin titreşmesini takip etmek çok zor. Bunu 

ama insan kulağı anlayamaz. Ciddi ekipmanlar tarafından analiz edilmesi gerekir. 

  

Can Dündar:  Ama itiraf edelim ki biraz önce İnternet’e benzer bir diyalog düştü. Başbakanla 

oğlunun bir başka konuşması diye. Ama o kadar aşikârdı ki sahte bir konuşma olduğu ve ilkini belki 



boşa çıkartmak için bizzat belki o çevre tarafından üretildi. İnsan kulağı hemen anlayabilecek 

durumdaydı doğrusu.  

 

Kıvanç Kitapçı: Kesinlikle, insan kulağı anlar ama taklit olduğu zaman o kadar rahat anlayamıyor.  

 

 

5. SOSYAL MEDYADA YAYIMLANAN TAPELERİN ETKİLERİ 

 

17 Aralık 2013 tarihinde başlatılan soruşturmaların gelişmesinde yoğun olarak sosyal medya 

kullanılmıştır. Sosyal medyanın kullanılmasının temel nedenlerinden biri, her dileyenin anında bir 

bilgi ya da duyumu çok büyük kitlelere ulaştırabilmesidir. Domino etkisi gösteren bu tasarrufun en 

önemli özelliği, kaynağın tespitinin yapılmasının zaman alması ve müdahale edilmedeki sürecin 

uzun olmasıdır. Örneğin Youtube, Twitter ya da Facebook üzerinden yapılan hakaretler, yalan 

haberler ile ilgili olarak yasal yollara başvurulduğunda, Mahkeme nihai kararı verinceye kadar 

aradan uzun süre geçmektedir.  Diğer bir sıkıntı da mahkeme kararı olsa bile dış kaynaklı bu sosyal 

medya araçlarına mahkeme kararını uygulatabilmek, bazen çok uzun süre almakta ya da dış 

kaynaklı bu şirketlerin bilerek mahkeme kararını uygulamamaları söz konusu olabilmektedir. Bu tür 

örnekler hem Youtube hem de Twitter’de defalarca yaşanmıştır. 

 

Necati Türkay (Necati Türkay, 2014) yayınladığı bir bildiride “Toplumdaki medya algısı yeni 

medya araçları olan sosyal ağlarla yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal ağların kullanımından önce 

medya, bir kurumsal yapı çerçevesinde hedef kitleye tek yönlü bir veri aktarımı niteliği ile yayın 

yapmaktaydı. Ancak yeni medya araçları, yapısal yönüyle toplumda çokça tartışılan interaktif bir 

görünüm kazanmıştır. Böylece medya kavramı sadece bir kurumsal yapı ile hedef kitleye yayın 

yapmaktan öte, veri ve ileti paylaşımı yoluyla sosyal medya kullanıcılarına imkân sağlamıştır. 

Böylece bireyler medyanın yayın ağına yayın yapan ve ileti aktaran kimliği ile katılmışlardır. Artık 

sosyal medya ile bireyler toplumsal hayattaki statülerine göre karşılıklı veri alış-verişi yapan yayın 

merkezlerine dönüşmüşlerdir” demektedir. Karşılıklı veri alışverişinin sosyal ağlarda yapılabilmesi, 

toplumu kışkırtmaya, eylem yapmaya yönlendirebilmektedir. 

 

Son yıllarda Türkiye’de sosyal medyanın sebep olduğu birçok eylem yapılmıştır. Provokatörlerin 

sosyal medyayı çok iyi kullandıkları bir dönem yaşanmaktadır. Bir yalan haber, toplumu galeyana 

getirebilmekte, insanları sokağa dökebilmekte ve canların yanmasına sebep olabilmektedir. 

 

Sosyal medyada 17 Aralık 2013 tarihinden sonra gündemi değiştiren ve karmaşa ortamı yaratan ses 

kaset furyası toplumu kutuplaştırmıştır. Partizanca yaklaşım içerisinde bulunanlar, kendi leylerinde 

yayımlanan ses kasetlerini kanıt olarak göstermek için televizyonları ve sosyal medyayı 

olabildiğince kullanmışlardır. Bu kişiler sosyal medyadaki bu verileri kullanarak 30 Mart 2014 

yerel seçimlerini kendi amaçları doğrultusunda kullanmak için yoğun bir propaganda sürecine 

girmişlerdir. 

 

Sosyal medyadaki bu savaş, sade vatandaşı ve özellikle de seçimlerde hangi partiye oy vereceklerini 

henüz kesin kararlaştırmamışlar üzerinde etkili olmuştur. Örneğin, daha önceki seçimlerde AKP’ye 

oy vermiş bir kısım vatandaş ses kasetlerinin sosyal medyada süratle dağıtılması sonucunda, artık 

AKP’ye oy vermeyeceğini gizlemeden açıkça söyleyebilmiştir. Ancak, MHP Genel Başkanı Devlet 

Bahçeli’nin Barzani’nin Diyarbakır’ı ziyareti sonrasında MHP Grup Toplantısında yaptığı 

konuşmadan kesip çıkarılarak, sanki de Abdullah Öcalan’ı kendisi övüyormuş gibi lanse edilen 

sözde montaj kaseti ATV başta olmak üzere Hükümete yakın televizyon kanallarında 

yayınlanmasının ardından, artık AKP’ye yerel seçimlerde oy vermeyeceğini beyan eden AKP 

taraftarı vatandaşların tekrar partilerine geri dönmesini sağlamıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi 

(AKP) taraftarları bu stratejik planı çok iyi yönetmiş ve başarı sağlayarak yerel seçimlerde ipi 

göğüsleyebilmişlerdir. 



 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Grup toplantısında Şivan Perver’in sözlerini tekrarlayarak 

konuşma yapması, MHP’nin aleyhine olmuştur. Çünkü konuşma metni içerisinde sadece o 

ifadelerin geçtiği bölüm kesilmiş ve bazı televizyonlarda verilmiştir. Bu görüntülerin de montaj 

olduğu vurgulanmıştır. Video montajı denildiğinde, farklı zamanlarda çekilen görüntülerin bir araya 

getirilerek birleştirilmesi anlaşılır. Oysa bu olayda yapılan sadece aynı konuşmanın bazı 

bölümlerinin kesilerek verilmesi şeklinde olmuştur.  

 

MHP taraftarları, liderleri Devlet Bahçeli’nin bu konuşmasının montaj olmadığını, Barzani’nin 

Diyarbakır’ı ziyareti sonrasında gurup toplantısında yapmış olduğu bir konuşmada Şivan Perver’in 

Almanya’da 2009 yılında yapmış olduğu konuşmayı örnek verdiğini kamuoyuna yeterince 

anlatamamıştır. Kendi taraftarı olan televizyonlarda cılız söylemlerle olayın gerçek yüzü 

açıklanmaya çalışılmış ise de istenilen başarı elde edilememiştir. 

 

Başbakan Erdoğan, ses dosya krizini ekibi ile birlikte iyi yönetmiş ve kamuoyunu etkilemeyi 

başarmıştır. Şöyle ki seçimler yaklaştıkça “İnadına AKP” söylemleri çoğalmış ve bir kısım vatandaş 

kulaklarını ses dosyalarına kapamıştır. 

 

Sosyal medya ağlarındaki kontrolsüz yayınları engellemek için en basit yöntem olarak, ilgili 

sitelerin tümden kapatılması yolu tercih edilmektedir. Gerekçe olarak da daha önceden mahkeme 

kararı olmasına karşın mağdurlarla ilgili yayınların kaldırılmamış olması neden gösterilmiştir. 

Ancak, mahkeme kararlarının çok daha önceki tarihlerde alınmasına karşın, kapatma işleminin ses 

kasetlerinin yayınlanması sonrasına rastlaması, kamuoyunda asıl kapatmanın kasetler olduğu 

yorumlarının yapılmasına neden olmuştur. 

 

 

6. BAZI BİYOMETRİK SİSTEMLERİN ÖZELLİKLERİ VE SESİN TANINMASI 

 

Bazı biyometrik özellikler kişiye özeldir ve bireyin tanınmasında bu özelliklerden faydalanılır. 

Örneğin parmak izi, göz irisi, yüzün geometrik biçimi, insan sesinin özelliği, el damarlarının 

dağılımı, el yazısı karakteri vb. biyometrik sistemler ile o özelliklerin ait olduğu kişinin tanınması 

yapılabilmektedir. Her insanın parmak izi farklıdır ve günümüzde parmak izi yaygın bir biçimde 

kullanılmaktadır. 

 

Parmak izi ile çalışan birçok otomasyon sistemi mevcuttur. En basit örneği ile akıllı cep telefonların 

bir kısmı parmak izi ya da ses tanıma ile açılabilmektedir. Ses tanıma ile tuşlara dokunmadan kişiler 

aranabilmektedir.  Bu özellik, sesin telefona önceden tanıtılması ile yapılabilmektedir. 

 

Türkiye’de hizmet veren GSM şirketlerinin sundukları hizmetlerin bir bölümü de gene ses 

kontrollüdür. Örnek vermek gerekirse, Turkcell operatörü arandığında, karşıdan otomatik ses robotu 

sistemi devreye girebilmekte ve “Turkcell beni sesimden tanır” söylendiğinde, güvenlik duvarından 

geçilmiş olmaktadır. 

 

Ses tanıma ile ilgili kesin olarak çözülmemiş problemler bulunmaktadır. Bu durum akıllı cep 

telefonlarında ses ile otomatik bazı kişiler arandığında da ortaya çıkabilmektedir. İlk ses kaydının 

cihaza tanıtımının yapıldığı ortam ile sonradan o ses kaydı ile işlemin değişik bir ortamda 

yapılması, çoğu kez sesin tanınmasını engelleyebilmektedir. Ses tanımada konuşmanın yapıldığı 

ortamın sıcaklığı dahi ses enerji üzerinde etki yapabilmektedir. Buna bir de çevresel etkiler dâhil 

edildiğinde, örneğin elektrikli cihazların çıkarttıkları gürültüler, ortamda ses dalgası yayan her türlü 

kaynak, sesin tanınırlığını güçleştiren yan etkiler olarak ortaya çıkabilmektedir (Naveed Ahmed & 

Asaf Varol, 2014). 

 



Ses tanıma ile ilgili işlemler yapabilmek için kişinin sesinin önceden sisteme kayıt edilmiş olması 

gerekir. Veri tabanında saklı tutulan kişiye ait ses kaydı ile kime ait olduğu araştırılan kişinin ses 

kaydı eşleştirildiğinde, spectrogram görüntülerinde şayet birebir örtüşme varsa, ilgili ses o kişiye ait 

olduğu büyük bir tutarlılıkla söylenebilir.  

 

Sesin kime ait olduğunu tespit edebilmek için o kişiye ait farklı ortamlarda kaydedilmiş ses 

örneklerine ihtiyaç bulunmaktadır. Konuşmanın yapıldığı esnada kişinin duygusal durumu dahi 

sesin karakteristik özelliklerinin değişmesine neden olabilmektedir. Örneğin sesi kısılmış bir kişinin 

sesinden yola çıkarak bu kişiye ait önceden kayıt edilmiş bir ses ile eşleştirmek yapılmak istenirse, 

başarılı bir sonuç elde edilmeyebilir. 

  

Bir sesin kime ait olduğunu tespit edebilmenin çeşitli yolları mevcuttur. Bir kişinin farklı 

ortamlarda farklı zamanlarda yapmış olduğu konuşmalar akustik analize tabi tutularak bir sonuca 

varılabilir. Ses montajı denildiğinde, bir kişinin farklı konuşmalarından çeşitli kelimeler veya 

cümleler kesilerek, sonradan bir araya getirilmesidir. Bu yöntemle yapılacak bir montaj, Audacity 

benzeri açık kodlu kaynak yazılımları kullanılarak tespit edilebilir. 

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen konuşmaların 

montaj olup olmadığı konusunda Jashua Marpet’in yazdığı raporda da belirtildiği gibi, ses analizi 

için birçok etken rol oynamaktadır. Jashua Marpet “Kayıtların orijinallerine erişmeden kesin olarak 

montajlanmadığını söyleyemeyeceği gibi şu durumda montajlandığını da hiçbir şekilde 

kanıtlanamadığını” belirterek, sesin sahipleri hakkında kesin bir bulguya varılamadığını rapor 

etmiştir. 

 

SONUÇLAR 

 

İnternet’in hızlı gelişmesinin sonucu ortaya çıkan sosyal medya ortamları, özgür iletişim araçları 

olarak tanımlanmaktadır. Dünyada dileyen herkes kolayca fikir ve görüşlerini bu ağlar aracılığı ile 

başkalarına iletebilmektedir. Sosyal medyada bir olay anında domino etkisi göstererek bir ülkenin 

gündemini değiştirebilmektedir.  

 

17 Aralık 2013 soruşturmaları olarak adlandırılan tasarruflar da Türkiye hatta dünyada birçok 

ülkenin ilgi odağı olmuştur. Başbakan Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile yaptığı iddia edilen 

konuşmaların montaj olup olmadığı konusunda birçok farklı yorumlar yapılmıştır. En etkili 

açıklamalardan birini Amerika’da Wilmington Üniversitesinden Adjunct Profesör Joshua Marpet’e 

aittir. Hazırladığı rapor Türkiye’de bazı kesimlerce “Konuşmalar orijinal, montaj yok” biçiminde 

verilirken, ilerleyen zamanlarda raporun kesin bir sonucu içermediği görülmüştür. 

 

Ses dosyalarının sosyal medyada çoğalmasını, taraflar kendi leylerine çevirmek için kıyasıya 

mücadele etmiş ve sonuçta AKP bu tasarruflardan kazançlı çıkan taraf olmuştur.  

 

Ses dosyaların analizi yapılabilmekle birlikte hala çözümü kolay olmayan durumlar vardır. Eğer bir 

ses, montajlanarak üretilmişi ise bu tür montajları tespit etmek daha kolaydır. Ama eğer bir ses 

başkaları tarafından taklit yapılarak senaryo gereği üretilmiş ise sesin gerçek sahibini saptamak 

daha da zor olabilir.  

 

Türk mahkemelerinin verdiği kararları uygulamayan sosyal medya şirketleri ile uluslararası 

geçerliliği olan anlaşmalar yapılmalıdır. Şayet sosyal ağda yayınlanmış bir yayın ile ilgili mahkeme 

kararı mevcut ve yayıncı kuruluş söz konusu yayını mahkeme kararına rağmen kapatmamakta 

direniyorsa, sadece ilgili yayının alt adresine kapatma yaptırımı uygulanmalıdır. Aksi takdirde tüm 

sosyal ağ Türkiye’de yasaklandığında hem ülkenin itibarı zedelenmekte hem de bu sosyal ağlarda 

eğitim amaçlı birçok bilgiye ulaşım engellenmektedir.     



KAYNAKLAR 

 

Can Dündar, 2014, http://candundar.com.tr/_v3/index.php#!#Did=25664, Erişme Tarihi: 18 Mayıs 

2014. 

 

Joshua Marpet, 2014, Audio Forensic Report, 28.02.2014, 

https://www.google.com/search?q=Guarded+Risk+-+Joshua+Marpet+-

+Audio+Forensic+Report&oq=Guarded+Risk+-+Joshua+Marpet+-

+Audio+Forensic+Report&aqs=chrome..69i57j69i59.3852j0j8&sourceid=chrome&es_sm

=93&ie=UTF-8, Erişme Tarihi: 18 Mayıs 2014. 

 

Necati Türkay, 2014, Toplumsal Olaylarda Sosyal Medyanın İletişimsel Rolü, 2nd International 

Symposium on Digital Forensics and Security, Sam Houston State University, May 12-13, 

2014, Woodland, TX, US, Proceedings, pp. 134-138. 
 

Neveed Ahmed, Asaf Varol,  2014,  Biometric Identification System by Speech Recognition, 

Master Thesis Seminar, Firat University, Graduate School of Sciences, 2014, p.10 

 

Samanyolu, 2014, http://www.samanyoluhaber.com/gundem/Amerikali-adli-bilisim-uzmanindan-

carpici-ses-kaydi-raporu/1042829/, Erişme Tarihi: 18 Mayıs 2014. 

 

Youtube, 2014a, Devlet Bahçeli’nin videosu, https://www.youtube.com/watch?v=OHlPcAV48JU, 

Erişme tarihi: 18 Mayıs 2014   

 

Youtube, 2014b, Can Dündar-Kıvanç Kitapçı telefon görüşmesi, 

https://www.youtube.com/watch?v=mwcIZlpksUs, Erişme tarihi: 18 Mayıs 2014   

 

Youtube, 2014c, https://www.youtube.com/watch?v=mwcIZlpksUs , Erişme Tarihi: 18 Mayıs 

2014. 

 

 

   

 

http://candundar.com.tr/_v3/index.php#!
https://www.google.com/search?q=Guarded+Risk+-+Joshua+Marpet+-+Audio+Forensic+Report&oq=Guarded+Risk+-+Joshua+Marpet+-+Audio+Forensic+Report&aqs=chrome..69i57j69i59.3852j0j8&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Guarded+Risk+-+Joshua+Marpet+-+Audio+Forensic+Report&oq=Guarded+Risk+-+Joshua+Marpet+-+Audio+Forensic+Report&aqs=chrome..69i57j69i59.3852j0j8&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Guarded+Risk+-+Joshua+Marpet+-+Audio+Forensic+Report&oq=Guarded+Risk+-+Joshua+Marpet+-+Audio+Forensic+Report&aqs=chrome..69i57j69i59.3852j0j8&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Guarded+Risk+-+Joshua+Marpet+-+Audio+Forensic+Report&oq=Guarded+Risk+-+Joshua+Marpet+-+Audio+Forensic+Report&aqs=chrome..69i57j69i59.3852j0j8&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
http://www.samanyoluhaber.com/gundem/Amerikali-adli-bilisim-uzmanindan-carpici-ses-kaydi-raporu/1042829/
http://www.samanyoluhaber.com/gundem/Amerikali-adli-bilisim-uzmanindan-carpici-ses-kaydi-raporu/1042829/
https://www.youtube.com/watch?v=OHlPcAV48JU
https://www.youtube.com/watch?v=mwcIZlpksUs
https://www.youtube.com/watch?v=mwcIZlpksUs

