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ÖZET 

 

 

Bireylerin ve toplumların gündelik yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelen 

sosyal medya, etkileşime dayanan iletişim felsefesi ile ekonomik, siyasal, kültürel vb. bütün 

toplumsal sistemleri etkileyerek kendi meşrebince dönüştürmüştür.  

Modern demokrasilerin temsil sistemine dayalı olması, sıradan vatandaşların 

demokratik karar alma süreçlerinden dışlanmasına neden olan bir meşruiyet krizi yaşanmasına 

yol açmaktadır. Bu temsil ve katılım krizinin ortadan kaldırılabilmesi için vatandaşların, 

oluşturulan kamusal müzakere alanlarında, karar alma süreçlerine etkin bir şekilde 

katılabilmelerinin oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Sosyal medyanın özellikleri 

itibarıyla kamusal müzakere alanları oluşturacak niteliklere sahip olması, kamuoyu oluşumu 

ve siyasal süreçlere katılım açısından bireylere ve topluma yeni imkânlar sunmasını 

sağlamaktadır. Günümüzde kamuoyunun ve kamusal alanın artık sosyal medya 

platformlarında oluştuğu, siyasal katılma davranışının da yine aynı mecralarda sergilendiği 

söylenebilir. 

Sosyal medyanın kamuoyu oluşturma ve siyasal katılma üzerindeki etkilerinin 

incelendiği kuramsal ve ampirik olarak kurgulanan bu araştırma dört bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde türleri özellikleri ve işlevleri açısından sosyal medya kavramı üzerinde 

durulmuştur. İkinci bölümde sosyal medyanın kamuoyu oluşturma ve kamusal alan 

yaratabilme kapasiteleri incelenmiş, üçüncü bölümde sosyal medyanın siyasal katılma üzerine 

etkileri ele alınmıştır. Araştırmanın son bölümünde ise üniversite öğrencileri üzerinde 

uygulanan bir alan araştırmasının bulgu ve sonuçları analiz edilerek literatürden çıkarılan 

varsayımlar test edilmiştir. 
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SUMMARY 

 

Social media which has become indispensible part of societies and individuals daily 

life converted economic, politic, cultural and all the other social systems with comunication 

philosophy that based on interaction. 

Because of the modern democracies based on representative system, occurs a 

legitimacy crisis that ordinary citizens excluded democratic resolution process. In order to  

remove  this representation and participation crisis, it is thought that citizens must attend this 

resolution process  effectivly in  public negotiation areas. Due to social media has 

qualification that make public negotiation areas, individuals and societies given an oppotunity 

in order to attend political participation.   At the present day, it can be said that  public 

opinion and public sphere occur in social media platforms and political participation 

behaviours occur in same place. 

This theoritical and emprical study which examine the effects of the social media’s on 

creating public opinion and public sphere, is diveded into four sections.  

In the first section, types, features and in terms of functionality focused on the concept of 

social media. In the second section the capacities of social media’s to mold public opinion and 

to create public sphere are analysed. In the third section, the impacts of the social media on 

political participation are adressed. In the last section of this study findings and results of a 

field research which is impelmented university students are analysed and assumptions which 

were reduced from literature are tested. 
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Önsöz  
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bilgisayar ortamına aktarılmasında çok büyük emek sarf etmiş olan kardeşim Sait GÖKSU’ya 

da müteşekkirim. Onlar olmasaydı iğneyle kuyu kazarcasına çalışmam gerekecekti. 

Doktora öğrenimim süresince verdiği burs desteği ile maddi anlamda çalışmalarıma 

ivme kazandıran TÜBİTAK’a da ayrıca teşekkür ederim. 
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yüklenen kıymetli eşim Fatma Kübra GÖKSU’ya, her zaman destekleriyle bana özgüven 

aşılayan aileme ve tabi ki bugüne değin öğrendiğim her kelimenin üzerinde emeği olan ilk 

öğretmenim, biricik annem Zeynep GÖKSU’ya teşekkür ederim. Onlar olmasaydı bu çalışma 
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GİRİŞ 

Son çeyrek yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, 

sosyal yaşamın hemen her anında gün geçtikçe daha da vazgeçilmez ve yaygın bir 

biçimde kullanılan, toplumsal yaşam alışkanlıklarını ve davranışlarını kendine has 

bir biçimde dönüştüren yeni bir kitle iletişim aracının doğmasına aracılık etmiştir. Eş 

zamanlı, karşılıklı etkileşime dayalı ve çok katmanlı bir yapıya sahip olan dijital 

teknoloji ürünü bu yeni kitle iletişim aracı internet üzerinden somutlaşmış ve 

özellikleri itibariyle toplumsal iletişim sürecindeki rolünü sürekli olarak artırmış ve 

gün geçtikçe de artırmaya devam etmektedir.  

İnternet kullanımının genele yayılması ve toplumsal yaşantı içerisine nüfuz 

ediş oranının da aynı minvalde artmasıyla birlikte yeni bir kavram olarak ortaya 

çıkan sosyal medya geniş kitlelerin ilgi odağı olmuş, çok kısa bir süre içinde her 

kesimden vatandaşların, aktivistlerin, sivil toplum kuruluşlarının, hatta devlet 

kurumlarının ilgisini çekmiştir.  Kullanıcılarının internet teknolojileri üzerinden 

karşılıklı etkileşimini sağlayan platformların tamamını temsil eden sosyal medya; bu 

özellikleri ile toplumsal, siyasal ve ekonomik sistemde köklü değişimlere yol açmış, 

alışılagelmiş süreç ve modelleri kendi meşrebince değiştirerek gündelik hayatın adeta 

vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Bu anlamda 21. yüzyılın medyası olan 

sosyal medyanın, yoğun bir tartışma, umut ve endişeyi de beraberinde getirdiği 

söylenebilir. Pek çok araştırma internet ve sosyal medyaya demokrasiyi geliştirici 

potansiyel atfederken, bazıları da bu konuda endişeli bir bakış açısına sahiptir ancak 

genel eğilim, internetin demokrasiyi geliştirici etki ve işleve sahip olduğu 

yönündedir. 

Toplumsal yaşamı bu denli derinden etkileyen ve pek çok değişime yol açtığı 

iddia edilen internet ve özelde de sosyal medyanın kamusal ve siyasal alanı da 

etkilemesi kaçınılmazdır. Sosyal medyanın siyasal değişimi sağlayacağına duyulan 

inanç, siyasal alanda katılımcı demokrasinin ve yeni bir kamusal alanın doğduğuna 

ilişkin söylemlerde ifadesini bulmaktadır. Sosyal medyanın geleneksel medya 

tarafından oluşturulan kamuoyuna katılım bariyerlerini ortadan kaldırdığı, 

kamuoyunu herkese eşit bir biçimde açacağı ve yeni bir kamuoyu ya da en azından 
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“karşı kamuoyu” oluşturacağı belirtilmektedir. Çünkü sosyal medya, iletişimsel 

süreci büyük oranda değiştirmiş, sosyal statü gibi kamuoyunda görünürlüğü 

belirleyen faktörlerin etkinliğini azaltmış, bireylerin sınırlı imkânlarla kişilere, 

gruplara veya geniş kitlelere erişebilmesini ve onlar tarafından erişilir olmayı 

olanaklı hale getirmiştir. Geçtiğimiz yıllar içerisinde dünyanın tanık olduğu “Arap 

Baharı” ile “Wall Street’i İşgal Et!” eylemleri ve Türkiye’de “Gezi Parkı” olayları bu 

anlamda sosyal medyanın gücünün sınandığı eylemler olarak değerlendirilmektedir. 

Benzer şekilde sosyal medyanın toplumsal etkileşimin mekânsal ve zamansal 

sınırlılıklarını ortadan kaldırıp daha katılımcı bir iletişim imkânı yaratacağı 

öngörüsünden hareketle, sosyal medyanın sağladığı olanakların modern toplumlarda 

siyasal katılımın önündeki geleneksel zaman ve mekân engellerinin ortadan 

kaldırılmasında önemli bir potansiyel olduğu vurgulanmaktadır.  

 Özetle etkileşime dayanan yapısı ile zaman ve mekândan bağımsız bir 

şekilde kullanıcılara sonsuz bir enformasyon sağlayan internet ve özelde de sosyal 

medyanın, vatandaşların siyasal katılımını da teknik olarak kolaylaştırdığı, sosyal 

medya aracılığı ile bir kamusal müzakere alanı oluşturduğu, alternatif sesleri ve her 

türden farklı düşünce ve içeriği barındırdığı için kamuoyunu çeşitlendirdiği ve 

kamusal alanı canlandırdığı dolayısıyla da siyasal sistemi demokratikleştirdiği artık 

sıkça dile getirilen bir iddia olmuştur. Bu iddialar temelinde bu çalışmada, internetin 

daha fazla özgürlük, eşitlik, çeşitlilik, etkileşim ve katılım imkanı sağladığı 

varsayımından hareket edilmektedir. 

Sosyal medyanın kamuoyu oluşturmada bir araç olup olamayacağı ve siyasal 

katılımı ne yönde etkilediği çalışmamızın ana omurgasını oluşturmaktadır. 

Çalışmamızda hem nitel hem de nicel yöntem kullanılarak öncelikle kuramsal bir 

çerçeve oluşturulmaya çalışılmış, son bölümde çalışmanın varsayımlarının test 

edildiği ampirik kısma yer verilmiştir. Bu bağlamda çalışma toplam dört ana 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öncelikle yeni medya kavramı özellikleri 

itibarıyla analiz edilerek, geleneksel medya ile farkları ortaya konulduktan sonra 

internet kavramı ve teknolojik açıdan gelişim süreci, sosyal medyanın doğuşunun 

kavranabilmesi noktasında önem arz ettiğinden ele alınmıştır. Daha sonra sosyal 
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medya kavramı tanımlanarak sosyal medyanın türleri, özellikleri ve işlevlerine yer 

verilerek hem dünyada hem Türkiye’de kullanım oranlarıyla etki alanı ölçülmeye 

çalışılmıştır. 

Araştırmanın ikinci bölümünde sosyal medyanın kamuoyu oluşturma ve 

kamusal alan yaratabilme kapasiteleri incelenerek, liberal demokrasilerde yaşanan 

temsil krizinin, sosyal medyanın oluşturduğu bir kamusal alan aracılığıyla 

aşılabileceği düşüncesinden hareketle sosyal medyanın demokrasi ile ilişkisi ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Bu anlamda sosyal medyanın kamuoyu oluşturma ya da 

oluşan kamuoyunda sesini duyuramayanların kullanabileceği bir araç olma 

potansiyeli tartışılmıştır. 

Araştırmanın üçüncü bölümünde sosyal medyanın siyasal katılma üzerine 

etkileri ele alınmıştır. Öncelikle siyasal katılma kavramının kapsamı kısaca 

özetlenmiş, internet ve sosyal medyanın siyasal katılmaya etki etme potansiyeli, bu 

anlamda sahip olduğu avantajlar ve dezavantajlar analiz edilmiştir. Sosyal medyaya 

özgü siyasal katılma yöntemlerinden bahsedilmiş ve bu yeni yöntemlerin sosyal 

medya kullanıcılarınca benimsenerek uygulandığı sosyal hareketlerden örnekler 

sunulmaya çalışılmıştır. 

Araştırmanın son bölümünde sosyal medyanın kamuoyu oluşturma 

potansiyeli ile siyasal katılımı ne yönde etkilediğini tespit edebilmek için 

gerçekleştirilen alan araştırmasının bulgu ve sonuçlarına yer verilmiştir. Alan 

araştırması Konya ilinde üniversite öğrenimi gören öğrenciler üzerinde yüz yüze 

görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Örneklem kapsamında üniversite öğrenimi 

gören öğrencilerin seçilmesinin nedeni sosyal medya kullanımın en yoğun olarak 

gözlendiği toplumsal kesim olmasıdır. Anket çalışmasından elde edilen bulgular 

literatür ile kıyaslanarak araştırma varsayımlarının doğruluğu sınanmaya 

çalışılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞLAMINDA YENİ MEDYA VE 

SOSYAL MEDYA KAVRAMLARI 

Toplumsal yapıda köklü değişikliklere neden olan bilgi teknolojilerindeki 

gelişmeler kitle iletişim araçlarının niteliklerini ve doğal olarak medyanın işlevlerini 

de oldukça değiştirmiş, iletişim eş zamanlı bir sürece dönüşürken yeni iletişim 

modelleri, yeni medya, sosyal medya vb. pek çok kavramda literatüre girmiştir. Bu 

bölümde bahsi geçen kavramların, gelişim süreçleri ve özellikleri irdelenmeye 

çalışılacaktır. 

1.1. Yeni Medya Kavramı 

Kitle iletişim araçları, enformasyon, düşünce ve görüşlerin paylaşılmasına 

aracılık eden; toplumsal örgütlenmeyi güçlendiren ve kamuoyunun oluşmasına katkı 

sağlayan; bireyin anlama, öğrenme ve anlatma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan; 

insan ilişkilerini değiştirip geliştirerek yeni davranış ve tutum kalıplarını, görüş ve 

düşünce akımlarını yaygınlaştıran iletişim aygıtları (Ülkü ve Demir, 2013: 592) 

olarak tasvir edilmektedir. Yeni medya ise gelişen bilgisayar ve internet 

teknolojisiyle, geleneksel iletişim ortamlarının çok yönlü ve dijital platformlara 

evrilmesi sonucu oluşan etkileşimli medya alternatifleri (Misçi, 2006: 128) şeklinde 

tanımlanabilir. Bugün hemen hemen herkesin kullandığı internet, smart televizyon ve 

cep telefonları,  cd, dvd, wap, gprs gibi, diğer kitle iletişim araçlarından farklı olarak, 

dijital teknoloji ve yazılımla üretilmiş araçları yeni medya örnekleri olarak saymak 

mümkündür. 

Yeni medya teknolojisinde eskisinden farklı olarak karşımıza çıkan en önemli 

unsur karşılıklı etkileşim kapasitesinin arttığı değerlendirmesidir. İşin özü geleneksel 

medya süreçleriyle yeni medya arasındaki ayrımı da bu unsur belirlemektedir. 

Geleneksel medyada sınırlı düzeyde olan etkileşimin yeni teknolojilerle izleyici 

lehine değişmesi medya içeriğine katkıda bulunabilme olanağını artırmış (Timisi, 

2003: 133), bu durum kaynak ve alıcı ayrımının bulanıklaşmasına neden olmuştur. 

Dolayısıyla kullanıcılarla yeni medya ortamları arasında kurulan ilişki, geleneksel 
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medya metinleri ile izleyiciler arasında kurulan tek yönlü iletişime dayalı ilişkiden 

oldukça farklı gelişmiştir. Günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen internet, 

günlük rutinleri de değiştirmiş (Binark, 2009: 61), geleneksel kitle iletişim araçları 

bir anlamda tarihe gömülmüştür.  

Bu bağlamda Rogers’a göre yeni medyanın en belirgin üç özelliği; etkileşim, 

kitlesizleştirme ve eş zamansız olabilme olarak sıralanabilir (Aktaran: Haluk Geray, 

2003: 18-19). 

 - Etkileşim; yeni medya iletişim sürecinin olmazsa olmazıdır. İletiyi 

gönderenin ve alanın karşılıklı olarak sürece dâhil olabilmesini ifade eder.  

- Kitlesizleştirme; yeni medya ortamlarının geniş bir kullanıcı grubu 

içerisinde bile, her bireyle ayrı ayrı özel ileti alış verişi yapılabilmesi imkânını 

sağlayacak kadar gruptan bağımsızlaşma özelliğini vurgular. 

- Eş zamansız olabilme (Asenkronizasyon); yeni medya süreçlerinde 

iletişimin yalnızca kullanıcıların ancak onlar istedikleri zaman gerçekleşmesi ile 

ilgilidir. Kullanıcı ne zaman isterse o zaman iletisini göndermekte ya da gelen mesajı 

görmektedir. Bu durum hem aynı andalığı hem de belli bir zaman zorunluluğunu 

ortadan kaldırmaktadır. 

Geray, Rogers'in betimlemesinden yola çıkarak yeni medya sistemini, “kitle 

izleyicisini bireysel kullanıcı olarak da kapsayabilen, kullanıcıların içeriğe veya 

uygulamalara farklı zaman dilimlerinde ve etkileşim içinde erişebildikleri sistem”ler 

olarak tanımlar (Geray, 2003: 20).  

Lister ise yeni medya sisteminin karakteristik özelliklerini sayısallık, 

etkileşimlilik, hipermetinlilik, dağılma ve sanallık başlıkları altında toplamıştır 

(2003:13): 

Dijitallik/Sayısallık: Geleneksel medya sisteminde veriler fiziksel nesnelerle 

ifade edilirken, internet medyasında veriler sayılarla yani ikili sayılı sisteminde 

sıfırlar ve birlerle ifade edilmektedir. Sayısal verinin işlenmesi, analog verinin 
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işlenmesine göre daha kolaydır bu yüzden de sayısal sistemlerde veriye erişim daha 

hızlı olmaktadır(Lister, 2003:14). 

Etkileşimlilik: Yeni medya araçlarında, kullanıcılar içeriğe müdahil 

olabilmekte ve bu şekilde medyayı kendi amaçları doğrultusunda 

yönlendirebilmektedirler. Bu etkileşim medya takipçisini pasiflikten kurtararak, 

iletişim sürecinde aktif katılım sağlayan bireyler haline getirmektedir çünkü 

etkileşim, kullanıcıların içeriği değiştirmesine imkan vermektedir. 

Hipermetinlilik: Yeni medyanın bir özelliği olan hipermetinlilik esnek yapısı 

sayesinde kullanıcılara sonsuz bir metin ağı sunmaktadır. Hipermetini aynı anda 

birçok metine erişebilme özelliği olan metin olarak tanımlayabiliriz. Bu bağlamda 

ortaya çıkan bir diğer kavram ise hiper-medyadır. Hiper-medya, resim, ses, video, 

düz metin gibi birbirinden oldukça farklı medya türlerini bir araya getiren ve bunları 

birbirleri ile ilişkili olarak sunabilen medyadır (Manovich, 2001: 38). 

Yayılma/Dağılma: Geleneksel medya sisteminde üretim ve sunum süreçleri, 

belirli kalıpsal standartlara ve merkezden çevreye doğru bir yapıya sahiptir. 

İnternetin hayatımıza soktuğu yeni medya sistemi bu geleneksel yapıyı kökünden 

değiştirmiştir. Çünkü bu yeni iletişim sürecinde mesajlar eşzamanlı ve tek biçimli 

olma özelliklerini kaybetmişlerdir. Dağılma özelliği sayesinde tüketici ile üretici 

arasındaki farklar da azaldığından (Lister, 2003: 33) ve herkes hem üretici hem 

tüketici olabileceğinden, iletilerin ve üreticilerin çokluğu, homojen olmayan 

alıcıların da seçici hale gelmesine neden olmuş bu nedenle kaynak ile alıcı arasında 

yeni bir iletişim modeli ortaya çıkmıştır. Bu yüzden yeni medyada üretim ve dağıtım 

merkezi değil, kişiselleştirilmiş ve gündelik yaşama indirgenmiş bir hal almıştır 

(Lister, 2003:30). 

Sanallık: Sanallık, ara yüzey ile kullanıcının kurduğu iletişimi açıklayan ve 

medya kullanıcısına orada olma hissini veren özelliktir. Bu anlamda yeni medya ilki 

makine/yapay zekâ ile insan (kullanıcı) arasında, ikincisi ise diğer insanlarla 

(kullanıcılarla) iletişim (Binark, 2009: 61) olmak üzere iki tür iletişim tipi sunar. Bu 

anlamda sanal gerçeklik, kullanıcıya etkileşimli tecrübeler sağlayan bir dünya 
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simülasyonu olarak görülebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kullanıcının 

gerçek dünyadan ne kadar soyutlandığıdır. Yeni iletişim teknolojilerinin, gerçek 

dünyanın formel ve hiyerarşik sistemini ortadan kaldırarak, kısıtlanmamış bir ifade 

özgürlüğü sunduğu düşüncesi (Heim, 1994: 106) sosyal medyanın sanal gerçekliğine 

ilişkin kullanıcı ilgisini artırmaktadır. Aşağıdaki tabloda yeni medya ile geleneksel 

medya arasındaki farklılıklar verilmektedir. 

Tablo 1.1. Yeni Medya İle Geleneksel Medya Arasındaki Farklılıklar 

 Geleneksel Medya Yeni Medya 

Kanal Az sayıda Çok sayıda 

Kontrol Gönderen Alıcı 

İletim Tek yönlü İki yönlü, etkileşimli 

İçerik Sınırlı Çeşitlendirilmiş 

Kapsama Alanı Bölgesel, küresel Küresel 

Toplumsal Kontrol 
Kanunlar, meslek ve ahlak 

ilkeleri 
Teknik aygıtlar, izleme 

Zaman Senkron Asenkron 

Yapısı 

Merkeziyetçi 

(Bir noktadan çok 

noktaya) 

Merkeziyetçi olmayan 

(Çok noktadan-çok 

noktaya) 

Kaynak: Aktaş, 2007: 107 

Günümüz dijital iletişim teknolojileri ve yeni medya araçları arasında sosyal 

etkileşim için kullanıcılarına en geniş imkânları sağlayanının internet olduğu 

söylenebilir. Hatta internet, özellikleri itibariyle telefon ve televizyon gibi diğer 

iletişim aygıtlarının çalışma prensiplerini de şekillendirebilme kabiliyetine sahiptir. 

Son yıllarda internet kullanım amaçlarının bambaşka bir yöne doğru evrildiği ve bu 

dünya çapındaki ağın kullanıcılar üzerindeki etkilerinin oldukça arttığı 

görülmektedir. Artık internet kullanıcıları kendi müdahalesi ile yönlendirebildiği 

teknolojilerden sıkça faydalanılmaya başlamıştır ve sosyal ağlar aracılığıyla video ve 
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fotoğraf gibi materyallerin paylaşıldığı platformlar büyük bir yaygınlık kazanarak 

günbegün popülerleşmektedir. 

Çalışma kapsamında, siyasal katılma ve kamuoyu ile ilişkisi irdelenecek olan 

sosyal medya ortamı olarak internetin, söz konusu süreçlerdeki konumunun 

anlaşılması bakımından olgusal ve tarihsel boyutları ile incelenmesi ihtiyacı 

bulunmaktadır. 

1.2. İnternet Kavramı 

Dijital iletişim teknolojisi olarak internet, en basit ifadelerle “dünyanın dört 

bir yanındaki veri tabanlarını ve bilgisayarları birbirine bağlayan bilgisayar ağı” 

(Gülsoy, 1997: 265) olarak tanımlanabilir. Yani yeryüzündeki bütün bilgisayar ağları 

bir network sistem teknolojisi vasıtasıyla birbirine bağlanmakta ve bu yolla 

diğerleriyle haberleşme, bilgi aktarma ve paylaşımda bulunma gibi faaliyetleri 

gerçekleştirdikleri bir iletişim kanalı (Varol ve Alkan, 2010: 36-40) 

oluşturmaktadırlar. 

Türkçede de internet olarak kullanılan kavramın, “inter” (arasında, birbiriyle) 

ile “net” (ağ) kelimelerinin birleşiminden meydana geldiği için, birebir bir çeviriyle  

“ağlar-arası” anlamına geldiği söylenebilir. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna 

geçişte dünyanın taşıyıcısı olarak, gelişen teknoloji ile birlikte sürekli olarak değişen 

ve toplumsal yaşamı da tüm boyutlarıyla değişime sürükleyen bir teknolojiler 

birikimi olan internetin, kullanışlı bir iletişim aracı olmanın yanı sıra, zaman ve 

mekân farklarını ortadan kaldıran bir çalışma ortamı; sonsuz ve dağınık bir 

kütüphane; her kullanıcının kişisel haberciliğini yapabileceği bir yayın ajanı; 

dünyanın tamamına ulaşma imkânı olan bir pazarlama merkezi olarak (Ersöz ve 

Meral, 2007: 149) işlev gördüğü düşünülmektedir.  

Shields, daha çok insan unsuru üzerinde durarak, internetin birbiri ile 

iletişimde olan bir bilgisayar topluluğu olmadığına; insanları zaman ve mekân 

sınırlılığından bağımsız olarak birbirlerine bağlayan bir ağ olduğuna (1996: 9-10) 

dikkat çekmektedir. Bu anlamda internet aracılığıyla herkesin herkesle bağlantılı 
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olabildiği görsel bir paylaşım alanı oluşmuş ve dünya McLuhan’ın kavramlaştırdığı 

şekliyle bir küresel bir köy (1964: 3)  haline gelmiştir. 

1.2.1. İnternetin Doğuşu 

Son 10 yılda inanılmayacak ölçüde gelişen ve günümüzde yaklaşık iki buçuk 

milyar kullanıcısı olduğu (Kemp, 2015) düşünülen internet teknolojisinin kökenleri 

ancak 1960’lara kadar uzanmaktadır. Enteresan bir şekilde internetin keşif amacı 

şimdilerde olduğu gibi genel ve kamuya açık bilgilerin paylaşılması değildir (Anar, 

2000: 158). İnternetin ortaya çıkması ve gelişmesinin altında yatan ana motivasyonu 

iki kutuplu dünya düzeninin şartlarında aramak gerekmektedir. Şimdilerde teknolojik 

gelişmelerin en önemli nedenlerinden ve itici güçlerinden biri olarak karşımıza çıkan 

internet, 1960’larda ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri 

Kurumu’ndaki (DARPA: US Defence Department Advanced Research Projects 

Agency) uzmanların Amerikan iletişim ağlarının çökertilmesini önlemeye yönelik 

planlarının bir sonucudur (Castells, 2008: 7). 

Dolayısıyla DARPA’nın herhangi bir saldırıyla karşılaşıldığında, bir iletişim 

ağı oluşturularak saldırının bertaraf edilmesi projesi olarak tasarlanan ARPANET 

Projesi (Advanced Research Projects Agency Network, Amerikan Gelişmiş Savunma 

Araştırmaları Dairesi Ağı) (Glass, 1996: 143) aslında askeri bir proje olarak 

geliştirilmiş (Hafner ve Matkhew, 2000: 90) ve 1990’lara kadar ekseriyetle askeri 

amaçlarla kullanılmıştır (Tapscott, 1998: 78).  

ARPANET projesi 1990 yılında sona erdirilmiş ve internet adı altında önce 

ABD’deki üniversitelere, daha sonrada özel kullanıcıların hizmetine açılmıştır. Bu 

arada belirtmek gerekir ki, internet terimi ilk kez 1982 yılında kullanılmıştır (Gürcan, 

1999: 39). 

ABD dışında diğer hükümetler tarafından da benzer araştırma projeleri 

şeklinde sübvanse edilen internet 1990’lı yıllardan itibaren ticari kullanıma da 

açılmış (Timisi, 2003: 123) ve bu tarihlerden itibaren kitle iletişim aracı işlevi 

kazanarak daha hızlı bir şekilde gelişmeye ve olgunlaşmaya devam etmiştir. 
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İnternet, veriye hızlı ulaşım açısından oldukça önemli bir gelişmedir. 

Bazılarınca yeni medya diye de isimlendirilen internet, yüz yüze iletişim dışında 

kalan bütün iletişim süreçlerinin elektronikleşmesi paralelinde, eskiden birbirinden 

ayrılan üç ortamın (kitle iletişim araçları, telekomünikasyon ve bilgisayar sistemleri) 

iç içe girmesine neden olmuştur (Uğur, 2002: 338). 

İnternet’in insan hayatına girmesiyle, yerleşik iletişim kurma şekilleri, 

çalışma ortamları, tüketim alışkanlıkları, bilgiye erişme hızı ve diğer insanlarla 

bağlantıya geçme şekilleri tamamen değişmiştir (Whittaker, 2004: 18). 

Castells, bilişim teknolojilerinin endüstri çağındaki elektriğe benzediği 

düşünülürse, internetin de elektrik dağıtım şebekelerine benzetilebileceğini iddia 

eder. Çünkü tüm dünyadaki insanlara bilgi dağıtımı internet aracılığıyla 

gerçekleşmektedir ve nasıl endüstri döneminde, elektriğin kullanımı büyük 

fabrikaların ortaya çıkmasını sağlamışsa, internet de, bilgi çağının kurumsal formu 

olan ağ yapısının teknolojik altyapısını oluşturmuştur (Castells, 2001: 1). 

Aşağıda dünyada ve Türkiye’de kullanıcı sayısına göre internet kullanım 

oranları verilmektedir. 

Tablo 1.2.  Haziran 2014 Verilerine Göre Dünyada İnternet Erişimi 

Toplam Nüfus İnternet Kullanıcı Sayısı İnternet Penetrasyon Oranı 

7,182,406,565 3,035,749,340 42.3 % 

 

Kaynak: “World Internet Usersand 2014 Population Stats” 

(http://www.internetworldstats.com/stats.htm), (Erişim Tarihi:25.01.2015) 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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Grafik 1.1. Türkiye'de Bireylerin İnternet Kullanım Oranları

 
 

Kaynak: TUİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması, (Erişim 

Tarihi:25.01.2015) 

Tablo ve şekillerden de anlaşılacağı üzere, internet erişimi son on yılda hem 

dünyada hem de ülkemizde oldukça önemli bir artış göstermiştir. Örneğin internetin 

henüz yaygınlaştığı 2000’li yılların başından günümüze kadar Türkiye’de internet 

erişimi neredeyse üç kat artmış ve nüfusun yaklaşık % 60’ı artık internet kullanır 

hale gelmiştir. 

Grafik 1.2. İnternet Kullanım Oranlarına Göre İlk 20 Ülke 

 

Kaynak: http://www.internetworldstats.com/top20.html, (Erişim Tarihi:06.04.2014) 
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1.2.2. İnternetin İlk Dönemi: WEB 1.0 

İnternetin insan yaşamına etki etmeye başladığı dönem olan 1993-2003 arası 

on yıllık dönem Web 1.0 dönemi olarak anılmaktadır. Web 1.0 diye isimlendirilen 

birinci nesil internet teknolojileri Web 2.0’dan önce kullanılan teknolojilerdir. 

Günümüze nazaran etkileşim imkânlarının daha kısıtlı olduğu, bilgisayar ve özellikle 

internet teknolojisinin ilkel ve hantal kaldığı bu dönem; HTML dil kodlaması ve 

telefon üzerinden çevirmeli ağ bağlantılısının kullanıldığı, yavaş çalışan arama 

motoru sürümlerinin piyasada olduğu dönemdir. Sınırlı bant aralıkları yüzünden hem 

görsel hem de işitsel içeriklere internet erişiminin çok zor olduğu Web 1.0 

döneminde internet genellikle okuma ve araştırma yapma mecrası (Kara, 2013: 30) 

olarak işlev görmüştür.  

Aslında Web 1.0 isminin ortaya çıkması Web 2.0’ın gündeme gelmesi ve 

internet sitelerinin etkileşimli bir hale gelerek değişmeye başlamasıyla olmuştur. Bu 

dönemde kullanıcılar sadece okuyucudur ve bu bağlamda tek taraflı iletişimde sadece 

bilgiye ulaşabilen konumundalardır. Zira üretilen verilerin kontrolü tamamen web 

sitelerinin elindedir. İçerik sahibi siteye ne kadar ve ne yüklerse kullanıcılar da o 

kadarına ulaşabilmekte, dolayısıyla iletişim, geleneksel medya araçlarına benzer bir 

şekilde tek taraflı oluşmaktadır. Bu dönemde internet daha çok çeşitli web sunucuları 

tarafından sağlanan içeriği okumak, program ve dosya indirmek için kullanmaktadır 

ki bu hizmeti sağlayan web sitesi sayısı da yazılım alt yapısının henüz çok yeni 

olmasından dolayı fazla değildir. 

HTML dil kodlamasının uzmanlık gerektiren ve öğrenilmesi kolay olmayan 

bir yazılım olması, Web 1.0’ın, az sayıda içerik sağlayıcısının nispeten oldukça fazla 

sayıdaki kullanıcıya hizmet vermeye çalıştığı (Kara, 2013: 30) bir dönem olmasına 

yol açmıştır. 

İnternet sitelerinin tasarım ve teknik bilgi yetersizliğinden dolayı oldukça 

vasat kaldığı bu dönemde tek taraflı iletişimden sıkılmış olan ve artık kendilerini 

ifade etmek isteyen kullanıcılar, yeni konsept arayışları içerisine girmişlerdir. 

Okumak ve tek yönlü olarak bilgi sağlamak gibi ihtiyaçları gideren siteler zorunlu 



13 
 

olarak içerik sunma yöntemlerinde farklılaşmaya başlamışlardır. Yaşadıklarını 

paylaşmak ve aktarmak, bilgi alışverişinde bulunmak, içeriğe katkıda bulunmak, 

belli gruplarla sürekli olarak bir aidiyet bağı kurmak gibi isteklerini internet 

üzerinden sağlamak isteyen insanlar Web 1.0 sisteminin köklü bir değişime 

gitmesine yol açmış ve internetin bu yeni ve oldukça farklı hali web 2.0 olarak 

tanımlanmıştır. 

Kullanıcıların site içeriklerine müdahil olabilme kabiliyetlerinin çoğalmasıyla 

birlikte klasik tek yönlü iletişim yöntemleri değişmiş, iletişim bir alıcı ile bir verici 

arasında bilgi aktarımı olmaktan çıkarak, çift yönlü paylaşıma dayalı ve etkileşimli 

bir nitelik kazanmıştır. 

1.2.3. İnteraktif İnternet: WEB 2.0 

İnternet ilk ortaya çıkmasından itibaren zaman içerisinde çalışma prensipleri,  

kullanım amaçları itibariyle pek çok değişikliğe uğramış ve kullanıcılarının istek ve 

amaçları doğrultusunda sürekli gelişmiştir. Bu değişimin en önemli aşamalarından 

birisi de Web 2.0 teknolojisidir. İnternete erişimin kolaylaşması ile birlikte sosyal 

becerilere ve yaratıcılığa yapılan vurgu web 2.0 araçlarının yaygınlığının artmasında 

(Crook vd., 2008) önemli rol oynamıştır. 

2004 yılında internetin geleceğinin tartışılması amacıyla yapılan bir 

konferansta Tim O’Reilly internet dünyasındaki yeni oluşan trendleri öncekilerden 

ayıracak bir isim koyma ihtiyacını vurgularken ilk kez web 2.0 kavramını ortaya 

atmıştır (Kara, 2013: 28). O’ Reilly’e göre web 2.0 sosyal ağ siteleri başta olmak 

üzere, web tabanlı özgür ansiklopedileri, daha esnek, kullanışlı ve anlaşılır bir 

sınıflandırma sağladığı için istenilen bilgiye erişimi çok kolaylaştıran ikinci nesil 

internet hizmetlerini yani internet kullanıcılarının birlikte ve paylaşarak oluşturduğu 

internet sistemini tanımlamaktadır (O’reilly, 2007: 18). Dolayısıyla Aslında Web 

1.0’ın yetersizliğinden ve kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verememesinden dolayı 

Web 2.0’ın ortaya çıktığını söylemek doğru olacaktır. İnternet ortamında insan 

etkileşiminin mümkün olması anlamına gelen Web 2.0, kullanıcıların siteye 
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katılımını sağlamak veya diğer internet siteleriyle ve kullanıcılarıyla birlikte içerik 

oluşturmak fikrinin hayata geçirildiği bir akım olarak değerlendirilebilir. 

Web. 2.0 insanların sadece indirme yoluyla içeriği tüketmediği, bunun 

yanında ona katkıda bulunduğu ve yeni bir içerik ürettiği ve bu anlamda interneti 

katılımcı bir platforma dönüştüren bir teknolojidir. Bu anlamda kullanıcılar ve servis 

sağlayıcılar arasındaki duvarları, yeni ve pratik bağlar aracılığıyla yıkarak yeni 

tekniklerle fikirlerin birleşmesini sağlamıştır. (Ashraf and Lakhtaria, 2011: 204) 

2004’te ismini bulan Web 2.0’ı tanımlarken önem verilmesi gereken husus; 

dünya çapında ağın yani www (world wide web) kısaltmasının, eskisinden farklı 

olarak, sadece belli kişiler tarafından oluşturulan ve yayımlanan bilgilerin olduğu bir 

tek yönlü bir platform olmaktan çıkıp, kullanıcıların da katılımıyla bir ortak 

çalışmaya dayalı olarak değiştirilebilen veya yenilebilen girdilerin sürekli dolaşımda 

olduğu bir mecra haline gelmiş olmasıdır. Örneğin, internet üzerinden erişme açık 

olan kişisel veya kurumsal web sayfaları, ansiklopediler ve klasik anlamda üreticiler 

tarafından yayımlanan bilgiler Web 1.0 dönemini temsil ederken, sosyal ağlar, 

bloglar, wikiler ve ortak olarak ortaya çıkartılmış projeler ise Web 2.0 dönemini 

temsil etmektedir. Dolayısıyla, kullanıcı tarafından oluşturulmuş içeriğin alanı olan 

“sosyal medya”nın teknolojik alt yapısı olarak web 2.0 oluşturulmuştur denilebilir 

(Kaplan ve Haenlein, 2010: 61). 

Web 1.0’da genellikle yukarıdan aşağıya bir yapının hâkim olması 

kullanıcıları pasif bir konumda tutarken, web 2.0 sayesinde aşağıdan yukarı bir yapı 

hâkim olmuş ve bu sistemde kullanıcı, hiçbir teknik engelle karşılaşmadan içeriği 

düzenleyebilmenin yanı sıra kendine sosyal etkileşim ve ortaklaşa kullanım sağlayan 

uygulamalardan da yararlanabileceği bir ortam elde etmiştir (Murphy, 2000: 89). Bu 

anlamda Web 2.0 sanal dünyaya demokrasiyi getirmiştir benzetmesini yapmak yanlış 

olmayacaktır. 

Kullanıcıların ihtiyaçlarının karşılanması amacına yönelik çalışmaların bir 

ürünü olan Web 2.0’da olaylardan haberdar olmayı ve sürece katılımı kolaylaştırmak 

amacıyla çeşitli yazılımlar ve uygulamalar ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır. Bu 
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sayede Wikipedia gibi sitelerde içerik sınıflandırılarak zenginleştirilebilmekte ve her 

türlü önemli-önemsiz katkı teşvik edilerek bir anlamda sanal bir sosyal ortam 

yaratılmaktadır. Wikipedia, YouTube, Ekşi Sözlük, Facebook ve Twitter gibi siteler 

web 2.0 ortamında kurgulanmış sitelerin en popüler olanlarındandır. 

1.2.4. İnternetin Geleceği: WEB 3.0, Semantik ve Kişisel İnternet 

John Markov 2006 yılında New York Times’da yayınladığı bir makalede yeni 

nesil internet teknolojisini, üçüncü nesil web anlamında “web 3.0” olarak 

adlandırmıştır(http://www.nytimes.com/2006/11/12/business/12web.html?ei=&_r=0)

. Semantik web kavramı ise Tim Berners-Lee tarafından ağ içeriklerinin yalnızca 

insanlarca değil, aynı zamanda ilgili yazılımlar tarafından anlaşılabilir, 

yorumlanabilir ve kullanılabilir bir biçimde ifade edilebileceği, bu sayede 

bilgisayarların veriye kolayca ulaşarak onu paylaşmasını ve elde ettiği bilgileri 

birleştirmesini amaçlayan, gelişen bir internet teknolojisi olarak adlandırılmıştır 

(Berners-Lee vd, 2001: 34). 

Web 3.0 ya da semantik web makineler tarafından okunabilir içeriği internet 

üzerinden sunarak paylaşım süreci içerisinde kullanıcıların işlerini azaltmayı 

amaçlamaktadır (Hassanzadeh ve Keyvanpour, 2011: 28). 

Web 3.0 teknolojisi, internet üzerinden bilgi çıkarımında bulunan, sonuçları 

her kullanıcıya özel olarak ve etkili bir şekilde sınıflandıran, kişisel farklılıkların 

veya özelliklerin web siteleri üzerinden toplanıp işlenerek bilgilerin değerlendirildiği 

portalların geliştirilmesi temeline dayanmaktadır (Demirli ve Kütük, 2010: 100). Bu 

bağlamda anlamsal web, internetteki içerikleri hem kullanıcıların okuyabileceği hem 

de bilgisayarların anlayabileceği şekilde tanımlamakta ve ilişkilendirmektedir. Yani 

kullanıcıları web içeriğini şu anda olduğu gibi okuyup kullanabilecekken diğer 

yandan bilgisayarlar bu verileri çıkarsama için hazırlayacak ve çeşitli uygulamalarda 

yeniden kullanılabilir hale getirmek üzere yeni metinler oluşturabileceklerdir 

(Gümüş, 2008: 9-10). 

Dolayısıyla Web 3.0’ı bir anlamda internetin kontrolünün insan elinden 

çıktığı ama aynı zamanda da sınırsız kişiselleştiği web dünyası olarak düşünebiliriz. 

http://www.nytimes.com/2006/11/12/business/12web.html?ei=&_r=0
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İnternet üzerindeki tüm bilgilere ve bunların birbirleriyle ilişkilerine, insanların yanı 

sıra makinelerin de ulaştığı ve bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurabileceği bir 

teknoloji olan Web 3.0’ın, dünya üzerindeki ağa yüklenmiş bütün bilgileri tek bir 

platformda toplamayı hedefleyen, bunu yaparken de süreçlerin bilgisayar tarafından 

otomatik olarak yönetilmesini sağlayan bir uygulama olması planlanmaktadır. Henüz 

deneysel aşamada olan ve yakın gelecekte yaygın kullanıma sunulması düşünülen 

web 3.0 versiyonunun tamamen anlamsal ağ altyapısı üzerine kurulması 

düşünülmektedir. 

Aşağıdaki tabloda internet teknolojisinin gelişim dönemleri olan web 1.0, 2.0 

ve 3.0’ın bir karşılaştırılması yapılmaya çalışılmıştır. 

Tablo 1.3. İnternetin Dönüşümü 

WEB 1.0 WEB 2.0 
(Yakın Gelecek )WEB 

3.0 

Sadece okunabilir Web 
Hem yazılabilir, hem 

okunabilir Web 

Yazılabilir, okunabilir ve 

programlanabilir, 

Semantik Web 

Platforma tamamen bağlı Platforma kısmen bağlı 
Platformdan tamamen 

bağımsız 

İçerik tek yerde 
İçerik desteklenen her 

cihazda 
İçerik her yerde 

Etkileşim tek yönlü, 

HTML tabanlı 

Etkileşim çok yönlü, 

yorum tabanlı 

Etkileşim makineler arası, 

ve makine / insan arası 

Sınırlı Hız Hızlı 
Talep edildiği anda, çok 

hızlı 

Şirketler Topluluklar 
Şirketler ve topluluklar 

aynı anda bir arada 

Hız endişesiyle kırpılmış 

kullanıcı arayüzü 

Zenginleştirilmiş, 

etkileşimli ve dokunmatik 

arayüzler 

Yaşamla bütünleşik, 

duyularla şekillenen 

arayüzler 

Google, Amazon popüler 

temsilcileri 

Facebook ve Twitter gibi 

sosyal medya mecraları 

popüler temsilcisi 

Öne çıkan bir temsilcisi 

henüz yok 

Daha ileri bir teknoloji olan ve günümüzde henüz düşünce aşamasında olan 

Web 4.0’ın ise kesin bir tanımı olmamakla birlikte, okuma-yazma-uygulama-

eşzamanlılık gibi akıllı etkileşimler üzerinden gelişen bir ağ olacağı tahmin 

edilmektedir. Simbiyotik ağ olarak da isimlendirilen Web 4.0, insan aklı ve 
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makineler arasında tamamlayıcı bir etkileşim platformu olarak hayal edilmektedir 

(Hassanzadeh ve Keyvanpour, 2011:29). 

Resim 1.1. Web 1.0’dan Web 3.0’a

 

Kaynak: Frederic Martin, From web 1.0 to web 3.0: Get the Point in a Picture, 

http://fredericmartin.onsugar.com/2173105/, (Erişim Tarihi:16.06.2014) 

Yukarıda internetin başlangıçtan günümüze kat ettiği aşama daha açıklayıcı 

bir şekille anlatılmaktadır.  Şekle göre başlangıçta (producer) üreticiden tüketiciye 

(consumer) tek yönlü bir ileti aktarımı söz konusuyken, çok yakın bir gelecekte 

herkesin üretici veya tüketici olmaktan öte makinelerin bile, iletiden ileti 

üretebilecekleri bir dönem gerçekleşecektir. 

1.3. Sosyal Medya Kavramı 

İnternet kullanımının genele yayılması ve Web 2.0’ın toplumsal yaşantı 

içerisine nüfuz ediş oranı arttıkça yeni bir kavram olarak ortaya çıkan sosyal medya 

geniş kitlelerin ilgi odağı olmuştur. Sosyal medya çok kısa bir süre içinde her 

kesimden vatandaşların, aktivistlerin, sivil toplum kuruluşlarının, iletişim 
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kuruluşlarının hatta devlet kurumlarının ilgisini çekmiş ve gündelik hayatın 

vazgeçilmez bir gerçeği haline gelmiştir (Shirky, 2011: 1). 

Sosyal medyanın toplumsal yaşam içerisinde bu denli yer alması Web 2.0’ın 

gelişmesi sayesinde olduğu için, genellikle bu iki kavram birbirlerinin yerlerine 

kullanılabilmektedir. Ancak çevrimiçi teknolojileri için Web 2.0, bu teknolojilerin 

sosyal yönleri için de sosyal medya kavramını kullanmak (Constantinides ve 

Fountain, 2008: 232) yerinde olacaktır. Yani teknoloji ile ilgili yazılımsal boyutu 

Web 2.0, toplumsal iletişimle ilgili sosyal boyutu ise sosyal medya temsil etmektedir. 

Web 2.0, sosyal medyanın var olduğu platform olarak tanımlanabilir. Nitekim 

Kaplan ve Hainlein de sosyal medyayı, bir ideolojik alt yapı olarak gördükleri web 

2.0’ın teknolojik temelleri üzerine kurulmuş, her türlü düzenlemeye açık, içeriği 

kullanıcı tarafından yaratılan, internete dayalı uygulama (2010: 61) olarak 

tanımlamışlardır. Sonuç olarak sosyal medya kullanıcıların ortak bir payda üzerinde 

mutabakata vararak bütünleşmesi ve ilgilendikleri konularda bilgi almasına imkân 

sağlayan, içeriklerin kullanıcı tarafından oluşturulduğu doğal ve samimi (Evans, 

2008: 31) olduğu düşünülen bir çevrimiçi paylaşım platformudur. Bu yüzden sosyal 

medya vasıtasıyla oluşturulan bağların aslında sadece bir kitle iletişim aracı ve 

yazılım olan internet platformunun sanallığını, bir anlamda gerçek yaşam 

sosyalliğine çevirdiği düşüncesi sıkça dile getirilmektedir. 

Sosyal medya, kullanıcılarının ağ teknolojileri üzerinden karşılıklı 

etkileşimini sağlayan araç ve uygulamaların tamamını temsil etmektedir. Toplumsal 

ağların bir kişiyi ya da grubu başka kişilere ya da gruplara bağlayan doğrudan ya da 

dolaylı bağlantılar olduğu (Giddens, 2008: 716) düşünülürse, bir sosyal medya aracı 

olan sosyal ağlar, -sosyal medya araçları olan sosyal ağlar yerine “toplumsal 

paylaşım ağları”, “sosyal paylaşım siteleri”, “sosyal ağlar”, “sosyal ağ siteleri” gibi 

kavramlar da kullanılabilmektedir- ortak paylaşım ve etkileşimin temelini 

oluşturmaktadır (Baban, 2012: 72). 

Kısaca kullanıcılarına istekleri doğrultusunda açık bir profil oluşturma, 

iletişim kurmak istedikleri kişilerden bir liste yapma, listelerindeki kişilerin diğerleri 

ile olan diyaloglarını izleme imkanı veren web tabanlı uygulamalar olarak 
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tanımlayabileceğimiz sosyal medya ağlarının (Body ve Ellison, 2007: 211) ilki 

1997’de kurulan “sixdegrees.com” dur. (Ellison ve Boyd, 2007: 4). Bu ağların 

günümüzde kullanılan anlamını bulması ise “opendiary.com” sitesi ile olmuştur. 

Bruce ve Susan Albeson tarafından 1998 yılında kurulan ve çevrimiçi bir şekilde 

günlük tutan internet kullanıcılarını buluşturan OpenDiary.com (Açık Günlük) 

platformuyla ile birlikte “blog” kavramı ortaya çıkmıştır (Kaplan ve Haenlein, 2010: 

61). İnternet kullanımının yıllar içinde yaygınlaşmasının ardından sosyal medya 

platformları sahip olduğu ağsal yapı sayesinde toplum tarafından hızlı bir şekilde 

kabullenilmiş, MySpace (2003), Facebook (2004), Twitter (2006) vb. pek çok sosyal 

paylaşım sitesinin hizmete girmesi ile sosyal medya toplumsal yaşamın bir parçası 

haline gelmiştir. 

Mayfield, sosyal medyanın beş karakteristik özelliğini şu şekilde 

sıralamıştır(2010: 5) :  

 Katılım: Sosyal medyada ilgili olan herkes katkıya ve geribildirime teşvik 

edilir. Bu durum içerik üreticisi ile ve kullanıcısı arasındaki çizgiyi 

bulanıklaştırır. 

 Açıklık: Kullanıcıların geribildirimine ve katılımına açık olan sosyal medya 

platformları, oylama, yorum ve bilgi paylaşımı gibi konuları teşvik eder ve 

nadiren anonim ulaşıma yönelik engeller koyar.  

 Görüşme: Geleneksel medya yayına ilişkin iken (içerik aktarımı ya da 

dinleyiciye bilgi ulaşımı), sosyal medya iki yönlü konuşmaya olanak 

tanıması bakımından öne çıkmaktadır. 

 Topluluk: Sosyal medya toplulukların çabuk ve etkili bir şekilde 

oluşumuna olanak sağlar. Topluluklarda örneğin fotoğrafçılık, bir siyasi 

konu veya sevilen bir TV programı ile ilgili paylaşımlar 

yayınlayabilmektedir. 

 Bağlantılılık: Pek çok sosyal medya platformu kullanıcıların ilgili oldukları 

herhangi bir konuda link vermek yoluyla diğer sitelerle bağlantı 

gerçekleştirir. 
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Özetle sosyal medya ağları kullanıcısına chat, anlık mesajlaşma, video, 

blogging, dosya paylaşımı, fotoğraf paylaşımı gibi çeşitli hizmetler sağlayarak, 

kullanıcıların etkileşimini kolaylaştırır. Büyük bir çoğunluğu ücretsiz olan sosyal 

medya ağları kullanıcıya profil oluşturma imkânı verip onların veri tabanını tutar ve 

kolaylıkla arkadaşlarını bulmalarına ve ortak ilgiye sahip bireyler ile paylaşımda 

bulunabilmelerine yardımcı olur. Kullanıcının erişim ve gizlilik kurallarını 

kendisinin düzenlemesine izin verir bu sayede kullanıcılar hangi derecede, ne kadar 

ve ne paylaşmak istediklerine karar verebilirler. Son olarak sosyal medya ağları konu 

ya da ilgi alanına dayalı topluluklara odaklanmaktan çok birey temelli kişisel 

çevrimiçi topluluklara odaklanmaktadır (Sunn, 1999: 24-27). 

1.3.1. Sosyal Medya Türleri 

Sosyal medya siteleri ilgi alanları, içerikleri ve işlevleri açısından oldukça 

zengin ve çeşitlilik gösteren bir yelpazede faaliyet göstermektedirler (Kietzmann vd, 

2011: 241). Dolayısıyla belli bir sistem dâhilinde sınıflandırılmaları ve benzer işlevi 

görenlerin aynı çatı altında toplanabilmesi için bir kategorizasyon yapılması şarttır. 

(Sosyal medya formlarının ayrıntılı bir sınıflandırması için bkz. Brown, 2009: 25-52) 

Mayfield, bu alandaki hızlı gelişmeler ve değişmeler hakkında ikazını yaptıktan 

sonra sosyal medya sitelerinin temel formlarını, “sosyal ağlar”, “bloglar”, 

“mikrobloglar”, “wikiler”, “forumlar”, “podcastler” ve “içerik paylaşım toplulukları” 

olarak belirlemiştir (2008:6). 

i) Sosyal Ağlar: Yukarda da detaylı olarak açıklandığı üzere kullanıcılar 

çoğunlukla herhangi bir ücret ödemeden girdikleri sitede özel profillerini 

oluşturmakta ve diğerleriyle iletişim kurmaktadırlar. En yaygın olarak kullanılan 

sosyal ağlar, Facebook, Myspace ve LinkedIn siteleridir. 

ii) Bloglar: Görsel ve işitsel içeriklerle de desteklenebilecek olan gönderilerin 

okuyucuların beğenisine kronolojik bir sırayla sunulabildiği ve bu gönderiler 

hakkında okurların yorum yapmasına (Akar, 2010: 27) izin verilen sanal ortam 

günlükleridir (Aydede, 2006: 1). Son yıllarda hem kişisel hem de grup halinde 
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tutulan blogların sayısında önemli bir artış gözlenmektedir ve en bilinen 

örneklerinden biri de Blogger.com’dur. 

iii) Mikro bloglar: Bloglardan farklı olarak sosyal ağa gönderilen iletinin 

karakter sayısının sınırlı olduğu web siteleridir. Örneğin bu alandaki en popüler 

örnek olan ve akıllı telefonlarla birlikte oldukça yaygın şekilde kullanılan 

twitter.com’da yazabileceğiniz karakter sayısı 140’la sınırlandırılmıştır. 

iv) Wikiler: İngilizce “What I Know is” – bildiğim kadarıyla diye tercüme 

edilebilir – sözcüklerinin ilk harflerinin alınmasıyla oluşan bu kategorideki siteler, 

kullanıcıların her hangi bir konu hakkında bildiklerini siteye eklemelerine veya var 

olan içeriklerde değişiklik yapabilmesine izin veren sitelerdir. Sanal ortam 

ansiklopedisi de diyebileceğimiz wikilerin en çok kullanılanı wikipedia.org sitesidir. 

v) Podcastler: iPod’ markasından alınan “pod” ve broadcast (yayımlama) 

kelimesinden alınan “cast”in birleşimi (Akar, 2010: 106) olan podcastler Apple 

iTunes gibi servisler tarafından sağlanan bir hizmetle paylaşılan ses ve görüntü 

dosyalarını kullanıma sunmaktadır. Podcasting, firmaların iletişiminin çok önemli bir 

parçası durumuna gelmiştir. Ses ve görüntü dağıtma özelliği sayesinde ileti hakkında 

daha fazla detay verme olanağı sunan podcastler kullanıcıların yazışmak yerine 

doğrudan konuşmayı tercih edebildikleri bir ortamdır. 

vi) Forumlar: Sosyal medya kavramının ortaya çıkmasında öncülük etmiş 

olan forumlar belirli konular ve ilgi alanları üzerine paylaşımlarda bulunulan ve bilgi 

alışverişi yapılan sosyal medya ortamlarıdır. 

vii) İçerik paylaşım toplulukları: Kullanıcıların sadece belli bir medya 

çeşidinden olmak üzere oluşturdukları içerikleri düzenleyerek paylaşabildikleri 

sosyal medya ortamlarıdır. İçeriğine göre örneğin video paylaşımı için Youtube, 

fotoğraf paylaşımı için ise Flickr oldukça popüler bir şekilde kullanılan sosyal medya 

platformlarıdır. 
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1.3.2. Sosyal Medya Kullanımı 

Yukarıda özellikleri ve türleri anlatılmaya çalışılmış ve oldukça yaygın bir 

şekilde toplumsal yaşamın bir parçası haline gelmiş olan sosyal medya ortamlarında, 

insanların onlardan hangisini, ne tür bir amaçla ve ne kadar sürelerle kullandığının 

anlaşılması bu alandaki çalışmalarının en önemli amaçlarından biri haline gelmiştir. 

Bu nedenle öncelikle sosyal medya kullanım oranlarını tespit etmek üzere pek çok 

çalışma yapılmaktadır. 

En son 2014 yılı haziran ayı verileriyle yapılan bir araştırma raporuna göre 

dünyada aktif sosyal medya kullanıcı sayısı yaklaşık 1,9 milyardır (GDS, 2014: 5). 

Aşağıda söz konusu rapordan derlenen bazı istatistiksel grafiklere yer verilmiştir. 

Grafik 1.3 Kullanıcı Sayılarına Göre En Popüler Sosyal Medya Ortamları 

 

Kaynak: Global Social, Digital&Mobile Statistics, Jan 2014: 11, 

http://wearesocial.net/tag/sdmw/, (Erişim Tarihi: 01.02.2015) 

Grafikten anlaşıldığı üzere Türkiye’de de en popüler site olan Facebook 

dünyada da en çok kullanıcıya sahip sosyal medya ortamıdır. Facebook’un diğer 

sitelerden daha genel bir paylaşım platformu olması ve diğer sitelerin kıyasla spesifik 

yapıları, bu kullanıcı sayısı farkını açıklamada yardımcı olabilir.  

1.184 

632 

300 259 232 230 

Milyon Kullanıcı

http://wearesocial.net/tag/sdmw/


23 
 

Aşağıda aynı araştırma kapsamında Türkiye’deki internet kullanıcılarının 

sosyal medya kullanım oranları ve hangi sosyal medya hesaplarının kullanıldığı ile 

ilgili bir grafik düzenlenmiştir. 

Grafik 1.4. Türkiye’de İnternet Kullanıcılarının Sosyal Medya Kullanım 

Oranları (1) 

 

Kaynak: Global Digital& Mobile Statistics, Jan 2014: 160, 

http://wearesocial.net/tag/sdmw/, (Erişim Tarihi: 01.02.2015) 

Grafikte görüldüğü üzere Türkiye’de internet kullanıcılarının % 97’sinin en 

az bir sosyal medya sitesinde hesabı vardır. Yine grafiğe göre sosyal medya 

kullanıcılarının % 93’ünün Facebook, % 72’sinin ise Twitter hesabı vardır. 

Sosyal medyanın kullanım oranları açısından yapılan araştırmalar 

incelendiğinde de internet kullanıcıların, sosyal medya kullanım oranının 

azımsanmayacak boyutta olduğu görülecektir. TUİK tarafından 2014 yılı verilerine 

göre hazırlanan rapora göre Türkiye’nin internet ve sosyal medya kullanım oranları 

aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir.  
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Grafik 1.5. Türkiye’de İnternet Kullanıcılarının Sosyal Medya Kullanım 

Oranları (2) 

 

Kaynak: TUİK Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2014,  

(http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028) (Erişim Tarihi: 01.02.2015) 

TÜİK’in 2014 yılı verilerine göre sosyal medya (Facebook, twitter, vb)  

kullanma oranı ülke genelindeki internet kullanıcılarının % 78,8’dir. Bu oran 

erkeklerde % 81,1 kadınlarda ise % 75,3’tür. Ayrıca Türkiye’de sosyal medya 

kullanıcılarının, toplam nüfusuna oranı da % 44’e ulaşmıştır. Bu oran cep telefonu 

kullanıcılarında aplikasyonlar aracılığıyla % 51’e çıkmıştır. Son olarak araştırma 

verilerine göre kullanıcılar her gün ortalama iki buçuk saatlerini sosyal medyada 

geçirmektedirler (GDS, 2014: 159) ki bu sürenin azımsanması ya da dikkate 

alınmaması mümkün değildir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

DEMOKRASİ, KAMUOYU VE SOSYAL MEDYA 

Toplumsal yaşamı oldukça derinden etkileyen ve pek çok olumlu değişime 

yol açtığı iddia edilen internet ve sosyal medyanın kamusal ve politik olanı 

etkilememesi ya da dönüştürmemesi düşünülemez. Etkileşime dayanan yapısı ile 

zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde kullanıcılara sonsuz bir enformasyon 

sağlayan internetin, vatandaşların siyasal katılımını da teknik olarak kolaylaştırdığı, 

sosyal medya aracılığıyla bir kamusal müzakere alanı oluşturduğu, alternatif sesleri 

ve her türden farklı düşünce ve içeriği barındırdığı için kamuoyunu çeşitlendirdiği ve 

kamusal alanı canlandırdığı dolayısıyla siyasal sistemi demokratikleştirdiği artık 

sıkça dile getirilmektedir. İnternet ve sosyal medya kimilerince Atina’nın agora’sına 

atıfla siber-demokrasinin hayata geçirilme platformu (Şener, 2006: 63) olarak 

nitelendirilmektedir.  

2.1. Demokrasi ve Temsil Krizi 

En dar anlamıyla “halk iktidarı veya iktidarın halka ait olması” şeklinde 

tanımlayabileceğimiz demokrasi kavramı, halk anlamına gelen “demos” ile 

“egemenlik-iktidar” anlamına gelen kratos sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuş 

(Gözübüyük, 2003: 22), İ.Ö. 5. yüzyılda ortaya çıkmış ve o dönemden bu yana 

siyasal bir kavram olarak kullanılagelmiştir (Sartori, 1996: 9). Yurttaşların 

tamamının karar alma sürecine katılabildiği Antik Yunan doğrudan demokrasi 

deneyimini bir kenara bırakırsak, günümüzün uygulanabilir demokrasi modelinin, 

temsil sistemine dayalı liberal demokrasi anlayışı olduğu düşünülmektedir. Temsili 

demokrasi siyasal anlamda halkın kendi kendini yönetmesi değil, seçtiği temsilciler 

aracılığıyla karar alma sürecine katılması olarak tanımlanabilir.  

Temsili demokrasinin, demokrasinin uygulanabilir bir şeklini sunduğu ve 

sıradan vatandaşı karar verme yükünden kurtararak işbölümünü mümkün kıldığı 

yönünde avantajları olduğu iddia edilmektedir. Bu anlamda temsili demokrasi, sınırlı 

ve dolaylı bir modeldir. Halkın yönetime katılımını belirli dönemlerde yapılan 

seçimlerde oy vermek olarak tanımladığı için sınırlı, halkın iktidarı kendi eliyle 
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kullanamadığı bir sistem olduğu için de dolaylıdır. Halk sadece kendisi adına 

yönetecek olanları seçtiğinden sistemin demokratikliği ancak yönetenler ve 

yönetilenler arasında güvenilir ve etkili bir bağ var ise mümkün olabilir (Heywood, 

2013: 105). 

Temsil ise esas itibarıyla, doğrudan demokrasinin uygulama imkânsızlığından 

bu yana demokratik sistemlerin başvurduğu en temel siyasal katılım metotlarından 

biridir. İktidarları demokratikleştirmeye yardımcı bir araç olarak hem tarihsel bir 

olgu hem de eşitlik mantığının geniş ölçekli bir siyasal sisteme uygulanmasıdır 

(Dahl, 1996: 272- 273).  Bu anlamda oluşumu, gelişmesi ve devam ettirilebilmesi 

açısından birçok sorunu ve uygulama zorluklarını içeren demokratik sistemlerin, bir 

yönetim biçimi olarak varlığını temsil sistemine borçlu olduğu söylenebilir. Ancak 

temsili sisteminin modern toplumdan kaynaklanan bir mecburiyetten doğmuş 

olmasının da etkisiyle (Barber, 1995: 197), günümüz demokratik sistemlerinde 

uygulanmakta olan ve temsilin en önemli katılım modeli olduğu liberal demokrasi, 

hem kuramsal bağlamda hem de uygulanması aşamasında önemli sorunları 

beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda demokrasinin bugünkü kavram ve 

uygulamalarına yönelik eleştiriler arasında en önemli hususu, temsil kavramı 

çerçevesinde gelişen tartışmalar belirlemektedir. 

Günümüz temsili demokrasisine yapılan eleştirilerin genel olarak odaklandığı 

nokta, temsili demokrasinin, yapısal sorunlarından kaynaklanan vatandaş katılımının 

yetersizliğinin etkisiyle, genel olarak yurttaşları demokratik süreçlerden dışladığı ve 

bir kriz durumuna yol açtığı yönündedir. Bu durumun yurttaşların siyasete ve 

politika yapım süreçlerine olan ilgisinin azalmasına, aktif siyasal eylemlerden 

uzaklaşmasına ve genel olarak siyasal süreçler, kurumlar ve liderlere olan güvenin 

sorgulanmasına yol açan bir meşruiyet krizini de beraberinde getirdiği (Doğanay, 

2003: 23) iddia edilmektedir. Modern demokrasinin bu anlamda bir meşruiyet krizi 

barındırdığının iddia edilmesinin ardında aslında günümüz demokratik sisteminin 

üzerine kurulu olduğu temsil sisteminin kendisinin yattığı düşünülmektedir. 

Temsili demokrasiler egemenliğin halkın seçtiği yöneticiler aracılığıyla 

kullanılması olarak tanımlandığında, siyasal kararları belirleyenleri ve toplumu 
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yönetenleri seçebilme anlamında bu demokrasi modeli meşru sayılabilir. Zira siyasal 

iktidar toplumun tercihleri ve seçimi doğrultusunda belirlenmektedir(Eren ve Özden, 

2014: 163). Alınan ve uygulamaya konulan siyasi kararlara, belirli aralıklarla yapılan 

seçimler aracılığıyla toplumsal meşruluk sağlanmakta ve bu döngü devam 

etmektedir.  Ancak, temsili demokrasinin modern toplumlarda uygulanabilecek tek 

demokrasi modeli olabileceği iddiası, yurttaşların doğrudan demokraside yaptıkları 

gibi kamusal kararların içeriğini belirlemek yerine, sadece karar vericileri seçebilme 

hakkının yeterli görülmesine neden olduğu için de problemli görülmektedir. Çünkü 

bu durum temsil modelinin liberal demokrasinin meşruiyet ilkesi kabul edilen halk 

egemenliği kavramıyla çelişmesine neden olmaktadır (Köker, 1993: 51). 

Modern demokrasinin karar alma süreçlerinde yaşadığı sorunlar karşısında 

yetersiz kalarak meşruiyet krizine girmesi genel olarak bir yönetilemezlik sorunu 

olarak nitelendirilmektedir. Dahl’a göre klasik liberal demokraside meşruiyet, siyasal 

iktidarın belli dönemlerde genel, eşit ve gizli oy ilkelerine göre yapılan seçimler 

sonucunda değişebilmesi, siyasal iktidarın örgütlü toplum ve seçmenler tarafından 

denetlenebilmesi, bireysel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması (1996: 285) 

anlamına gelmektedir.    

Ancak Dahl’ın özetlediği bu üç biçimsel meşruiyet kriterinin siyasal 

düzlemde gerçek anlamıyla işlemediği düşünülmektedir. Zira liberal demokrasinin 

temsil sisteminde vatandaşların seçimlerle yasaları ve kamu politikalarını yapma 

hakkından feragat ederek yasa yapma yetkisini seçtiği yöneticiye bırakması ve onları 

kısıtlı bir şekilde denetleyebilmesi sonucunda oluşan sorunlar söz konusudur. Buna 

ek olarak, karmaşık modern toplumsal yapıların ortaya çıktığı bir dönemde, klasik 

anlamdaki sınıflı yapıların çözülmesi veya eski keskinliklerini yitirmesi, kitle 

partilerinin eski işlevlerinin ve etkinliklerinin kaybolmasına neden olmuştur. Bu 

durum temsili demokrasinin, siyasetin belli çıkar grupları aracılığıyla yapıldığı bir 

modele dönüşmesine yol açmış dolayısıyla sıradan vatandaş ya da oy kullananların 

genelinin siyasal sistemde aracı vazifesi gören kurum ve kuruluşlardan 

uzaklaşmasına neden olarak (Kahraman, 1998: 13-19), temsil krizini 

derinleştirmiştir. Yani temsil sistemi, siyasi faaliyette bulunma işinin profesyonel bir 
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meslek haline gelmesine ve bir anlamda küçük bir elit grubun elinde tekelleşmesine 

neden olmuştur. Bu durum nispeten katılım imkanlarından yoksun kesimlerin içinde 

yer aldığı geniş halk kitlelerinin karar alma süreçlerine katılmasını kısıtlamış ya da 

hiç temsil edilmeyerek siyasal katılıma ilgisi bakımından pasif bir toplumun 

oluşmasına yol açmıştır (Yıldırım, 1993: 23). 

Bu durumda, demokratik siyaset yerini iyi örgütlenmiş özel çıkarlara ve 

medyada dolayısıyla kamuoyunda yer bulmaya yönelik imaj çalışmalarına 

bırakmaktadır. Liberal temsili demokraside bu imkânlardan faydalanmak güç sahibi 

olmayı gerektirdiğinden süreçle ilgili fikir beyan etmek ya da katılım 

gerçekleştirmek isteyen geniş halk kesimleri sürecin dışında kalmaktadırlar (Fox ve 

Miller, 1995: 10; Guehenno, 1998: 88). 

Öte yandan modern toplumsal yaşamın bir sonucu olarak yurttaşların 

toplumsal eylemde bulunma isteklerinin törpülendiği söylenebilir. Çünkü bu süreçte 

birey şahsi meselelerine yönelerek toplumsal olanı dışlamakta ve kamusallıktan 

tamamen soyutlanmaya doğru yönelmektedir (Sennet, 2010: 26-27). Bireyin kendine 

dönüklük oranın artması ve kendi içine kapanması, bağlantılı bir şekilde toplumsal 

katılımın da ters orantılı bir şekilde azalması sonucu doğurmuştur. Dolayısıyla 

toplumsal ilke ve değerlere yabancılaşmış olan birey, ya siyasal sorunlar karşısında 

da ilgisiz kalmış ya da siyasal sisteme karşı güvensizlik duyarak (Eren ve Özden, 

2014: 166)  meşruiyet krizinin perçinlenmesine neden olmuştur. 

Temsil sorunu üzerinden liberal demokrasinin yaşadığı meşruiyet krizine 

dikkat çekenler bu krizi siyasal katılma hakkını farklı bir boyutta ele alıp 

tanımlayarak aşmaya çalışmışlar ve müzakereci demokrasi (deliberative demokrasi) 

modelini liberal temsili demokrasiye bir alternatif olarak sunmuşlardır. Zira 

müzakereci demokrasi modelinde katılım, dar bir şekilde tanımlanan ve sadece 

seçimlerde oy verme hakkı ile sınırlanan bir faaliyet olarak değil, her türlü toplumsal 

ve kültürel alanda,  siyasal olan ve olmayan bütün süreçlerde geçerli olan bir etkinlik 

(Benhabib, 1992: 238-240) olarak değerlendirilmektedir. 
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2.2. Temsil Krizine Bir Çözüm Önerisi: Müzakereci Demokrasi Kuramı  

Liberal demokrasilerde temsil sistemi nedeniyle yurttaşların demokratik karar 

alma süreçlerinden dışlandığı ve bir meşruiyet krizine yol açtığı iddiası müzakereci 

demokrasi kuramının temel iddialarından birisidir. Ana damarını Habermas’ın 

formüle ettiği müzakereci demokrasi kuramında meşruiyetin ancak ve ancak ortak 

ilgi alanını oluşturan konular hakkında, toplumun tamamının katıldığı, özgür ve 

herhangi bir kısıtlama olmadan yapılan kamusal müzakereden kaynaklanabileceği 

savunulmaktadır (Benhabib, 1999: 102–103). Dolayısıyla temsili demokraside ortaya 

çıkan meşruiyet krizinin ortadan kaldırılmasında, yurttaşların karar alma süreçlerinde 

etkin bir şekilde siyasal faaliyette bulunarak katılım gerçekleştirmeleri oldukça önem 

arz etmektedir. 

Müzakereci demokrasi kavramı içerisindeki müzakere, ilgili kişilerin 

herhangi bir meselede bir karara varmadan önce, argümanlar temelinde veya 

gerekçeli olarak birbirlerini ikna etmeyi ve bunun sonucunda ortak bir karara 

ulaşmayı sağlayacak şekilde aralarında derin ve uzun uzadıya istişare etmeleri süreci 

olarak tanımlanabilir. Buradan yola çıkarak, müzakereci demokrasi de bir toplumun 

kaderini ilgilendiren ortak kararların bahsi geçen bir tartışma süreci sonunda alındığı 

bir demokrasi modeli olarak düşünülebilir (Erdoğan, 2012: 27). Yani yurttaşların 

kendilerini ilgilendiren her konunun ortaya konulması ve çözüm üretilmesi 

aşamalarında sürece hem düşünsel hem de eylemsel anlamda katılmasını sağlayan bir 

sosyo-politik sistemdir. Kararlardan etkilenenlerin tamamının kolektif katılımı 

demokratik boyutu, sürecin rasyonelliği ve tarafsızlığı ilke olarak benimsemiş 

katılımcılarca oluşturulması ise müzakere boyutunu oluşturmaktadır (Elster, 1998: 

8). 

Siyasetle ilgili malumat sahibi olunan bilgilerin ve siyasi içerikli fikir 

alışverişlerinin bireylerin siyasal faaliyetlerinin niteliğini artıracağı düşüncesinden 

yola çıkan müzakereci demokrasi anlayışı, yurttaşların ortak meselelerle ilgili 

bilgilerini paylaştığı, toplumsal işler hakkında konuştuğu ve alınacak karar ve 

görüşleri oluşturduğu, sonuç olarak da siyasal süreçlere katıldığı bir model 

(Sitembölükbaşı, 2005: 147) olarak kavramsallaştırılmıştır. 
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Genel olarak Habermas’ın “iletişimsel eylem” teorisinden ilham alınan bir 

literatür çerçevesinde oluşturulan müzakereci demokrasi modelinde, kamusal 

alandaki demokratik müzakere süreci sayesinde bireyler, normalde dikkatlerden 

kaçabilecek yeni analizlerden ve çözüm önerilerinden haberdar olabileceklerdir. 

Dolayısıyla toplumsal sorunlar müzakereci demokrasi usulleriyle ele alındığında 

daha bütüncül karar alma mekanizmalarının gelişmesini sağlanmış ve insanların 

bilinçli kollektif eylemler aracılığıyla toplumsal ve ekonomik hayatın yönetimini 

aktif bir şekilde üstlenmelerinin (Erdoğan, 2012: 28) önü açılmış olacaktır.  

Müzakereci demokrasinin odak noktasında, herhangi bir amaç veya daha 

önceden tespit edilmiş bir gündem olmadan özgür vatandaşlarca ve gönüllülük 

esasıyla yürütülen siyasi nitelikli düşünce paylaşımı veya konuşma olarak 

tanımlayabileceğimiz “siyasi tartışma” kavramı yer alır. Siyasi tartışmalar bireylerin 

kişisel tecrübeleri ile siyasal sistem arasında bir köprü oluşturabilmektedirler. Genel 

olarak özel alan olarak tanımladığımız alanda yapılan bu tartışmalar hem girdileri 

hem de çıktıları açısından siyasal alandan etkilenmekte ve onu da etkilemektedir 

(Kim vd. , 1999: 375). Dolayısıyla vatandaşlar siyasal tartışmaya girdilerinde konu 

başlıkları siyasal gündeme paralel olarak belirlenmekte ve kamuoyu kanaatleri, oy 

tercihleri gibi sonuçlar da tartışma çıktıları olarak siyasal alana dönmektedir. Bu 

anlamda siyaset belli kesimlerce yapılan profesyonel bir meslek olmaktan çıkarak 

gündelik hayatın ya da sıradan insanın yaşamının bir parçası haline gelmektedir. 

Ancak müzakereci model sadece karşılıklı konuşma veya tartışma anlamına gelmez. 

Burada amaç tarafların üzerlerinde uzlaşabileceği bir ortak faydaya ulaşmaktır ve bu 

ortak fayda müzakere sürecinde yaratılmasa bile biçimlendirilmektedir (Knight ve 

Jhonson, 1994: 290). 

Müzakereci demokrasi modelinin temel ögeleri yurttaşlık, hak ve katılım 

olarak formüle edilmiştir. Alınan herhangi bir siyasi karardan etkilenen her bireyin 

tartışmaya yani söylem oluşturma sürecine katılmaya hakkı bulunmaktadır. 

Müzakere içerisinde bulunan herkes ileri sürülen fikre itiraz etmeye, konuyla ilgili 

soru sormaya veya konuyla ilgili arzu ve isteklerini belirterek yeni bir fikir 

beyanında bulunmaya ve bunları açıklamaya yetkilidir. Bu süreçte hiçbir yurttaş 
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manevi ya da fiziksel bir zorlamayla müzakere dışı bırakılamaz çünkü müzakereci 

demokrasi modelinde amaç rasyonel iletişimin bir sonucu olan uzlaşmaya ulaşmaktır 

(Özalp, 2009: 9). 

Müzakereci demokrasinin ideal ilkeleri; müzakere süreçlerinin rasyonel ve 

nesnel tartışmalar şeklinde gerçekleştirilmesi; belirli sınırlar içinde halka açık olarak 

yapılması ve hiç kimsenin dışlanamaması; alınacak kararlardan etkilenecek olanların 

tamamının müzakere sürecinde eşit bir şekilde yer alabilmesi; dışardan baskı 

yapmaya kapalı olması, bütün katılımcıların fikirlerinin açıklarken ya da tartışırken 

eşit fırsatlara sahip olması; mantığa dayalı bir konsensüs hedefinin olması ve 

müzakerelerin askıya alınıp devam ettirilmesinin kısıtlanamaması; son olarak da 

müzakere sonuçlarının temel özgürlük ve adil fırsat ilkelerine aykırı olmaması 

(Greiff, 2000: 403) şeklinde özetlenebilir. Bu özelliklerden yola çıkarak müzakereci 

demokrasi modelinde katılım, sadece seçimlerde oy vermek gibi dar anlamıyla 

tanımlanmış bir politik bir etkinlik olmaktan çok, toplumsal ve kültürel alanları içine 

alacak şekilde genişlemiş bir süreç olarak görülmektedir. Dolayısıyla yurttaşların 

iradelerini oluşturdukları müzakere süreçleri ve kamusal alan temsili demokrasideki 

meşruiyet krizini ortadan kaldırmanın bir yolu (Habermas, 2010: 43) olarak 

sunulmaktadır. Bu diyalog ve müzakere süreci bireylerin etkin siyasal eylemlerini ve 

siyasal sürece katılımı anlamıyla kamusal alanı oluşturmaktadır. 

Müzakereci demokrasi kuramının bu iddialarının temelinde siyasal sisteme 

vatandaş katılımının sağlanması ve karar alma süreçlerinin daha demokratik hale 

getirilmesiyle, temsili liberal demokrasinin içinde bulunduğu meşruiyet krizine 

kamusal alanda bir çözüm yolunun bulunabileceği ümidi bulunmaktadır.  Buna göre, 

kamusal alan yurttaşların görüşlerini ifade edecekleri güçlü bir mücadele alanıdır 

(Köker, 1993: 115-116). Başka bir ifadeyle, kamusal alan modern toplumlarda 

politik katılımın dolayısıyla da demokratik meşruiyetin müzakere ortamı vasıtasıyla 

gerçekleşebileceği, devletten ayrı ve aynı zamanda devlete karşı eleştirel söylemlerin 

de ortaya atılabildiği ve paylaşılabildiği bir alan (Habermas, 2010: 43) anlamına 

gelmektedir. 
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2.2.1. Müzakereci Demokrasi Kuramı ve Kamusal Alan 

Kamusal alan, ortak çıkarların ve gerçeğin konuşularak elde edildiği bir alan 

olarak (Yükselbaba, 2008:230) tanımlanırsa müzakereci demokrasi modelinin 

olmazsa olmazı bir zorunluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani müzakerenin başlıca 

mekânı kamusal alandır.  Habermas’ın tanımıyla kamusal alan; bireylerin toplumsal 

çevrelerinde herhangi bir sınırlama olmaksızın -diğer bir deyişle, kendi düşüncelerini 

özgürce açıklayıp yayınlama hakkı ve özerk grup örgütlenmeleri kurma hakkının 

garantisi altında- hemen herkesi ilgilendiren sorunlar hakkında birbirleriyle 

etkileşimde bulunabildikleri bir alandır (1995: 62). Dolayısıyla müzakereci 

demokrasi kuramının ana unsurları olarak nitelendirilebilecek ve yurttaşlara siyasal 

kararların alınması sürecinde derinlemesine tartışma ve sonuçta ortaya çıkacak karara 

katılma imkânı veren şartların hemen hepsinin ancak ve ancak işlevsel bir kamusal 

alan modelinde gerçekleşmesi mümkündür. Habermas’ın söylemsel kamusal alanının 

özellikleri; konuşmaların aleni olması, katılımın herkese açık olması, katılımcıların 

özgür ve eşit olması ve katılım önündeki engellerin kaldırılmış olması, kamu alanının 

devlet alanından ayrı bir yer olması, genel yarara ilişkin olmak kaydıyla gündem 

kısıtlamasının olmaması ve tartışmaların bir mutabakat amacıyla yapılması şeklinde 

(Yükselbaba, 2008: 251) özetlenebilir. 

Müzakereci demokrasi kuramlarının temel savının da açık, özgür ve eşit bir 

şekilde yurttaşlarca yapılan tartışmanın, demokratik meşruiyetin ön koşulu ve temel 

dayanağı olması, kamusal alanda gerçekleşen eylem ve konuşma biçimlerinin siyasal 

süreçlere katılımın etkinleştirilmesinde önemli bir yerinin olduğunu düşüncesine 

götürmektedir (Doğanay, 2003: 15). Dolayısıyla müzakereci demokrasi modelinin 

demokrasinin meşruiyet krizini aşma iddiası, onu etkin bir şekilde vatandaş 

katılımının sağlanması için kamusal konuşma ve müzakere sürecini temel almaya ve 

buna bağlı olarak da söylemsel kamusal alan modeline odaklamaya yöneltmektedir. 

Müzakere süreci sonunda oluşan fikirlerin bireyleri eyleme sevk edeceğinden 

hareketle, müzakere sürecinin bireyi doğal olarak katılımcı siyasal davranışa 

yönlendireceği düşünülmektedir. Fikirler bireyler arasında dolaşan yorum ve 

gözlemlerin paylaşımıyla oluşmakta ve insanlar birbirleriyle konuşarak belirsiz olan 
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eğilimlerini açıklığa kavuşturmaktadırlar. Bu yol da onları belirli tutum, eylem ve oy 

tercihlerinde bulunmaya götürmektedir (Katz, 1992: 80). Dolayısıyla müzakereci 

demokrasi modelini siyasal katılımla ilişkilendirilmesi (Kim vd, 1999: 376)  ve 

ancak birlikte bir anlam ifade edebileceklerinin söylenmesi yanlış olmayacaktır. 

2.3. Kamusal Alan ve Kamuoyu  

Demokrasinin tam anlamıyla işlerlik kazanabilmesi için gerekli olan 

koşullardan biri de şüphesiz özgür bir kamuoyunun oluşma imkânlarının varlığıdır. 

Kamusal konuların tartışıldığı ve yayıldığı yer olan kamusal alan her dönem farklı 

şekillerde ortaya çıkmaktadır. Sosyal medyanın ortaya çıkması ve etki alanını 

artırmasıyla günümüz kamusal alanının yeni bir şekle büründüğü iddia (Algül ve 

Üçer, 2013: 30 ) edilmektedir. 

Kamusal alan ve kamuoyu kavramları çoğunlukla birbirleriyle 

karıştırılmaktadır. Habermas’ın kamusal alanı, her şeyden önce, toplumsal 

yaşamımız içinde kamuoyuna benzer bir şeyin oluşturulduğu bir alan olarak (1995: 

62) tanımlaması bu iki kavramın birbiriyle çok açık bir ilişki içerisinde olduğunu 

göstermektedir. Latincedeki “publicus” ve “opinion” sözcüklerinin birleşmesinden 

meydana gelen ve İngilizce’de “public opinion” sözcükleriyle ifade edilen 

“kamuoyu” kavramı, dilimize “efkar-ı umumiye” şeklinde girmiştir. En genel 

anlamıyla kamuoyu; “belli bir zamanda, belli bir tartışmalı sorun karşısında, bu 

sorunla ilgilenen kişiler grubuna veya gruplarına hakim olan kanaatler” (Kapani, 

2004: 147) olarak tanımlanabilir. Bu anlamda kamuoyu azınlık ve çoğunluk 

kanaatlerinin tamamını içine alacak (Sezer, 1972: 5) şekilde tanımlanmıştır.  

Bir kamuoyundan bahsedebilmek için belli bir sorun, bu sorunlara muhatap 

olan bir insan kitlesi ve bu insan kitlesinin sahip olduğu ortak kanaatlerin olması 

gerekmektedir. Dolayısıyla özellikleri itibariyle kamuoyunu, bilinçli bir topluluğun, 

kamuoyunu ilgilendiren bir sorun karşısında, rasyonel biçimde yürütülen, aleni bir 

tartışma sonucu ulaşılan toplumsal yargı olarak (Unat, 1988: 36) tanımlamak 

mümkündür. Tanımda dikkat çeken “aleniyet”, “ortak sorun” ve “rasyonel akıl”, gibi 

kamuoyuna ait özellikler daha önce de bahsedildiği üzere kamusal alan için de 
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olmazsa olmaz özelliklerdendir. Bu nedenle kamuoyunun oluşabilmesi için, sağlıklı 

bir kamusal alanın varlığı şarttır. Başka bir deyişle kamusal alan kamuoyunun 

doğması için bir beşik vazifesi görür. Soyut veya somut zaman-mekân bağlamında 

kamusal alanda eylemde bulunan kamusal alan aktörleri kamuoyunu oluştururlar 

(Gökce ve Göksu, 2013: 230). 

Kamuoyu kavramını kamusal alandan daha dar bir çerçevede tanımlamak 

gerekecektir. Zira kamusal alan, müzakere etme, düşünme, akıl yürütme gibi her 

türden eylem ve söylemin yer bulabildiği geniş bir alana tekabül etmektedir. 

Kamuoyu ise özellikle geleneksel medya düzeni içerisinde daha çok medya 

organlarının, ideoloji üreten medyatik aydın, entelektüel ve kanaat önderlerinin 

fikirleri çerçevesinde oluşmaktadır. Dolayısıyla bir konunun kamuoyu 

oluşturabilmesi için kurumsallaşması gerekmektedir. Yani kamuoyunda bütün 

konular ve kanaatler belirleyici olamaz sadece siyasal iletişim bağlamında 

kurumsallaştırılabilmiş konular kamuoyu olarak tebarüz edebilir (Gökce, 1996: 220). 

Bu kurumsallaştırma ise merkezi bir medya düzeninin olduğu sistemlerde 

kamuoyunun, kamusal alan tanımında sıkça başvurduğumuz “aleniyet”, “eşitlik” ve 

“genel yarar” gibi özelliklerinden uzaklaşmasını beraberinde getirmektedir. 

Ancak günümüz medya düzeninin geleneksel medyadan yeni medya 

sistemine doğru evrilmesi kamuoyunun güdümlü ve kontrol altında olduğu imajını 

değiştirmektedir.  Kamuoyu kavramı artık gelenekselleştiği şekilde tekil anlamıyla 

değil çoğul anlamıyla kullanılmaktadır. Bu bağlamda genel kamuoyuna 

eklemlenemeyen, geleneksel medya içerisinde gündem olamayan konular ya da 

algılanamayan kanaatler, sosyal medyanın çoğulcu yapısı sayesinde alt-kamuoyu 

veya karşıt-kamuoyu (Gökce, 2012: 40) gibi tasnifler altında varlığını 

sürdürmektedir. Dolayısıyla internet ve sosyal medya, kamuoyunun oluşumunda 

etkili olan geleneksel medyanın gündemi oluşturan enformasyon döngüsünün, tekten 

çok’a şeklindeki yapısını dönüştürerek çoktan çok’a haline getirmekte (Underwood, 

2002: 136) ve bu anlamıyla kamuoyunun eskiden olduğundan daha demokratik bir 

çizgide oluşmasına yardımcı olmaktadır. 
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2.4. Sosyal Medya ve Kamusal Alan 

Habermasın, devlet ile özel alan arasında bağlantı kuran, özgür, katılımcı ve 

rasyonel bir tartışma dünyası oluşturan 18. yüzyıl burjuva kamusal alanları, 

bireylerin genel çıkarlarını kamusal ilgi alanlarını tartışabildikleri kahvehaneler, 

okur-yazar kulüpleri, gazeteler ve politik dergileri içermekteydi (Habermas, 

2010:100-103). Habermas’a göre bu kamusal alan, eleştirel müzakere ve rasyonel 

tartışma gibi araçlarla kamuoyunu yeniden üretmeye muktedir yurttaşların 

oluşturduğu bir forum fikrine atıf yapmaktadır. Ancak bu ideal kamusal alan tam 

anlamıyla gerçekleşememiştir. Zira medyanın ticarileşmesi ve devlet müdahalesinin 

artması gibi nedenlerle Habermas’ın kamusal alanı bir anlamda çökmüş ve bir fantezi 

dünyasına (Slevin, 2003: 76) dönüşmüştür. 

Günümüzde ise kamusal alanın artık sosyal medya üzerinden internette yaşam 

bulacağı iddiaları tartışılmaktadır. Sosyal medyanın ya da internet tabanlı yeni 

iletişim teknolojilerinin toplumsal açıdan kamusal müzakere alanları oluşturacak 

niteliğe sahip olup olmadığı sorusu ya tamamıyla reddedilmekte yada ütopik bir 

iyimserlikle algılanmaktadır. Şüphesiz ki internet ve sosyal medya kamuoyu 

oluşumu ve müzakere zemini açısından yeni imkânlar sunmaktadır. Gündemdeki 

herhangi bir konuyla ilgili dayanışma ortamı oluşturma ya da çeşitli toplumsal 

hareketleri örgütleme çabasında olanlar açısından daha hızlı organize olma ve 

bilgilenme ihtiyacı, geleneksel iletişim araçlarıyla kıyaslandığında, internetin ve 

sosyal medyanın bu amaçlar için kullanılmasının, hem daha ucuz hem daha kolay ve 

az zaman alıcı olduğu bir gerçektir. Farklı yerlerde bulunan birimler arasında 

sağladığı etkileşim sayesinde internet ve sosyal medya, merkezi otoritenin çok kolay 

bir şekilde denetim kuramadığı bir ağ örgütlenmesinin oluşmasına yardımcı olabilir.  

Sosyal medya bu özellikleriyle vatandaş-devlet iletişimi üzerinde de tesir 

etmekte, iki yönlü bilgi alışverişi için ideal bir platform olarak şeffaflık, katılım ve 

dayanışma ilkelerine uygun bir sistemin oluşmasına zemin hazırlamaktadır (Mergel, 

2013: 33). Oluşan bu yeni sistemin dayanışmacı ve katılımcı özellikleri ile yoğun bir 

etkileşim trafiği içerisinde paylaştığı belli konuları kamuoyunun ya da kitle iletişim 

araçlarının gündemine farklı bir anlayışla sokulabilmektedir (Törenli, 2005:213). 
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Yurttaşlar sosyal medyada ortak meselelere ilişkin sorunları tartıştıkları bir etkileşim 

alanı dolayısıyla bir kamusal alan oluşturabilmektedir. Dolayısıyla toplumsal 

farklılıkların temsil edilebilmesi önündeki, dijital uçurum ve toplumsal eşitsizlikler 

gibi sosyo-ekonomik engeller de böylece azalmaktadır. Bu durum internetin ve 

sosyal medyanın karşılıklı etkileşim özelliği ve birinci bölümde bahsettiğimiz diğer 

özellikleri onun müzakereci kamusal alan modeline uygun bir kamusal alan 

oluşturabileceği düşüncesini desteklemektedir. 

Yani internet ve sosyal medya üzerinden oluşan bu kamusal alanda, tüm 

vatandaşların birbirleriyle ilişki kurmalarını ve etkileşimlerini arttıran onları yaratıcı 

kılan ve özel ilgi alanları üzerine odaklaşmalarını sağlayan doğrudan bir 

toplumsallaşmanın sağlanabileceği düşünülmektedir. Bu anlamıyla tamamıyla 

modern standartların dışında olan ve post-modern niteliklere sahip kabul edilen 

internet, yeni tür bir kamusal alan zemini oluşturmasına atıfla ‘ikinci medya çağı 

meyvesi’ (Aydoğan, 2011: 69-71) olarak nitelenmiştir.  

Demokrasinin meşruiyet krizini aşma amacıyla bireylerin siyasal süreçlere 

daha etkin katılımının sağlanması çabaları da, kamusal alanın genişlemesine ve 

internetin yeni bir kamusal alan mecrası olarak ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır 

(Kellner, 2004: 715). Çünkü geleneksel medya sisteminde yer bulamayan veya 

gündem olamayan “marjinal” düşünce ve kanaatler internette ve sosyal medyada 

oldukça kolay bir şekilde yayılabilmektedir. Yani internet ve sosyal medya toplumsal 

ilişkilerin mümkün olduğu bir kamusal alan zemini ortaya çıkarmıştır. Ortaya çıkan 

bu sanal kamusal alanda katılımcılar açık erişim ve aleniyet, gönüllü katılım, sosyal 

statüden bağımsız katılım, devlet iktidarından bağımsızlık gibi klasik kamusal alanın 

özelliklerini içeren bir müzakere ve iletişim süreci içerisinde (Rheingold, 2000: 10-

14) bulunabilmektedir. Kamuoyu oluşturma girişimlerinin her şeyden önce ilgililerin 

konu hakkında karşılıklı iletişime girmelerini sağlayabildiği ölçüde başarılı 

olabileceği (Gökce, 1996: 222) düşünülmektedir. Bu bağlamda internet ve sosyal 

medyanın da bazı yoksunluklar dikkate alınmadığı takdirde isteyen herkes tarafından 

erişilebilir ve herkese açık olduğu kabul edilmekte ve kolektivist bir topluluğun 

oluşmasını sağlayacağı kabul edilmektedir. Dolayısıyla sanal kamusal alan 
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sayabileceğimiz mecranın merkeziyetçilikten ve seçkincilikten uzak, eşitlikçi 

(Fernback, 1997: 46) bir yapısı vardır. 

Bu özelliklerinden dolayı sosyal medya aracılığıyla oluşan kamusal alanın 

Habermas’ın kamusal alanına yapılan eleştirilere bir cevap niteliği taşıdığı iddia 

edilebilir. Sosyal medya sistemi içerisinde kamusal alan birbirine mesafe içinde, 

geçişken ve çoklu yeni bir biçime dönüşmektedir. İnternet ve sosyal medyanın 

merkeziyetçi olmayan yapısı ve küresel bazda etkileşim kabiliyeti bu sanal kamusal 

alanın genişlemesini sağlamaktadır. Bu anlamıyla sosyal medya ve interneti bir 

kamusal alan mecrası olarak değerlendirenler elektronik bir agoranın yeniden yaşama 

geçebileceğini (Porter, 1997: 213) iddia etmektedirler. 

İnternet ve sosyal medyanın yeni bir kamusal alan oluşturduğu düşüncesini 

savunan Peter Dahlgren, oluşan bu sanal kamusal alanları da kendi içinde beş 

kategoriye ayırmıştır. Bunlar, sanal kamusal alanlar toplumsal ilişkiler veya kimlikler 

ile geneli ilgilendiren çıkarlar hakkında üretilmiş bireysel veya örgütsel web siteleri, 

bloglar, forumlar veya sohbet sitelerinin olduğu “önce ve sonra siyasal alanlar”; 

online gazeteciliğin yapıldığı “gazetecilik alanı”; “siyasal savunuculuğun yapıldığı 

alan”, internet ve sosyal medya ortamının yeni toplumsal hareketler tarafından 

kullanıldığı “alternatif aktivist alan”; ve son olarak e-devlet uygulamalarının (e-

oylama/katılım, e-eğitim, e-sağlık, e-ticaret, e-adalet vb.) yer aldığı “e-devlet alanı” 

olarak tasnif edilmiştir (Dahlgren, 2009: 167-168’den aktaran Bayraktutan vd., 2013: 

21). 

Dolayısıyla sosyal medya ve internet yukarda sayılan özellikleri itibariyle 

üstün olduğu geleneksel medyaya göre kamusal konularda gün geçtikçe aktif katılım 

gerçekleştiren ve müzakereye daha fazla zemin oluşturan bir şekle bürünmekte, 

yurttaşların kamusal meselelere ilişkin etkileşim kurmasını sağlamaktadır. Sosyal 

medya üzerinden oluşan kamusal alan dört temel unsur üzerinden şekillenmektedir 

(Wilhelm, 2000: 33-34): 

 İnternet kullanımınınım yaygınlaşmasıyla kullanıcıların katıldığı sanal 

etkinlik sayısının çoğalması; 
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 İnternet üzerinden siyasal katılım imkanlarıyla vatandaşların seslerini 

duyurabilmesi; 

 Sosyal medya aracığıyla müzakere ve tartışma ortamının canlanması; 

 Son olarak da yatay ve adem-i merkezi karar alma süreçlerinin 

işlemesi.   

Sosyal medya ve internetin bir kamusal alan oluşturabileceği fikrine iyimser 

açıdan yaklaşanlar, internetin ve sosyal medyanın, kısmen de olsa devletin ya da 

diğer resmi otoritelerin denetim alanının dışında kalabilen, farklı kimliklerin temsil 

edilebildiği, çeşitli sosyo-kültürel eğilimlerin kendi özgünlükleri ile birlikte güvence 

altında olduğu ve özgür tartışma ortamında oluşturulmuş çoğulcu kamusal alanlar 

inşa edebileceğini, bunun da demokrasinin geleceği açısından önemli olduğunu 

(Köse, 2007: 174) iddia etmektedirler. Fakat kamusal müzakere sürecinde toplumda 

var olan ekonomik sosyal kültürel vb. eşitsizliklerin görmezden gelinmesi ve sanki 

yoklarmışçasına davranılması müzakereye katılımdaki eşitsizliği ortadan 

kaldırmamaktadır. Hatta bu tür bir görmezden gelme toplumdaki hâkim grupların 

yararına bağımlı grupların ise zararına işleyebilmektedir (Fraser, 2004: 114). Dahası 

sanal kamusal alanlarda kamuoyu gündeminin oldukça hızlı bir şekilde değişebilmesi 

ve bireysel meseleler ile kamusal meselelerin birbirleriyle karışması insan belleğinin 

zayıflığından kaynaklanan müzakere sorunlarına da yol açabilmektedir. 

Dolayısıyla bir kamusal alan mecrası olarak sosyal medyanın demokratik bir 

araç olup olmadığı konusundaki tartışmalar henüz bir sonuca ulaşmış 

sayılmamaktadır. İnterneti ve sosyal medyayı bir katılma ve kamusal alan mecrası 

olarak görenler, onu bireysel ve toplumsal özgürleşmenin bir aracı olarak 

alkışlamakta,  internet ve sosyal medyaya karamsar yaklaşanlar ise global şirketlere 

ve internetin ticari yönüne dikkat çekerek sosyal medya ve internetin özgürleştirici 

özelliklerinden çok kar ettirme potansiyeline (McQuail, 2004: 4)  vurgu 

yapmaktadırlar. Daha çok sınırlılıklar üzerine odaklanan olumsuz bakış açısına göre, 

internet ekonomik, siyasi ve sosyal yaşamdaki var olan eşitsizlikleri ortadan 

kaldırmak yerine devam ettirmektedir. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler bir 

yandan iletişim maliyetlerini azaltmaktadır fakat öte yandan bu yeni iletişim 
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teknolojilerine erişimi olmayanları daha da katı bir şekilde dışarıda bırakmakta ve 

eşitsizliği körüklemektedir (Tilly, 2004: 98). Dolayısıyla internet ve sosyal medyaya 

erişme noktasında bütün yurttaşlar eşit fırsatlara sahip değildir. İnternet,  yapısından 

kaynaklanan nedenlerle gözetim toplumu ya da denetimci toplum yapısına ortam 

sağlayabilmekte, devletler yasal düzenlemeler ve sansür gibi araçlarla ağ 

ortamlarında var olan bilgi ve etkileşimin nitelik ve niceliğini zayıflatabilmektedir. 

Bu anlamıyla internet ve sosyal medya yeni kamusal alan olamaz, sadece onun bir 

parçası olabilir (Schalken, 1998: 168) düşüncesi sosyal medyaya olumsuz açıdan 

yaklaşanların temel iddiaları arasında yer almaktadır. Ayrıca sosyal medya ve 

internetin bir tür popülizme yol açarak (Gökçe ve Örselli, 2012: 52) ideal olandan 

uzaklaşacağı iddiaları da dile getirilmektedir.   

Her ne kadar sosyal medyanın demokratik fonksiyonları ile ilgili tartışmalar 

devam etse de somut olarak gözlemlenen bir gerçek vardır ki o da artık kamuoyu 

gündemiyle ilgili içerik oluşturmanın sadece geleneksel medyanın gündem 

belirleyicileri için değil, sosyal medya erişimi olan herkes için mümkün hale gelmiş 

olmasıdır. Hatta son yıllarda sosyal medya kullanıcılarının ürettikleri içerikler ve 

gündem maddeleri, geleneksel medyada sıkça yer almakta ve onun önüne 

geçmektedir. Pek çok televizyon programı ve gazete sosyal medyadan haberleri 

içeriklerine taşımaktadırlar. Bu durum bir açıdan medyanın demokratikleşmesi 

anlamına da gelmekte ve sosyal medya kullanıcılarınca oluşturulan farklı içerikler 

ana akım medyada temsil imkânı bulmaktadır. Dolayısıyla medyanın 

demokratikleşmesi ile birlikte sosyal medya kullanıcıları yeni etkileyenler tabakası 

(Arık, 2013: 103) haline gelmişlerdir.  

2.5. Sosyal Medya ve Demokrasi 

Modern toplumlarda doğrudan demokrasi modelinin uygulanma imkânının 

bulunmadığı kabul edilse de ondan tamamıyla vazgeçilmemiş ve doğrudan 

demokrasi günümüz demokrasi modelleri için bir ideal olarak görülmeye devam 

edilmiştir (Holden, 2007: 55). Temsili liberal demokrasinin daha önce bahsedildiği 

üzere bir takım meşruiyet bunalımları içerisinde olması ve doğrudan demokrasi 

idealinden oldukça uzaklaşmasıyla, internet ve sosyal medyanın, demokrasinin söz 
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konusu zayıflıklarının giderme ve doğrudan demokrasi idealini yeniden hayata 

geçirme potansiyeliyle ortaya çıktığı iddia edilmektedir. Hatta temsili demokrasinin 

katılımı ortadan kaldıran bir paradoks olduğu, demokrasinin ancak katılımla yeniden 

canlandırılabileceği düşüncesinden hareketle yeni iletişim teknolojilerinin, 

vatandaşların bilgiye eşit ulaşımını sağlamak ve bireylerle kurumlar arasındaki 

mesafeleri katılımcı ve müzakereci bir ağ vasıtasıyla aşarak bir araya getirmek için 

önemli bir araç olacağı düşüncesi (Barber, 1995: 332)  internetten bile önceye 

götürülebilir.  

Dijital teknolojilerin özelliklerinin bir sonucu olarak, paylaşılan bilginin 

niceliğindeki artış, etkileşim olanaklarının genişlemesi ayrıca kullanıcıların iletişim 

sürecine aktif olarak katılabilmesi gibi nedenlerle internetin siyasete ilgiyi ve katılımı 

artıracağı öne sürülmüş ve daha önceleri geleneksel medya araçlarına yüklenen 

toplumu demokratikleştirme misyonu, günümüzde internete aktırılmıştır (Hamelink, 

2001: 13). İnternetin ve sosyal medya araçlarının kullanımın artmasının ardından 

yöneten ve yönetilen arasındaki mesafenin daraldığı, oluşan bu etkileşimli 

platformların yeni fırsatlar ortaya çıkararak doğrudan demokrasinin de 

kuvvetlenmesine yol açtığı (Aktaş, 2004: 211) düşünülmektedir. Dahl’ın demokrasi 

için ortaya koyduğu beş kriter olan; etkin katılım, oy kullanma eşitliği, bilgi 

edinebilme, gündem üzerine son sözü söyleme hakkı ve yetişkinlerin dahil olması 

(Dahl, 2010: 40) gibi özellikler dikkate alındığında, sosyal medya ve internetin 

sunduğu imkanların bu kriterler için biçilmiş kaftan olacağı düşünülebilir. Benhabib 

de müzakereci demokrasi modelini özellikleri itibarıyla sonuçlarından etkilenen 

herkesin üzerinde anlaşacağı kuralların geçerli olduğu; müzakereye katılımda eşitlik 

ilkelerinin uygulandığı; tartışmayı başlatma ve soru sorma bakımından herkesin aynı 

fırsatlara sahip olduğu;  isteyen herkesin belirlenen konuları sorgulama hakkının 

olduğu bir sistem (1999: 105) olarak tanımlamaktadır. Bu anlamda internet tabanlı 

yeni iletişim teknolojileri ve sosyal medya Benhabib’in ifade ettiği şekliyle 

müzakereci demokrasi modelinin imkânlarının pek çoğunu barındırmaktadır. Çünkü 

internet ve sosyal medya açısından da yukarda bahsi geçen özelliklerin hemen hemen 

hepsi geçerlidir ve sosyal medya ortamında tartışmanın gündemini ve katılımcıların 

kimliğini sınırlayan neredeyse hiçbir kural bulunmamaktadır. 
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Etkin bir demokrasinin gerçekleşme koşullarından olan vatandaşların 

alternatif bilgi kaynaklarına ulaşma imkânlarına sahip olması (Akgün, 2008: 97) şartı 

da sosyal medya aracılığıyla daha kolay ve yaygın bir şekilde gerçekleşmektedir. 

İnternet ve sosyal medyanın sadece etkileşim değil bunun yanında ağ mantığından 

kaynaklanan, küresel, gayrı merkezi, sınırsız, kullanıcı denetimli olması gibi 

özellikler de onun geleneksel medya araçlarıyla kıyaslayınca daha demokratik 

olduğu iddiasını (Özkaya, 2013: 148) güçlendirmektedir. Yeni iletişim teknolojilerin 

verdiği altyapı desteğiyle sosyal medyanın kamuoyunda dolaşan bilgi miktarını 

artırması, bireysel etkileşime imkân sağlayarak küresel bazda bir iletişim ve erişim 

imkânı sunması, onun katılımcı demokrasiyi gerçekleştirecek bir araç olarak 

değerlendirilmesinde (Karapınar, 2006: 97) önemli rol oynamaktadır. 

İnternet-demokrasi ilişkisine vurgu yapanlar beş ana tema etrafında 

görüşlerini desteklemektedir:  Kolay erişim ve bilgiye ulaşmada yeterlilik, internetin 

otoriteden bağımsız olarak örgütlenebilmesi, internet ve sosyal ağlarda ifade 

özgürlüğünün sınırsız ve içerik denetiminin nispeten zor olması, siyasal katılmanın 

artması, sivil toplumun genişlemesi ve küresel düzeyde örgütlenebilmesi (Timisi, 

2003: 207). Morrisett ise göre internet ve sosyal medyanın demokrasinin üzerinde 

pozitif etki edebilmesi ya da onu geliştirebilmesi için erişim, enformasyon ve eğitim, 

tartışma, müzakere, seçim ve eylem olmak üzere altı zorunluluğun olması gerektiğini 

düşünmektedir (2004: 27- 30). Artan nüfus ve küresel düzeyde bir coğrafi alan 

düşünüldüğünde farklı düşünce ve bakış açılarının bir araya getirilmesi için erişim 

olanakları oldukça önemlidir. Burada yapılan tartışmaların doğru ya da yanlış bir 

bilgi dayanılarak yapılması ve tartışmanın önyargılardan uzak kalması için 

enformasyon gereklidir. Sosyal ağlar bireylerin tartışma ortamına girmesini 

sağlamakta oldukça kullanışlıdırlar. Sosyal medya üzerinden yapılan müzakere 

süreci yurttaşların sorun tanımlamasını ve olası sonuçları tartışmasını 

kolaylaştırmaktadır. Müzakere sonucunda ortaya çıkan kararda bireyler seçimlerini 

yapabilmekte ve yaptıkları tercihi eyleme dönüştürmek üzere harekete 

geçebilmektedirler. 
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Benzer şekilde Castells, interneti daha fazla demokrasi için ideal bir araç 

olarak görmektedir. İnternet ve sosyal ağlar aracılığıyla yurttaşlar siyasal içerikli 

bilgilere ve gündeme daha hızlı ve kolay erişmekte, etkileşim özelliği sayesinde 

siyasetçilere doğrudan sorularını yöneltebilmektedirler. İnternet ve sosyal medya 

üzerinden kamuoyu anketlerine katılabilen yurttaşlar konulara ilişkin düşüncelerini 

paylaşarak hükümet politikalarını tartışabilmektedirler (Castells, 2001: 157). Ancak 

Castells, internet ve sosyal medyanın Habermas’cı anlamda,  yurttaşların bilgi 

edinerek ve siyasal katılma gerçekleştirerek demokratikleşmeyi artırıcı bir kamusal 

alan yarattığı iddiasını reddetmektedir. Bunun yerine sosyal medya ve internetin, 

alternatif siteler, dedikodular vb. içerikler aracılığıyla, politikaların siyasal 

meşruiyetini sorgulamayı derinleştiren bir faydası olduğunu öne sürmektedir (2001: 

158). Sosyal medyanın, şeffaflığı ve vatandaş katılımını artırmak suretiyle sistemin 

meşruiyet derecesini yükselttiği yönünde genel bir uzlaşma vardır (Grimmelikhuijsen 

ve Meijer, 2015: 599). Kellner de gelecekte sokaklar, fabrikalar ya da parlamentolar 

gibi bütün siyasal mücadele alanlarının şimdiden sosyal medya ve bilgisayar 

teknolojileri üzerinden şekillendiğini belirterek internetin demokratikleştirici bir 

potansiyel taşıdığını, metalaşmamış ve adem-i merkezi bir alan olarak siber-

demokrasinin, yeni bir demokrasi biçimi olduğunu (2004:732) iddia etmektedir.  

Ancak internet ve sosyal medyanın demokrasi üzerindeki etkilerine ilişkin bu 

iddialara önemli karşı çıkışlar da söz konusudur. Birincisi internet teknolojilerinin 

kullanıldığı toplumsal bağlamdan önemli ölçüde etkilendiği ve onların etkinliğinin ve 

kullanılma şekillerinin de bu toplumsal bağlamca belirlendiği düşüncesidir. Ayrıca 

geleneksel medya araçlarının gücü henüz devam etmektedir ve kamuoyuna ilişkin 

enformasyonu halen geleneksel medya üzerinden edinen bir toplumsal kesim 

bulunmaktadır. Bir başka husus sosyal medya ve internette karşılaşılan çeşitlilik her 

zaman çoğulculuk anlamına gelmeyebilir (Barber, 2004: 33-36).  Önemli olan 

içeriklerin birbirinden ne kadar farklı olabildiğidir. Ayrıca giderek yaygınlaşan 

medya erişimi aynı zamanda kapsamlı bir izleme ağının oluşturabileceği anlamına 

gelmektedir. Hem devletler hem de ticari şirketler açısından kontrol edilebilir bir 

alan olan sosyal medya veri tabanları, kullanıcıların güvenliği ve kişisel bilgilerinin 

gizliliği açısından da önemli bir sorun teşkil etmektedir (Andrejevic, 2014: 74). 
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Guedes de internet, sosyal medya ve demokrasi ilişkisinin ekonomik ve siyasi 

engeller üzerinden okunması gerektiğini düşünmektedir. Ekonomik açıdan internet 

ve sosyal medya kullanımı dünyanın pek çok yerinde hala pahalı bir tüketim 

olduğundan, belli gruplar haricinde erişim kısıtlı kalabilmektedir. Siyasal engel 

olarak da liberal demokrasilerde temsilcilere duyulan güvenin azalmasını ve 

vatandaşlarının siyasal hayatta pasifleşmesini, bürokrasinin giderek daha da 

güçlenmesini, iktidar ile yurttaş arasındaki bağın giderek zayıflamasını gösteren 

Guedes sosyal medya ve internetin bu anlamda demokratikleştirmeye yönelik bir 

etkisinin bulunmadığını (2002: 2-3) iddia etmektedir. 

Ne ölçüde ve hangi yönde etkilediği üzerine farklı bakış açıları söz konusu 

olsa da internet ve sosyal medyanın, demokrasi, katılma ve kamusal alan arasındaki 

ilişkiyi geçmişte olduğundan çok başka platformlara taşıdığı da genel kabul görmüş 

durumdadır. İnternet ve sosyal medya kavramları üzerinden demokrasi tanımlamaları 

da yeni bir şekle bürünmüş ve e-demokrasi veya siber demokrasi kavramları 

literatürde tartışılmaya başlanmıştır. 

2.6. E-Demokrasi  

Demokrasi ve iletişimin ya da etkileşimin aslında birbirine paralel olarak 

ilerleyen kavramlar olduğunu iddia etmek yanlış olmayacaktır. Yukarda da sıkça 

belirttiğimiz üzere internet ve sosyal medya teknolojisinin gelişmesinin ve etki 

alanını genişletmesinin, toplumu oluşturan bireylerin, yöneten yönetilen ilişkisinde 

bilinçlenmesine ve iktidarları denetlemesine, en azından gözetlemesine olanak 

sağlayarak demokratikleşme sürecini pekiştirdiği söylenebilir. Bu anlamda internet 

teknolojilerinin devleti gözetleyen bir kamu gözcüsü olarak hareket etmek gibi bir 

demokratik rolü olduğu (Curran, 2002: 142) düşünülmektedir. İşte bu noktada temsili 

demokrasinin zayıflıklarının ortadan kaldırılmasında ve doğrudan demokrasi idealine 

yaklaşılmasında önemli bir potansiyele sahip olduğu düşünülen sosyal medya 

devreye girmekte ve demokrasi tartışmalarının odağında yerini almaktadır. 

E-demokrasi, demokrasilerde yönetenleri seçme ve kamu politikalarını 

belirleme sürecinde internet teknolojilerinin ve yeni medya araçlarının kullanılması 
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(Johnson, 2006: 86) anlamında kullanılmaktadır. E-demokrasi ile siyasal katılmanın 

önündeki engellerin kaldırılması, bilginin yurttaşlara eşit bir şekilde ulaşıp yayılması, 

hem ulusal hem küresel düzeyde yeni kamusal alanların oluşması, ifade 

özgürlüğünün genişleyerek doğrudan demokrasiye ulaşılması(Timisi, 2003:184) 

amaçlanmaktadır. Aström, E-demokrasi kavramını “çabuk demokrasi”, “güçlü 

demokrasi” ve “ince/dar demokrasi” olmak üzere üçlü bir sınıflandırmaya tabi 

tutmaktadır. Yurttaşların politik karar alma sürecine doğrudan katılması düşüncesine 

dayanan çabuk demokrasi, özellikle internet tabanlı e-oylama teknolojilerine 

gönderme yapmakta ve kamusal nitelikteki bütün kararların internet ortamında 

oylanmasını önererek internetin, bütün kamusal kararların sanal seçimlerle alındığı 

bir siber agoraya dönüşmesini planlamaktadır. Kararların oluştuğu tartışma sürecinin, 

karar alma sürecinden daha önemli olduğu güçlü demokrasi yaklaşımında internet ve 

sosyal ağlar, kararların oluşturulması için bir tartışma ortamı yani bir kamusal alan 

olarak kabul edilmektedir. Güçlü demokrasi modeli, kararlar üzerinde daha çok ve 

daha geniş kesimlerce tartışılmasını amaçlandığı için çabuk demokrasiye göre daha 

yavaş işlemektedir. İnce/dar demokrasi yaklaşımda ise diğer iki modelin aksine 

katılım düzeyini artırmak ya da karar alma süreçlerini derinleştirmek amaçlanmaz. 

Çünkü sıradan vatandaşların siyasete katılmak ya da kamu politikası belirlemek için 

gerekli niteliklere sahip olmadığı kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu yaklaşımda 

internet ve sosyal ağlar sadece seçim çalışmalarının tanıtıldığı bir araç olabilir 

(Aström, 2001: 49-51). 

İnternet teknolojileri ve sosyal medya ortamlarında yaşanan gelişmelerin 

demokrasi uygulamalarında derin etkiler bırakacağı ve yeni bir demokratikleşme 

dalgası ile temsili demokrasiden doğrudan demokrasiye doğru yeniden evrilebileceği 

iddiası (Altınok, 2001: 140) sıkça ileri sürülmektedir. Kamu hizmetlerinin 

hızlandırılmasının yanında iktidarla yurttaş arasında müzakere ve diyaloğu artıran ve 

bu süreçte yukardan aşağıya bilgi akışını sağlarken, aşağıdan yukarıya doğru da daha 

etkin bir katılma sağlayan internet ve sosyal medya, demokrasinin işlemesine ve 

iktidarın meşruiyetinin devamına önemli katkı sağlayacaktır (Lenihan, 2005: 274). 

Ayrıca bu modelde e-referandum, e-seçim gibi yöntemler de uygulanma imkanı 

bulduğundan daha zengin, katılımcı ve demokratik bir toplumsal yaşam mümkün 
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olabilecektir (Sitembölükbaşı, 2003: 203). Yöneten ve yönetilen arasındaki bu 

etkileşimi sağlayan internet ve sosyal medya iktidarın güvenilirliği, şeffaflığı ve geri 

dönüş istikrarı sağlaması açısından da önem taşımaktadır (Tolbert ve Mossberger, 

2006: 357). Ek olarak sosyal medya ve internet ifade özgürlüğü kavramını da 

etkileyerek (Timisi, 2003:196) bireye tekrar kendisini önemli hissettirecek ve 

vatandaşları siyasal katılma yönünde teşvik edecektir. 

Sosyal medyaya önemli demokratik işlevler yükleyenlerin yanı sıra, sosyal 

medya ve kamusal alan ilişkisinde olduğu gibi e-demokrasi kavramına da olumsuz 

açıdan yaklaşanlar da bulunmaktadır. Öncelikle e-demokrasi yoluyla kararların 

alındığı bir sistemde vatandaşların söz konusu kararı alırken konuyla ilgili detaylı 

bilgiye sahip olması gerektiği düşünülmekte, bu durum da oldukça ütopik olarak 

değerlendirilmektedir (Sitembölükbaşı, 2003: 204). Ayrıca yine sosyal medyanın 

kamusal alan oluşturmasına itirazlarda olduğu gibi dijital uçurum olgusuna atıfla e-

demokrasinin de yine toplumun tamamının erişemediği bir internet demokrasisi 

olacağı ileri sürülmektedir. 

Ayrıca engin kayıt kapasitesi, izlenebilirlik, ulaşılabilirlik ve görünürlük gibi 

özellikler dolayısıyla sosyal medya ve internetin koruyucu önlemler olmadan çok 

ciddi ilişkisel ve fiziksel gizlilik tehdidine yol açacağı düşünülmektedir (Dijk, 2006: 

126). Dolayısıyla sosyal medya ve demokrasi kavramına temkinli yaklaşanlar 

açısından e-demokrasi, uygulanması mümkün olmayan bir modeldir. Onlara göre 

internet ve sosyal medya enformasyon ve gündelik işler için kullanışlıdır ancak 

siyaset için uygun değildir (Kampen ve Snijkers, 2003: 496).  

2.7. Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturma Etkisi ve Araştırma Soruları 

Oluşmasında belirli aktörlerin rol oynadığı ve genellikle tek sesli ve kontrol 

edilebilen bir yapıya sahip olduğu düşünülen geleneksel kamuoyunun, sosyal 

medyanın yaygınlaşması ve kartların yeniden dağıtılması ile yerini, yeni, etkileşimli, 

çok sesli ve muhalif seslerin ya da sesini duyuramayanların da etkili olabildiği bir 

kamuoyuna bıraktığı iddialarından bahsedilmişti. Sosyal medyanın kamuoyu 

oluşturmada önemli bir araç olarak görülmesi, onun işleyiş ve oluşum şeklini, 



46 
 

taraflarını ve aktörlerini ayrıca etki potansiyelinin derecesini de bilimsel 

araştırmaların konusu haline getirmeye yetmiştir. 

Sosyal medyanın özellikle seçim süreçlerinde nasıl bir kamuoyu oluşturduğu 

yönünde yoğunlaşan meraklar bu konuda oldukça fazla alan araştırması yapılmasına 

neden olmuştur. Zira seçim öncesi sosyal medya mecraları hem bir kamuoyu gözlem 

mekanı hem de bir siyasal katılma aracı haline gelmektedir. Örneğin 2008’de 

gerçekleşen Amerikan başkanlık seçimleri dolayısıyla yapılan bir araştırmaya göre 

(Robertson vd, 2009: 10); adayların ve incelenen bazı ünlü siyasal aktörlerin 

Facebook duvarını; mevcut kanıları destekleme, hakkındaki iddiaları çürütme ve 

onlara karşı negatif link verme, siyasal eyleme çağırma, rakip adaylarla ilgili alaycı 

şakalar veya yazılar paylaşma ve son olarak da adaylara yönelik sorular sorma 

amacıyla kullandıkları gözlemlenmiştir. Bu anlamda sosyal medyayı gerçek anlamda 

bir kamuoyu oluşturma aracı olarak görmüşler ve gündem oluşturabilmek amacıyla 

sosyal medyayı kullanmışlardır.   

Başkanlık seçimlerinde sosyal medyanın bir kamuoyu oluşturma aracı olarak 

kullanıldığını gösterir bir başka araştırmada ise, ilkinden farklı olarak; sosyal 

medyada oluşan kamuoyunun tek yönlü olarak manipüle edilemediği yani adayların 

kendi web sayfalarını kontrol eder gibi sosyal medyayı kontrol edemediği, sosyal 

medyada oluşan kamuoyunda adayların kullanıcılarla etkileşime girmek zorunda 

olduğu ve bu yüzden de içeriklerin çekişmeli ve çatışmalı bir hal alabileceği 

(Williams ve Gulati, 2009: 13-15 ) sonucuna varılmıştır. 

Bu etkilerin farkında olan pek çok siyasi figür ve devlet organı hatta yerel 

yönetim kuruluşları dahi artık halk ile daha yakından ve etkileşimli ilişki kurabilmek 

ve kamuoyunun oluşumunda bir aktör olarak yer alabilmek amacıyla sosyal medya 

mecralarını kullanmaktadırlar (Oliveira ve Welch, 2013: 397). Türkiye’de de önemli 

miktarda siyasal aktör popüler sosyal medya ağlarından kamuoyu gündemini 

değerlendirmekte ve sürece katılmaktadırlar. Aşağıda önemli siyasal figürlerden 

bazılarının ve bazı gazeteci ve sosyal medya fenomenlerinin bazı sosyal medya 

sitelerindeki profil sayfaları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 
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Tablo 2.1. Bazı Siyasetçi ve Gazetecilere Ait Sosyal Medya İstatistikleri 

 Twitter Takipçi 

Sayısı 

Attığı Tweet 

sayısı 

Facebook Beğeni 

Sayısı 

Recep Tayyip Erdoğan 6.400.709   3.528 7.073.980 

Ahmet Davutoğlu 2.970.331   1.522    421.616 

Kemal Kılıçdaroğlu 2.887.334   2.320 1.951.366 

Devlet Bahçeli 1.675.360   2.450 Resmi hesabı yok 

Selahattin Demirtaş    686.998   1.184 1.684.134 

Abdullah Gül 6.411.918   1.497 3.023.902 

Bülent Arınç 2.252.063   2.161 Resmi hesabı yok 

Melih Gökçek 2.606.312 54.916 Resmi hesabı yok 

Ahmet Hakan Coşkun  3.149.581 43.399 Resmi hesabı yok 

Cüneyt Özdemir  3.532.813 27.014 Resmi hesabı yok 

Emre Uslu     672.383 62.602 Resmi hesabı yok 

Fuat Avni     963.640   1.180    160.833 

Kaynak: www.twitter.com, www.facebook.com (Erişim Tarihi:15.04.2015) 

Görüldüğü üzere hemen hemen bütün siyasi liderler en az bir sosyal medya 

hesabı üzerinden takipçileriyle ve kamuoyuyla etkileşim halinde olmayı tercih 

etmektedir. Tabloda görülen gazeteciler en çok takipçi sayısına sahip olmaları 

dolayısıyla örnek olarak alınmışlardır. Bu durum geleneksel medya aktörlerinin de 

bizzat sosyal medya gündemi içerisinde olmayı tercih etmesine güzel bir örnek teşkil 

etmektedir. Artık televizyon haberlerinde anchormanler haberlerin arasında konuyla 

ilgili tweet ya da paylaşımları okumakta veya sosyal medya üzerinden operasyon 

haberleri yapılıp ülke gündemi oradan yönlendirilebilmektedir. Tablodaki Fuat Avni 

örneği de bunun için alınmıştır. Bu sahte hesap özellikle hükümetten bazı bakanların 

isimlerinin geçtiği bir yolsuzluk operasyonuyla ilgili kulis bilgileri vermesiyle sosyal 

medyada hızlı bir üne kavuşmuş, aynı hızla ülke gündemine oturmuştur. Defalarca 

mahkeme kararıyla kapatılmasına rağmen yine de her yeni açılan sosyal medya 

hesabında takipçi sayısının hızlı bir şekilde attığı gözlemlenmiştir. Bu durum 

vatandaşların artık haber alma ve siyasal gündem hakkında bilgi sahibi olmada 

sosyal medyaya verdikleri önemin bir göstergesidir. 

http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
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Sosyal medya üzerinden yapılan kamuoyu oluşturma girişimlerinin sosyal 

harekete dönüşenlerine bir sonraki bölümde değinilecektir. Ancak araştırmanın 

sosyal medyanın kamuoyu oluşturma etkisiyle ilgili sorularını varsayımlarını burada 

oluşturmak daha doğru olacaktır.  

Araştırmanın kamuoyu ile ilgili temel sorusu yukarda detaylı bir şekilde 

anlatılan kamuoyunun sosyal medya ilişkisi üzerinedir. Bu anlamda kamu oyu ve 

sosyal medya ile ilgili temel soru: “İnternet ve sosyal medyanın kamuoyu oluşumu 

üzerindeki rolü nedir?” şeklinde formüle edilmiştir. 

Araştırmanın detaylı bir şekilde ortaya koyulabilmesi için bu soruya yardımcı 

birkaç soru daha formüle edilmelidir 

1. Sosyal medya kamuoyunun oluşumunda ne ölçüde etkilidir? İnsanlar 

kamuoyu gündemini sosyal medya üzerinden mi takip etmektedirler? 

2. İnsanlar neden sosyal medya üzerinden kamuoyu gündemini takip etmeyi 

tercih etmektedirler? 

3. Sosyal medya kamuoyuna ne tür imkanlar sağlamaktadır? 

Bu sorulara cevap bulmaya çalışacak olan araştırma için yukarda 

oluşturulmuş teorik çerçeveden çıkarılan kamuoyunu sosyal medya kullanımı ile 

ilişkili kısmının varsayımları ise şunlardır: 

Varsayım 1: Sosyal medya kullanımı ile bireylerin kamuoyu gündemini 

takip etmeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmalar, gençlerin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de mevcut düzene 

mesafeli olduklarına, siyasi partilere ve siyasetçilere pek güvenmediklerine ve 

değişimden yana olduklarına işaret etmektedir. Çünkü gençlere göre mevcut düzen, 

onları sistemin dışında tutmak için çeşitli engeller oluşturmuştur. İnternet ve sosyal 

medyayı ise gençler, katılım ve temsilin önündeki engelleri kaldıran, her an her yere 

erişimi mümkün kılan ve istenilen gruplarla iletişim ve bağlantı kurma imkânı sunan 

bir iletişim plattformu olarak görmektedirler. Bu nedenle de internette ve sosyal 



49 
 

medyada yer almak ve temsil bulmak onlar için en önemli amaçlardan biri 

olmaktadır. Bu anlamda araştırmanın iki varsayımı da şu şekilde oluşturulmuştur: 

Varsayım 2: Sosyal medyanın çoğulcu ve özgürlükçü olma derecesi ile 

müzakereci kamusal alana dönüşmesi arasında anlamlı bir ilişki vardır 

Varsayım 3: Kamuoyu gündemini sosyal medyadan takip edenler onu bir 

sosyal temsil, kamuoyu ve karşıt kamuoyu oluşturma aracı olarak görmektedirler. 

Araştırmanın bu kısmı ile ilgili belirlenen sorular ve varsayımlar siyasal 

katılma ve sosyal medya ilişkisinden bağımsız olarak düşünülemez. Dolayısıyla bir 

sonraki bölümde siyasal katılma ile ilgili sorular ve varsayımlar da oluşturulacak ve 

çalışma uygulama aşamasına hazır hale getirilecektir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SOSYAL MEDYANIN SİYASAL KATILMA ÜZERİNE ETKİLERİ 

Son dönemlerde yapılan alan araştırmaları, internet ve sosyal medyanın 

gençlerin en fazla zaman geçirdikleri kitle iletişim aracı olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bireyi böylesine meşgul eden bir aracın, özellikle sunmuş olduğu 

interaktif iletişim imkânlarının da etkisiyle siyasal katılmayı daha fazla teşvik 

edeceğini iddia etmek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda, “gençler, interneti ya da 

sosyal medyayı hangi amaçla kullanmaktadır?”, “internet ve sosyal medya, daha 

fazla demokrasiye yol açmakta mıdır?” veya “sosyal medya kullanımı ile siyasal 

katılım artmış mıdır?” gibi soruların cevaplanması bu iddiaların odak noktasını 

oluşturmaktadır. 

Siyasal katılma ve sosyal medya ilişkisine kuramsal bir çerçeve 

geliştirebilmek amacıyla, internet kullanımının siyasal süreçler açısından sonuçları 

konusundaki mevcut literatür analitik bir gözlemle tarandığında; internet ve sosyal 

medyanın kullanıcılarını siyasal katılmaya teşvik ettiği ya da yönlendirdiği 

düşüncesinin hakim olduğu görülmüştür (bkz. Gibson vd, 2000; Krueger, 2002; 

Zukin vd., 2006). Bu bağlamda internet ve siyasal katılma ilişkisi konusunun 

“mobilization hypothesis” ( Türkçeye harekete geçirme veya teşvik etme hipotezleri 

olarak çevirmek mümkündür) çerçevesinde ağırlıklı olarak ele alınıp tartışıldığı 

görülmektedir. Mobilization hipotezini sosyal medya ve internetle ilişkilendirerek, 

siyasi açıdan pasif olan bireylerin dahi sosyal medya kullanımı ile birlikte siyasal 

katılma yönünde eğilim gösterdiği (Quintelier ve Vissers, 2008: 4 ) genel olarak 

kabul edilmektedir. Bu çalışma kapsamında da bu noktadan hareket edilmiş konuya 

söz konusu tezin geçerliliği ya da sınırlılığı perspektifinden yaklaşılmıştır. Ancak 

daha önce siyasal katılma kavramından ne kastedildiğinin ortaya konulması 

gerekmektedir.  

3.1. Siyasal Katılma ve Kapsamı 

Siyasal katılma kavramı, günlük dilde çok yaygın olarak kullanıldığı halde 

anlamı ve kapsamı üzerinde henüz ortak bir tanıma ulaşılamamış bir kavramdır. 
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Çünkü hangi faaliyetlerin siyasal katılma kapsamında değerlendirileceği konusunda 

bir uzlaşma sağlanmış değildir. Kavramın bazen kapsamı çok geniş tutularak siyasal 

etkileşimi (Anık, 2000: 161) anlatmak amacıyla kullanılmakta bazen de irade dışı 

katılma da dâhil olmak üzere hukuka aykırı eylemlerin veya her türlü başarısız 

etkileme girişiminin siyasal katılma olarak tanımlanabileceği (Özbudun, 1975: 2) 

iddia edilmektedir. Bunun da temel nedeni, siyasal katılma biçimlerine değişen 

şartlar ve gelişen demokratik koşullarla yeni boyutların eklenmesidir.  

Siyasal katılma kavramına ilişkin tanımlamalar ve kapsamlarının burada tek 

tek ele alınması mümkün olmadığından (bu konuda geniş bir özet için bkz Turan, 

2013: 199-200) mevcut tanımları eleştirel bir süzgeçten geçiren Turan’ın, şu tanımı 

bu araştırma kapsamında temel alınmaktadır: “siyasal katılma; bireylerin siyasal 

sistem içerisinde, sisteme ilişkin olarak sahip oldukları tutumsal duruşlarını, 

yönelimlerini ve yine sistemin işleyişine ilişkin otorite mercilerini etkilemek, alınan 

kararları yönlendirmek amaçlı girişilen tüm faaliyet ve davranışları bir arada ifade 

eden” bir kavramdır (2013: 201). Bu tanımın tercih edilmesinin nedeni siyasal 

katılma kavramını oldukça geniş bir perspektiften değerlendirme imkanı 

sunmaktadır. 

Seçmen davranışı araştırmalarının siyasal katılma ile ilgili önceleri davranışçı 

kuramın da etkisiyle, seçimlerde oy kullanma ve partilerin seçim kampanyalarına 

katılım gibi davranış temelli açıklamalar yapılmıştır. İlerleyen yıllarda kavrama yeni 

boyutlar eklenmiş, bunun sonucunda geleneksel/konvansiyonel ya da geleneksel 

olmayan ve olağan ya da olağandışı katılım biçimleri arasında ayırım yapılmaya 

başlanmıştır (Özbudun, 1975: 2). Geleneksel siyasal katılma biçimi, seçimleri (seçim 

ve referandumlarda oy kullanma) ve parti çalışmalarını (toplantılara, propaganda ve 

diğer kampanyalara katılma, bir siyasi partiye aktif üyelik) kapsarken, geleneksel 

olmayan siyasal katılma biçimleri, hukuki eylem ve aksiyonları (halk hareketleri, 

resmi izin alınmış gösteriler, imza toplama kampanyaları, grevler vb.), şiddetin yer 

almadığı hukuk dışı eylemleri (izinsiz gösteriler ve protestolar, isyanlar, yol 

kapatmalar gibi sivil itaatsizliğin çeşitli formları) ve hukuk dışı şiddet içerikli 

eylemleri (kişilere yönelik taciz ve saldırı, kamu malına saldırı ve zarar) 
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içermektedir. Çevre hareketleri ve barış hareketleri gibi yeni sosyal hareketler de 

geleneksel olmayan katılma biçimi içerisinde (Birch, 1993: 81) 

değerlendirilmektedir.  

Sosyal ve sivil angajmanların siyasal katılma içerisinde sayılıp sayılmayacağı 

konusunda literatürde farklı görüşler mevcuttur. Kuhn, sosyal katılmayı siyasal 

katılmanın dışında tutmaktadır (2006: 6). Sosyal katılma, siyasi amacı ya da yönelimi 

olmayan bir dernekte, vakıfta ya birlikteliklerde (cami yaptırma dernekleri, 

yoksulları destekleme vakfı, spor dernekleri, müzik severler derneği, tiyatro grubu 

vb.) gönüllülük temelinde başkaları ile doğrudan işbirliğine dayalı kamu yararını 

sağlamaya yönelik görev almayı ifade etmektedir (Kuhn, 2006: 26; Gaiser ve Rijke, 

2006: 220; Müller, 2010: 7). Bu bağlamda çalışmamızda da siyasi amacı olmayan 

derneklerde, vakıflarda angaje olmak/görev almak gibi faaliyetler siyasal katılma dışı 

tutulmaktadır. Buna karşılık bir kişi, birey olarak toplumsal koşulları iyileştirme 

amacıyla sivil toplum örgütlerinde (insan haklarını, çevreyi koruma dernekleri, 

azınlık haklarına koruma dernekleri, öğrencileri destekleme vakıfları, demokrasiyi 

geliştirme vakıfları, yoksullukla ya da yolsuzlukla mücadele örgütleri, öğrenci 

toplulukları vb.)  görev alıyorsa, bu kişinin faaliyetleri siyasal katılma çerçevesinde 

değerlendirilmektedir. Aynı şekilde bir siyasi parti lideri ya da yöneticisiyle veya 

kamu görevlileri ile hak arama ve benzeri amaçlarla iletişime geçmek de siyasal 

katılmanın bir biçimi olarak değerlendirilmiştir. 

Şüphesiz ki siyasal toplumun bir üyesi olarak bireylerin, her birinin eşit 

düzeyde siyasal katılımı gerçekleştirilmeleri olanaksızdır. Zira bireylerin, siyasal 

toplumsallaşma sürecini nasıl geçirdikleri, toplumun siyasal kültür yapısı, sosyo- 

ekonomik yapısı vb. pek çok neden siyasal katılım düzeylerini farklılaştıran faktörler 

arasında değerlendirilmelidir. Dolayısıyla basit bir meraktan yoğun bir eyleme kadar 

uzanan geniş bir tutum ve faaliyet alanını kapsayan (Kapani, 2004: 130) geleneksel 

siyasal katılmanın biçimlerinin farklı düzeyleri vardır. Bunlardan hangisinin hangi 

ölçüde algılandığı ve gerçekleştirildiği, bireyin içinde büyüdüğü ve yaşadığı 

toplumsal ve kültürel koşullarla yakından ilişkili olsa da literatürde geleneksel 

katılmanın en azından düzeyleri üzerinde bir uzlaşma sağlanmış görünmektedir. 
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Buna göre bir siyasal partide aktif görev almaktan ya da göreve talip olmaktan, 

siyasetle hiç ilgilenmeyenlere doğru aktifden pasife bir sıralama yapılabilmektedir.  

Örneğin Milbrath daha yoğun çalışma gerektiren ve nisbeten “zor” olan siyasal 

faaliyetleri “gladyatör eylemler” olarak değerlendirmekte ve parti üyeliği ya da 

görevini bu kapsamda değerlendirmektedir (Aktaran Turan, 2013: 202). Benzer 

şekilde Verba ve Nie’de her türlü siyasal faaliyete katılanlardan, hiçbir siyasi 

faaliyete katılmayanlara doğru beşli bir gruplandırma yaparak siyasal katılma 

düzeylerini aktiften pasife doğru sıralamıştır (Aktaran Turan, 1976: 74-75). 

Araştırmamızın bir başka amacı da, toplumumuz açısından hangi katılma 

biçimlerinin ne şekilde algılandığını ortaya koymak ve sosyal medyanın bu katılma 

düzeylerini ne şekilde etkilediğini tespit etmektir. 

3.2.  İnternet ve Sosyal Medyanın Siyasal Katılmayı Teşvik Potansiyeli ve 

Riskleri 

İkinci bölümde değinildiği üzere katılımcı ya da müzakereci demokrasi 

modelinin idealleri ile gerçeklik arasındaki uçurumu kapatmada internet ve sosyal 

medyanın önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir.  

1970 yıllar itibariyle ağırlık ve etkinlik kazanan katılımcı ve müzakereci 

demokrasi teorilerinin, az katılım ya da seçici katılımın, demokrasiyi tehdit ettiğini 

dolayısıyla halkın siyasi kararlara daha fazla katılımının gerekliliğini öne sürdüğüne 

(bkz. Barber, 1995; Dahl, 2010) daha önce değinilmişti. Katılımın sonuçlarına ilişkin 

beklentiler ise oldukça çeşitlidir. Bu bağlamda müzakereci anlayışın 

kurumsallaşması ve buna bağlı olarak rızanın ve meşruiyetin arttırılması, demokratik 

tutum ve becerilerin geliştirilmesi gibi hususların öncelikli beklentiler olduğu 

söylenebilir (Escher, 2013: 452). Ancak liberal temsili demokrasilerin bu 

beklentilerden çok uzak olduğu ve siyasal katılmanın seçimlerde ve seçimler dışında 

da oldukça düşük düzeyde seyrettiği söylenebilir. Genelde eğitim ve gelir seviyesi 

yüksek olan ve orta-genç yaş grup içerisinde yer alanların siyasal katılmaya daha 

fazla eğilim gösterdiği; buna karşılık genç yaş, eğitim ve gelir seviyesi düşük olan 

grup içerisinde yer alanların ise siyasal katılma yönünde daha az istekli olduğu 

belirtilmektedir (Verba, vd., 1995; 269;  Steinbrecher, 2009: 152). Ayrıca demokratik 
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toplumlarda demokratik kurumlara duyulan güven ortalama puanın üzerine pek 

çıkamaması da (Inglehart, 2000: 42; Akgün, 2002: 103; G. Gökçe, 2012: 975) siyasal 

katılma davranışını engelleyen unsurlardan biridir. Fakat günümüzde internetin 

yaygınlaşması ve sosyal medyanın toplumsal yaşamın bir parçası haline gelmesi ile 

birlikte, siyasal katılımın artacağı ve çeşitlenerek gelişeceği beklentisi çoğalmıştır. 

Buna bağlı olarak da internetin bu süreçteki olumlu veya olumsuz rolü konusundaki 

tartışma da yoğunlaşmıştır.  

İnternetin ve sosyal medyanın hem katılım için gerekli olan maddi ve beşeri 

masrafları azaltması hem de katılma güdüsünü arttırması sonucu siyasal katılma 

düzeyinin ve derecesinin de artacağı beklentisi günümüzde oldukça ön plana 

çıkmaktadır. Sosyal medya bireylere bulunduğu mekandan istediği her kişiye ve 

kuruma erişime imkanı sunmakta, yalnızca pasif bir izleyici olarak değil, aktif bir 

aktör olarak tartışmalara katılma ve böylece fikrini korkmadan çekinmeden sunma 

imkanı sağlamaktadır. Sosyal medya günümüzde vatandaşları sadece dinleyici 

olmaktan çıkarmakta, hükümetle doğrudan etkileşimde onlara içerik yaratıcı ve ilgili 

yerlere iletme yetkisi tanımaktadır (Mergel, 2013: 12). Sosyal medyanın mesafeleri 

ve farklılıkları ortadan kaldırması ve böylece karşılıklılık ve bir arada olma 

duygusunu yayması, hem katılımı artırıcı bir etki yaratmakta hem de sistemden 

dışlanan kişileri ve grupları katılmaya ve örgütlenmeye teşvik etmektedir. 

Dolayısıyla da internet ya da internete dayalı sosyal medya, kişilere ve özellikle de 

gençlere, kendini ifade etme imkânı sunması nedeniyle siyasal katılmayı teşvik edici 

bir işlev görmektedir (Gökçe, 2012: 46). Bu potansiyelin bazı riskler ve tehditler 

içerdiğini de dikkate almak gerekmektedir. Vatandaşların, yeni dijital dünyanın 

imkânlarından faydalanabilmeleri için yeni becerilere sahip olmaları gereklidir. 

Beceri konusunda ise toplumun tüm kesimlerinin eşit olduğunu varsaymak mümkün 

değildir. Bu açıdan internete dayalı sosyal medyanın olumlu etkileri, toplumun bazı 

kesimlerinin ve özellikle de siyasal katılma açısından daha aktif olanların daha fazla 

işine yaramaktadır (Escher, 2013: 453). Böylece toplumda mevcut olan katılma 

önündeki engeller, sosyal medya için de bir nevi geçerliliğini korumaktadır. 

Tersinden ifade etmek gerekirse, internetin sunduğu siyasal katılma biçimlerinden, 

imkânlarından ve süreçlerinden önceden de yoğun faydalananlar, yine en fazla 
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faydalanmaktadırlar; buna karşılık önceden siyasal katılma eylemlerinde pek 

bulunmayanların, internete dayalı sosyal medyanın sunduğu imkânlardan teknik 

donanım ve diğer yetersizliklerden dolayı yine pek fazla yararlanamayacağı 

düşünülmektedir. Bu nedenle internetin doğrudan siyasal ilgiyi arttırdığı ve siyasal 

katılmayı teşvik etmediği iddiaları da dile getirilmektedir. Hatta internetin, bu 

grupları siyaset dışı başka alanlara ve amaçlara yönlendirme ihtimalini de göz ardı 

etmemek gerekmektedir.  

Bu söylenenlerden internetin siyasal katılma açısından hem olumlu hem de 

olumsuz etkileri olabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu etkilerin ne ölçüde 

geçerli olduğunu uygulamalı araştırmaların sonuçlarına yakından bakarak açıklamak 

daha doğru olacaktır. 

3.2.1. İnternet ve Siyasal Katılmaya Teşvik İlişkisi 

Her ne kadar bu alanda özellikle uluslararası alanda araştırma sayısı gün 

geçtikçe artsa da, ülkemizde de konu ile ilgili kuramsal bazda çalışmaların sayısına 

nazaran uygulamalı çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Konuya ilişkin uygulamalı 

araştırmalarda (bkz. Bimber ve Copeland, 2013; Boulianne, 2009; Vowe, 2007) 

siyasal katılma ve internet ilişkisi iki farklı açıdan sorgulanmaktadır. Birincisi 

internet ve sosyal medya aracılığıyla toplum nezdinde siyasal katılma eğilimi artmış 

mıdır? İkinci olarak siyasal katılma faaliyetinde bulunanların sosyo-demografik ve 

sosyo-kültürel profillerinde bir değişiklik söz konusu mudur? Aşağıda bu konu biraz 

daha detalyalandırılacaktır. 

3.2.1.1. İnternetin Mobilize (Harekete Geçirme) Etkisi 

İnternetin siyasal katılmayı harekete geçirme etkisine yönelik yapılan ilk 

bilimsel çalışmalar günümüzün aksine böyle bir etkinin görülmediği yani internetin 

siyasal katılmayı teşvik edici ve siyasal katılmanın biçimlerini genişletici yönde pek 

etkisi olmadığı sonucuna varmışlardır (Curtice ve Norris, 2004: 111-113).  

Daha sonraki yıllarda hızlı bir şekilde gelişen internet teknolojileri ve 

etkileşimlilik temelinde çalışan sosyal medyanın yaygınlaşması ile araştırmaların 
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sonuçları değişmeye ve internet ve sosyal medyanın, mobilize etkisi gözlemlenmeye 

başlanmıştır. Örneğin Boulianne’e göre internet ve sosyal medya siyasal katılmayı 

arttırmaktadır ve her ikisi arasında doğrudan bir ilişki vardır (2009: 205). Benzer 

şekilde Escher de internetin siyasal katılma üzerinde kısmen de olsa olumlu bir etkisi 

olduğunu ortaya koymuştur. En kötü ihtimal internet ve sosyal medya kullanımının 

doğrudan olmasa bile dolaylı olarak etkili olduğu (bkz. Escher, 2013: 456) 

yönündedir. Örneğin insanlar, interneti daha çok aktüel bilgilere erişmek, karşılıklı 

bilgi paylaşmak ve içeriklere yorum yapmak için kullanmaktadırlar. Buna bağlı 

olarak da internet siyasete ilgiyi artırmakta, kişiler arasında siyasi liderlerin 

mesajlarına tepki vermeye, protesto gösterilerinin örgütlenmesine, düzenlenmesine, 

ortaklaşa fikirlerin paylaşılması ve eylemlerin duyurulmasına ve yayılmasına fırsat 

sunmaktadır. Dolayısıyla internetin siyasal katılma üzerinde olumlu bir etkisi 

olduğundan hiçbir şüphe yoktur (Bimber ve Copeland, 2013: 127; Hong, 2015: 580). 

Bu noktada sosyal medyanın Arap ülkelerinde yaşanan ve iktidarların devrilmesi ile 

sonuçlanan sosyal hareketlerin temel motoru olduğu düşüncesine de değinmek 

gerekmektedir. Arap Baharının devrimleşme sürecinde sıklıkla kullanılan “sosyal 

medya devrimi” ya da “Twitter devrimi” (Morozov, 2011: 3) kavramı, sosyal 

medyanın rejimlerin değişmesi ya da yıkılması sürecinde mutlak bir güç olduğu 

varsayımından hareket etmektedir. Bu noktada sosyal medyanın gerçekten bir rejimi 

yıkabilecek bir güce sahip olup olmadığı sorusu karşımıza çıkmaktadır. 

Sosyal medyaya böyle bir güç atfetme, yani bir rejimin değişmesi için gerekli 

toplumsal enerjinin oluşmasını sağlayan teşvik edici yegane güç olarak nitelendirme 

konusunda farklı görüşler mevcuttur. Arap Baharı’nın devrimleşme sürecinde sosyal 

medyanın “mutlak sebep” olarak kabul edilemeyeceğini; ancak bu süreçte Facebook 

ve Twitter gibi araçların oynadığı rolün küçümsenemeyeceğini (Gökçe, 2012: 43; 

Erbay, 2012: 150) düşünenler, “Arap Baharı” sürecinde sosyal medyanın bölge 

halklarının ve özellikle de gençlerin örgütlenmesinde önemli bir rol oynadığı ama 

sosyal medya olmadan da devrimlerin gerçekleşmesinin mümkün olduğu algısına 

işaret etmektedir. Bu amaçla “Arap Baharı”nın nasıl başladığına kısaca bir göz atmak 

faydalı olabilir. 
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İlk olarak Aralık 2010’da Tunus’ta başlayan protesto gösterileri ve isyan 

hareketleri, Arap dünyasında “Arap Halk Ayaklanması”, Arap dünyası dışında da 

“Arap Baharı” olarak tanımlanmıştır. Ruhsatsız sebze sattığı için polisle tartışan bir 

gencin kendisini ateşe vermesi sonucu ölmesi ve kitlelerin bu ölüm olayını protesto 

etmek için sokaklara dökülmesiyle kısa bir süre içinde internet ve sosyal medya 

platformlarında konu gündem olmuş ve buradan da geleneksel medyaya (televizyon, 

gazete) taşınarak dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşmiştir. Benzer bir süreç 

Mısır’daki olayların başlamasına vesile oluşturmuştur. Bir gencin gözaltındayken 

Mısır polisi tarafından öldürülmesi, gençlerin tepkilerini ortaya koymak, polisi 

protesto etmek için sokağa çıkmasına neden olmuştur (Erbay, 2012: 154-155). Tahrir 

Meydanı’nda protestoların başladığını ilan eden ve eylemleri örgütleyen facebook 

sayfasının destekleyicilerinin sayısı bir anda yarım milyona yaklaşmış ve protestolar 

süresince bir buçuk milyonu geçmiştir. Tunus ve Mısır’da iki gencin ölümüne ilişkin 

sosyal medyadaki haberler, Twitter üzerinden hem ulusal hem de uluslararası boyutta 

sosyal medya üzerinden hızla yayılmış ve özellikle de ülke içindeki sosyal medya 

kullanıcısı gençlerin protesto gösterilerine ve isyan hareketlerine katılmalarına teşvik 

etmiş ve böylece bu hareketlerin etkisinin ve gücünün artmasını sağlamıştır. Bu halk 

ayaklanmasının sonucunda mevcut rejimler de devrilmiştir.  

Bu süreçte sosyal medyanın önemli bir rolü olmasına rağmen, yine de sosyal 

medyanın bir devrimi tek başına tetikleyici bir işlev gördüğü tezi için henüz erken 

olduğunu düşünenler de bulunmaktadır. Nitekim Morozov da Radikal Gazetesine 

(28.02.2011) verdiği bir röportajda sosyal medyanın bireylerin olduğu kadar 

devletlerin de cirit attığı bir mecra olduğunu, dolayısıyla demokrasi ile sosyal medya 

arasında doğrudan bir ilişki kurmanın zor olacağını iddia etmiştir. Ancak bu saptama, 

sosyal medyanın tamamen etkisiz olduğu anlamında yorumlanmamalıdır. Aksine 

sosyal medyanın sivil itaatsizliğin, halk protestolarının başlamasını tek başına 

sağlayan ya da başlayan olayların büyümesi ve kitlesel bir harekete dönüşmesi ve 

kritik evreye erişmesi sürecinde çok önemli işlev gören (Gökçe, 2012: 45) bir kitle 

iletişim aygıtı olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla Arap Baharı, sosyal medyanın, 

bireyleri siyasal katılmaya teşvik ettiğini gösteren önemli örneklerden biri olarak 

görülmektedir. 
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3.2.1.2. Sosyal Medyanın Siyasal Katılmanın Toplum Nezdinde 

Yaygınlaşmasındaki Etkisi 

Sosyal medyanın siyasal katılmayı harekete geçirici boyutunun yanında onu 

toplumun tüm katmanlarına yayma konusunda etkili olduğu yönünde bir algı söz 

konusudur. Başka bir ifadeyle sosyal medya, daha önce siyasal katılma açısından 

pasif olan kitleleri ve özellikle de gençleri siyasal katılmaya teşvik ettiği 

düşünülmektedir. Mevcut araştırmaların (Best ve Krueger, 2005; Oser vd., 2013; 

Schlozman vd., 2010) büyük çoğunluğunun internet ve sosyal medyayı doğrudan 

siyasal katılma amacıyla kullananlar üzerinde yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. Bu 

araştırmalara ortak olan bulguları şu şekilde özetlemek mümkündür: Gençlerin 

online siyasal katılma potansiyelleri çok yüksektir. Eğitim ve gelir düzeyi farklılığı 

gençler arasında da şimdilik etkili olmakla birlikte çok belirleyici değildir. Bu 

durum, sosyal medyanın gençler üzerinde teşvik edici ve tetikleyici bir işlev 

gördüğünü göstermektedir. 

3.2.1.2.1. Eleştirel Bir Bakış: Sosyal Medyanın Eşitsizliği Devam 

Ettirmesi 

İnternetin ve sosyal medyanın etkili olabilmesi için, her şeyden önce gerekli 

teknolojik altyapıya sahip olmak gerekmektedir. İnternetin yaygınlaşmaya başladığı 

dönemde “dijital uçurum” olarak ikinci bölümde bahsettiğimiz nedenlerle, internete 

erişim ve buna bağlı olarak da siyasal katılma amaçlı kullanım imkânına, daha çok 

gelir ve eğitim seviyesi yüksek olan ve siyasete ilgili olan kişilerin sahip olduğu 

düşünülmektedir. Gelişen ve ucuzlayan teknoloji ile toplumda dijital uçurumun 

azalması, eğitim ve gelir düzeyi açısından alt grupta yer alanların da internet ve 

sosyal medya ile buluşmalarını dolayısıyla sosyal medya kullanımını yaygınlaşmıştır. 

Ancak bu grupların, interneti ya da sosyal medyayı siyasal katılma amaçlı 

kullanmadığı da iddia edilmektedir (Brake, 2008: 68). Bu bulgu, internet ve sosyal 

medyanın yaygınlaşmasının ilk dönemlerinde siyasal katılmanın toplumun geneline 

yayılmadığı ve eşitsiz bir şekilde gerçekleştiğine işaret etmektedir. Başka bir ifadeyle 

sosyal medyanın ilk döneminde, siyasal katılma açısından mevcut olan aktif ve 

pasifler arasındaki ayrışmayı ya da eşitsizliği ortadan kaldırıcı etkisi pek yoktur 
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(Escher, 2013: 457).  Dolayısıyla bu düşünceye göre siyaseten zaten aktif olanlar ve 

sosyal medyayı önceden kullananlar, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam 

etmektedirler. Ancak sosyal medyada en pasif katılımın dahi tartışmaların 

başlayabilmesi açısından için kıvılcım olabileceği ve bunun da daha aktif kullanımı 

ve daha aktif kullanıcıları beraberinde getireceği düşünülmektedir (Bakker vd., 2013: 

433).  

Bu açıklamadan sosyal medyanın siyasal katılmayı etkilemesi bakımından 

aslında belirleyici ve yönlendirici olanın, siyasete ilgi düzeyi olduğu sonucu 

çıkarılabilir (Bouliannes, 2009: 194). Ancak sosyal medyanın siyasal katılma amaçlı 

kullanımı, algılanan siyasal etkinlik duygusunun gelişmesine yol açtığından bu 

durum aynı zamanda siyasete ilginin de artmasını sağlamaktadır (Colombo vd., 

2012: 107). Dolayısıyla sosyal medya kullanımın yaygınlaşması, siyaseten daha az 

aktif olanlarda da siyasete ilginin artmasını sağlamıştır. Bu eğilimin gün geçtikçe 

artıyor olması, siyasal katılma amaçlı internet kullanımında söz konusu olan 

eşitsizliğin giderilmesi için ümit verici görünmektedir. 

3.2.1.2.2. Gençlerde Sosyal Medya Kullanımın Yaygınlığı ve Siyasal 

Katılma 

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, sosyal medya üzerinden siyasal 

katılma davranışı sergileme gençlerde oldukça yaygındır ve giderek de artmaktadır. 

Gençler, sosyal medyayı siyasal katılma açısından özellikle şu amaçlar için 

kullanmaktadırlar (Wagner, vd. 2009: 77; Picot ve Willert, 2002: 248): 

 Görüşlerini/fikirlerini özgürce belirtmek/açıklamak, 

 Katılım haklarında eşitlik, 

 Yer almak/temsil bulmak, 

 Birliktelik/aynı düşüncelerde olanlarla ortak hareket etmek, 

 Anlık olarak hiyerarşik olmayan bir ilişkide örgütlenmek, 

 Başkalarını harekete geçirmek, 

 Statü sembollerinden bağımsızlık. 
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Gençler, sosyal medya üzerinden siyasal katılmanın kendilerine kamusal ilgi 

ve siyasal süreçleri daha iyi anlama imkanı sunduğu düşünmektedirler (Picot ve 

Willert, 2002: 246).  

Gençlerin, geleneksel siyasal katılma kanalları yerine daha çok geleneksel 

olmayan katılma biçimlerini tercih ettikleri ve sosyal medyanın bu yöndeki 

avantajlarını cazip buldukları düşünülmektedir. Bu bağlamda gençler aksiyonlara, 

yani protesto gösterilerine, kitlesel eylemler, otoritelere karşı isyan/başkaldırı 

hareketlerine daha fazla katılma eğilimi göstermekte ve bu hareketleri sosyal medya 

üzerinden örgütlemektedirler. Bu katılmada ideoloji değil, daha çok pragmatizm 

etkili olmakta ve katılımcılar genelde mevcut düzene ve siyasi partilere karşı 

mesafeli durmaktadırlar. Gençlerin bu tutumu, hem kendilerinin siyasete, siyasi 

partilere ve siyasetçilere güvenlerini olumsuz etkilemekte, hem de geleneksel siyasal 

katılma yöntemlerinden uzaklaşarak sosyal medyaya özgü yöntemleri 

benimsemelerine yol açmaktadır (Picot ve Willert, 2002: 233-237). 

Araştırmalar, facebook üyeliği ile siyasal katılma arasında doğrudan bir ilişki 

olduğuna da işaret etmektedir (Feezell, vd., 2009: 15). Gençlerin sosyal medya 

üzerinden siyasal katılımında eğitim düzeyi, cinsiyet ve sosyal ilişkiler belli ölçüde 

etkisini korusa da bu sosyo-demografik ve sosyo-ekonomik kriterler, toplumun diğer 

katmanlarında söz konusu olduğu gibi gençlerde internete erişim ve siyasal katılma 

önünde büyük bir engel teşkil etmemektedir. Bunun da temelinde şimdiki gençlerin 

statü farkı olmaksızın sosyal medya ile iç içe olmaları ve bu yüzden de statülerinden 

bağımsız olarak yeni teknolojilere daha fazla açık olmaları (Emmer, vd., 2011: 305) 

yatmaktadır.  

3.2.1.2.3. Türkiye’de Gençlerin Siyasete İlgisi ve Katılımı 

Türkiye’de gençlerin internet kullanım oranı giderek artmaktadır. Örneğin 

TUİK’in Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2014 raporuna göre 

14-16 yaş arasındaki gençlerin internet kullanım oranı 2013 yılında % 68,7 iken, 

2014 yılında % 73’e yükselmiştir. Bu oran genç erkeklerde % 82,8 genç kadınlarda 

% 63,2’dir. Gençler arasında internet ve sosyal medya, bir siyaset yapma aracı, siyasi 
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bir mecra olarak tanımlanmaktadır. Özellikle eğitim öğretim gören gençlerde internet 

ve sosyal medya kullanımının oldukça yaygın olduğu ve giderek de yaygınlaşmakta 

olduğu (Nalçoğlu, 2007: 103)  ifade edilmektedir.  

Genelde internetin özelde ise sosyal medyanın, siyasal bir alan olarak 

temerküz eden ve farklı grupları bir araya getiren bir platform olduğu ve bu yüzden 

de örgütlenmenin önündeki “engelleri kaldırma” potansiyeli olan bir alan olduğu 

düşünülmektedir. Bu bağlamda sosyal medya sadece eğlenmek, haberleşmek veya 

haber almak için kullanılan bir alan değil, ama aynı zamanda forumlar, e-posta 

grupları vs. kanalıyla insanların kendilerini ifade edebildikleri alanlar olarak ortaya 

çıkmaktadır (Nalçaoğlu, 2007: 103). 

Ancak ne var ki yapılan araştırmalar gençler arasında siyasal ilginin çok 

yaygın olmadığını göstermektedir. 2013 yılında % 12 olan genç kadınların siyasete 

olan ilgi oranı 2014 yılında % 15,6’ya yükselmiştir. Buna karşılık genç erkeklerin ise 

siyasete olan ilgisi de 2014 yılında % 20.8’e olarak belirlenmiştir 

(http://www,tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18625). Bu bulgular, daha 

önceden yapılan araştırmalarla da benzerlik göstermektedir. Örneğin 2010 yılında 

Türkiye genelinde yapılan bir araştırmada, gençlerin yaklaşık % 91’i siyasi partilere 

üye olmadıklarını ve faaliyetlerine katılmadıkları ifade etmiştir. Aktif ya da pasif bir 

durumda üye olanların oranı % 4,6 kadardır. Yaklaşık % 4,6’sı üye olmasa da siyasi 

parti faaliyetlerine katıldığını ifade etmiştir (Kılıç, 2010: 46). Yani gençlerin sadece 

% 9’u siyasi partilerle şu ya da bu şekilde iletişim içerisinde görünmektedir  

 Türkiye’de 18 yaş üstü nüfusu temsil edenler içinde yapılan başka bir 

çalışmada ise; seçmenlerin % 11’inin bir siyasi partiye üye olduğunu, % 12’sinin bir 

partinin mitingine katıldığını, % 7’sinin bir partinin ev toplantısına katıldığını, % 

9’unun ise bir başkasını bu anlamda bir katılım için etkilemeye çalıştığını 

belirtilmektedir (Boyraz, 2010: 121). Dolayısıyla geleneksel siyasal katılımı besleyen 

önemli unsurlardan olan siyasal ilgi duygusunun gençlerde henüz tam anlamıyla 

yerleşemediği (Kentel, 2005: 12) sonucuna varılabilir. 

http://www,tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18625


62 
 

Bu kısa açıklamalardan günümüz iletişim dünyasında Türkiye’de gençlerin 

konvansiyonel siyasal katılma yollarını tercih etmedikleri söylenebilir.  Gençlerin 

sosyo-ekonomik statülerinin artmasına bağlı olarak siyasal katılma eğilimlerinin de 

arttığı ve ailenin siyasal katılma duygusu oluşturmada önemli rol oynadığı 

(Çarkoğlu, 2001: 52) düşünülse de katılma artık geleneksel hatta yasal biçimlerle 

sınırlı kalmamakta, sosyal medya üzerinden örgütlü bir şekilde oluşan sosyal 

hareketler günümüzün siyasal katılma biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim de, 

internetin ve sosyal medyanın ne amaçla kullanıldığında önemli bir faktör olduğu 

kabul edilmektedir. Eğitim düzeyi arttıkça gençler, internet ve sosyal medyayı genel 

amaçların dışında siyasal katılma amaçlı da daha fazla kullanmaya başlamaktadır 

(Çarkoğlu, 2001:57). 

Günümüzde bireylerin ve grupların artık geleneksel olmayan siyasal katılma 

yöntemlerini benimsediğinin bir kanıtı da IPSOS Araştırma Şirketi tarafından 2013 

yılında yapılan bir araştırmanın sonuçlarında görülmektedir. 

Söz konusu rapor bireylerin sosyal medya kullanıma verdikleri önemi açık bir 

şekilde gösteren verileri ortaya koymuştur. Örneğin 2012 Haziran ayı verilerine göre 

Türkiye nüfusunun % 46’sı internet kullanırken, bu kullanıcıların % 38’i pasif 

(diğerlerinin kamusal/siyasal konularda paylaştıklarını sadece okuyan kullanıcılar) 

olarak, % 52’si ise aktif (kamusal/siyasal konularda tartışma başlatan ya da yorum 

yapan kullanıcılar) olarak sosyal medya içerisinde sosyal ya da politik konularla 

ilgilendiğini söylemiştir (Ipsos, 2013:4). Aktif ya da pasif, bir şekilde sosyal 

medyadan kamusal siyasal konularla ilgilendiğini söyleyenlerin oranı % 90’a 

ulaşmaktadır ki toplam kullanıcıların sosyal medya üzerinden sosyal ve politik 

konularla ilgilenmesi temel alındığında Türkiye, dünyada birincilik sırasına 

yerleşmiştir (Ipsos, 2013: 4).  Bu durum siyasal katılma davranışına bakıştaki 

değişimin ve sosyal medyanın kullanımının siyasal katılmaya ne derece etki 

edebileceğinin önemli bir göstergesidir.  

Özet olarak; Türkiye’de gençler arasında internet ve sosyal medya kullanım 

arttığı bir gerçektir. Bu artışın, siyasal katılmayı arttırıp arttırmadığı sorusu ise henüz 

tam olarak cevaplandırılmış değildir. Araştırmalar, dünya genelinde olduğu gibi 
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Türkiye’de de gençlerin sosyal medyayı daha fazla kullandığına işaret etmektedir. 

Geleneksel yollarla siyasal katılma davranışı sergilemeyen genç kitlenin kendilerince 

yeni yöntemler kullandıklarını söylemek ve bu bağlamda siyasal gündeme ve karar 

alma süreçlerine etki etmek amacıyla sosyal medya üzerinden örgütlenerek 

başlattıkları sosyal hareketleri yeni katılma yöntemleri olarak ele almak kaçınılmaz 

olacaktır.  

3.3. Bir Siyasal Katılma Biçimi Olarak Sosyal Hareketler ve Sosyal 

Medya 

Demokrasilerin sürekliliği ve niteliği açısından sosyal hareketler ve protesto 

gösterileri oldukça önemlidirler. Bu eylemlerin toplumdaki huzursuzlukları ortaya 

koymak, dışlanan grupların düşünce ve söylemlerini kamuoyuyla paylaşmak hatta bir 

karşı kamuoyu oluşturmak ve son olarak da farklı kesimlerin çözüm önerilerinin 

toplum tarafından duyulabilir olmasını sağlamak gibi demokrasi ile doğrudan ilintili 

bir takım işlevleri vardır (Gökçe, 2012: 41). Günümüz demokrasileri için sosyal 

hareketler ya da aktivist eylemler kamuoyu ve toplum için sürpriz olmaktan çıkmış 

ve protesto sıradan bir siyasal katılma aracı haline gelmiştir. İşte sosyal medya bu 

tarz aktivist protestoların internet üzerinden organize edilmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Burada sosyal medyanın en önemli rolü, temsil krizine karşı yeni 

temsiller yaratma ve muhalif politik sesleri kamuoyuna duyurma potansiyeli ile 

ilgilidir (Karagöz, 2013: 140). 

Bu anlamda sosyal medya yeni toplumsal hareketler açısından yalnızca bir 

haberleşme, eğlence ve mekan engelini ortadan kaldırıcı bir kanal olmaktan öte, 

kullanıcıların arasında biz duygusu geliştiren, kullanıcılarının belirli bir siyasi bilinç 

ve varılacak hedefler konusunda belirli bir ortak düşünceye sahip olmalarını sağlayan 

ve egemen düzene karşı doğrudan bir muhalefet gücü sergilemelerini gerçekleştiren 

bir araca (Şener, 2007: 264) dönüşmektedir. Bireylerin sosyal platformlarda bir araya 

gelmelerinin en genel nedenleri arasında sosyal olaylar ve konular yer almaktadır. 

Morozov sosyal medyanın, sosyal hareketler ve aktivistler açısından 

faydalarını şu şekilde sıralamıştır (Aktaran Meriç, 2012: 222): 
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 Ulaşılabilirlik ve doğru bilgi 

 Belirli bir soruna karşı kamuoyu ilgisini çekmek  

 Seçmenlere yardımcı olmak için verileri analiz etmek ve bir arada 

bulma kolaylığı sağlamak  

 Politikacılar ve seçmenlerle doğrudan temas kurmak 

 Yeni üyelere ulaşmak  

 Eylemleri mobilize etmek ve lojistik destek sağlamaya yardımcı 

olmak  

 Kolektif eylemler için yaratıcı yöntemler bulmak ve yenilikler 

üretmek 

 Diğer sivil toplum örgütleri ve aktivistler arasında bilgi değişimi ve 

bunların basılmasını sağlamak. 

Morozov’un özetlediği bu işlevler sosyal medyanın önemli bir kamusal mecra 

ve siyasal eylem alanı haline gelmesine neden olmuştur. Örneğin 27 Mayıs 2013 

tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Gezi Parkı’ında düzenleme yapmak 

amacıyla ağaçları kesmek üzere alana girmesi, birden bire ulusal hatta uluslararası 

çapta bir olaya dönüşmüş ve Türkiye Mayıs-Haziran 2013 aylarında ciddi boyutta bir 

sosyal harekete ve protesto eylemlerine sahne olmuştur. İşte bu protestolar esnasında 

eylemlerin hemen hemen her aşaması sosyal medya ve özellikle Twitter üzerinden 

örgütlenmiş ve eylemciler sosyal medyanın imkânları sayesinde organize 

olabilmişlerdir. Etiya Araştırma şirketinin yaptığı analizin raporlarına göre eylemin 

en yoğun olduğu hafta en çok retweet edilen 20 Türkçe tweet’in 15’inin Gezi Parkı 

ile ilgili ve eylemi destekleyici nitelikte olduğu görülmektedir (2013: 6). Eylemin 

ülke genelinde öğrenilmesinde ve yayılmasında da sosyal medyanın çok büyük etkisi 

olmuştur. Yine aynı şekilde Türkiye gündemi içerisinde en çok tweet alan 15 hashtag 

(etiket) sıralamasında ilk 12 hashtag gezi parkını destekleyici nitelikte başlıklar 

taşımaktadır (Etiya, 2013: 15). Sosyal medya ve Twitter üzerinden protestoların 

amacı topluma anlatılmış, polis müdahalesinin boyutları kamuoyuna anında 

duyurulmuş, göstericiler örgütlenmiş, geleneksel medya araçları devre dışı bırakılmış 

ve atılan twitlerle kamuoyunun ilgisi sürekli canlı tutulmuştur. Bunların sonucunda 
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eylem hem oldukça uzun süre tansiyonunu kaybetmemiş hem de ülke çapında 

neredeyse her ilde destekçi bulmuştur.  

Bu ve benzeri örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ehliyet ücretlerinin yüksek 

bulunmasıyla başlatılan “#ehliyetiçin101TLvermem” kampanyası, Tabiatı ve 

Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısını geri çektirdiği düşünülen 

“#TabiatKanunuTasarısınaHayır” kampanyası, ÖSYM’nin bayram tatiline rastlayan 

sınav başvuru süresini uzatması için yapılan “#ÖSYMbayramımızehiretme” etiketi, 

alışveriş merkezi karşıtlarını organize ettiği “#KuşdiliAVMolmasın” çalışması, bazı 

kurumların tabelalarından T.C. ibarelerinin kaldırıldığı iddiası üzerine 

gerçekleştirilen kullanıcı profili isminin başına “T.C.” ibaresi koyulması kampanyası 

gibi daha pek çok etkinlik 

(http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/galeridetay/70966/2/18/sosyal-medya-zaferleri) ; 

sonuç almayı başarabilen, kamuoyu oluşturabilen ve kullanıcıları yeni nesil siyasal 

katılma davranışları sergilemeye teşvik eden sosyal medya kampanyalarına örnek 

verilebilir. Nitekim daha önce de Arap Baharı olarak adlandırılan sosyal hareketlerde 

de sosyal medyanın etkisine değinilmiştir. 

Özetlenecek olursa günümüzün sosyal hareketleri geçmiştekinin aksine 

ideolojik nedenlerden değil özgürlük, çevre, bireysel ve sosyal haklar haklar, 

kamusal uygulamalar ve eğitim sosyal meseleler üzerinden doğmakta ve 

yayılmaktadır. Dolayısıyla internet ve sosyal medya aracılığıyla eski siyasal katılma 

yöntemlerinden daha kolay örgütlenen ve kamuoyuna sesini duyurma imkanı 

bulabilen, sosyal medyanın özellikleri dolayısıyla geniş kitlelerle irtibat sağlayabilen 

bir toplumsal hareketlilik ortamı doğmuştur (Karagöz, 2013: 139). Kamusal 

mecralarda yaşanan en küçük değişimin dahi demokratik değerleri çok yakından 

etkilediği düşünülürse sosyal medyanın demokratik katılım düzeyinin 

yükseltilmesine önemli katkıları bulunacağı tahmin edilmektedir. Etkileşim özelliği 

ile yeni bilgilerin dolaşımında oldukça hızlı ve ucuz bir araç olan sosyal medya ve 

internetin önümüzdeki yıllar içinde siyasal katılma davranışını da önemli oranda 

etkileyeceği iddia edilebilir. 

http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/galeridetay/70966/2/18/sosyal-medya-zaferleri
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Ancak daha önce bahsedildiği üzere internet ve sosyal medyanın gücü ile 

ilgili kötümser yaklaşımları da unutmamak gerekmektedir. Toplumda muhalefette ya 

da azınlıkta kalmış düşüncelerin kamuoyunda duyulmasında, yeni bir kamusal mecra 

olarak görülen ve bu anlamıyla siyasal katılmayı teşvik edici gücü öne çıkarılan 

sosyal medyanın, güçlü otoriter devletler tarafından oldukça kolay kontrol 

edilebileceği ve yönlendirilebileceği ihtimali de gözden kaçırılmamalıdır. 

3.4. Araştırmanın Soru ve Varsayımların Çıkarımı 

Türkiye’de genelde bireylerin özelde de gençlerin internet ve sosyal medyayı 

hangi amaçla, neden ve ne zaman kullandıkları konusunda yeterli bilimsel bilgi 

olmadığına vurgu yapılmıştı. Bu nedenle gelecekteki çalışmaların öncelikli amacının 

bu soruları yanıt aramak olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda bu 

çalışmanın amacı, gençlerin internet ve sosyal medyayı hangi sosyal ve siyasal 

katılma ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları sorusuna yanıt bulmaktır. 

Yukarıda genel hatlarıyla özetlenen çalışmalar, kamuoyu oluşturma işlevini 

fazlasıyla yerine getiren internet ve sosyal medyanın özellikle konvansiyonel siyasal 

katılma davranışları açısından genel beklentileri pek karşılamadığını ortaya 

koymuştur. Araştırmalara göre sosyal medya, beklentilerin aksine oy verme, siyasal 

partilere aktif üyelik gibi konvansiyonel katılma yöntemleri üzerinde bir etki 

gösterememektedir ya da bu yönde yeterince bilimsel bulgu yoktur. Ancak sosyal 

medya ve internetin, imza kampanyaları, eylemler, halk hareketleri gibi 

konvansiyonel olmayan katılma yöntemleri açısından da etkili olduğu 

gözlemlenmektedir.  

Türkiye’de de son yıllarda internet ve sosyal medyaya “mutlak güç” 

atfedenlerin oranı artmaya başlamıştır. Yukarıda sunulan teorik ve pratik bilgilerden 

bu araştırmanın ana sorusunu/sorularını şu şekilde belirlemek mümkündür: İnternete 

ve sosyal medyaya atfedilen bu rol ne kadar gerçekçidir? İnternet ve sosyal 

medyanın kamuoyu oluşumu ve siyasal katılımı teşvik etmede rolü nedir? Katılımcı 

ve müzakereci demokrasi 21. Yüzyılın dijital dünyasında mı (internet ve sosyal 

medya) gerçekleşmektedir?  
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Bu sorular, genel ve geniş kapsamlı biçimde ifade edilmişlerdir. Bu nedenle 

bu soruları biraz daha ayrıntılandırmak gerekmektedir. Aksi takdirde araştırma soyut 

bir düzlemde kalarak genel bilgilerin ötesine geçemeyecektir. Bu nedenle bu üst 

soruların altında sorulacak şu sorularla adım adım çalışmanın somut çerçevesi ortaya 

konmaya çalışılmaktadır. Bunlar:  

1. İnternetin teknik imkânları ve sosyal medya, siyasete ilgiliyi ve katılımı 

arttırmış mıdır?  

2. İnsanlar, sosyal medya aracılığıyla ne zaman ve neden siyasete 

katılmaktadırlar veya katılmamaktadırlar? 

3. Sosyal medyayı, kimler hangi amaçla kullanmaktadır? 

4. Sosyal medya kullanımında sosyo-demografik özelliklerin ve siyasete 

ilginin etkisi nedir? İnsanlar, sosyal medya platformlardaki katılım imkânlarından 

ne ölçüde ve nasıl faydalanmaktadırlar? 

6. İnsanlar, internet ve sosyal medyanın sağlamış olduğu katılım 

imkânlarından neden faydalanmaktadırlar ya da faydalanmamaktadırlar? 

7. İnsanlar, Türkiye’de internet ve sosyal medya katılım imkanlarını nasıl 

değerlendirmektedirler? 

8. İnternet ve sosyal medya siyaset açısından insanların günlük yaşamında 

nasıl bir role sahiptir? 

Bu çalışmada bu sorular bilimsel yöntemler kullanılarak cevaplanmaya 

çalışılmaktadır. Bu sorular, büyük ölçüde niceliksel bir yöntem kullanılarak 

ölçüleceğinden araştırmanın yönünün ve çerçevesinin belirlenmesi ve 

sınırlandırılması için varsayımlar ile çalışmak uygun düşmektedir.  

Araştırma sonuçlarından sosyal medyanın siyasal katılma üzerinde sınırlı 

olduğunu iddia edenler olsa bile olumlu bir etkisi olduğu görülmektedir. Bu etki, 
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gündemi takip etmekten, katılma motivasyonu ve katılma eylemine kadar bir dizi 

faaliyeti kapsamaktadır.  

Hem uluslararası hem de ulusal çalışmalarda internet ve sosyal medyanın 

özellikle gençlerin sosyal yaşamlarında önemli bir konuma sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu durumun burada da ölçülmesinde fayda olduğu düşünülmektedir. 

Buradan hareketle çalışmamıza yön verecek ilk varsayımı şu şekilde formüle etmek 

mümkündür. 

Varsayım 1: İnternet ve sosyal medya, gençlerin günlük yaşamında 

vazgeçilmez bir öneme sahiptir. 

İnternet ve sosyal medya, toplumun tüm kesimlerinde aynı şekilde siyasal 

katılmayı teşvik edici bir rol onadığı söylenemez. Özellikle hem siyasete ilgili olan 

hem de sosyal medyayı önceden kullananların siyasete ilgi ve siyasal katılma 

güdüsünün aynı zamanda siyasal etkinlik duygusunun daha üst düzeyde olduğu, 

araştırmaların sonuçlarından biridir. Yine araştırmalar, internet ve sosyal medya 

kullanımının siyasete ilgiyi ve buna bağlı olarak da siyasal katılma üzerinde olumlu 

etkisi olduğuna işaret etmektedir. Bu ve yukarıda aktarılan bilgiler ışığında şu 

varsayımlar üretilebilir: 

Varsayım 2: Sosyal medya kullanımı ile gençlerin siyasal ilgi ve katılımı 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Varsayım 3: Sosyal medya kullanımı ile siyasal etkinlik duygusu ve 

algılanan etki etme derecesi arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Varsayım 4: Gündelik yaşamlarında siyasal anlamda aktif olmayanlar da, 

sosyal medyanın siyasal katılma imkânları yarattığına inanmaktadırlar. 

Varsayım 5: Kamuoyunu sosyal medyadan takip edenler, siyasi kararlarını 

alırken de sosyal medyadan etkilenmektedirler. 

Sosyal medyanın sadece siyasal katılma gerçekleştirmek isteyen ya da 

kamusal karar alma süreçlerinde fikrini beyan etmek isteyen bireylerce 
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kullanılmadığı, aynı zamanda devletin ve istihbarat teşkilatlarının ilgi alanında 

olmasının bireylerde bir güven problemine ve tedirginliğe yol açtığı da muhakkaktır. 

Son varsayımımız da bu anlamda yaşanan güven problemini ölçmek maksadıyla 

oluşturulmuştur. 

Varsayım 6: Sosyal medyada fişlenme korkusu yaşamak ile, sosyal 

medyada siyasal katılma davranışında bulunmak arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Varsayımlarımız, araştırmamızın çerçevesini çizmiş ve yönümüzü 

kesinleştirmiştir. Verilerin türü ve niteliği, hangi değişkenlerin birbiriyle 

karşılaştırılarak analiz edileceği belirlenmiştir.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SOSYAL MEDYANIN KAMUOYU OLUŞTURMA VE SİYASAL KATILMA 

ÜZERİNE ETKİLERİ: KURAMSAL ve AMPİRİK BİR ANALİZ 

Çalışmanın bu bölümünde kuramsal açıdan incelenen araştırma konusu ile 

ilgili yapılan alan araştırması analiz edilecek ve konu kapsamında oluşturulan 

varsayımların geçerliliği tartışılacaktır. 

4.1. Araştırmanın Konusu 

Sürekli ve hızlı bir şekilde yenilenen bilişim teknolojilerinin, kitle iletişim 

araçlarının toplumsal iletişim sürecindeki yapısal rolünü değiştirmesi, genelde 

interneti özelde ise sosyal medyayı sosyal bilimler açısından önemli bir araştırma 

konusu haline getirmiştir. 

Bilgi-işlem teknolojileri ile haberleşme ve telekomünikasyon, yapılarını bir 

arada barındıran melez bir medya (Törenli, 2005: 88) olarak da nitelenen ve 

kullanıcılarının ağ teknolojileri üzerinden karşılıklı etkileşimini sağlayan araç ve 

uygulamaların tamamını temsil eden sosyal medya; bu özellikleri ile toplumsal, 

siyasal ve ekonomik sistemde köklü değişimlere yol açmış, alışılagelmiş süreç ve 

modelleri kendi meşrebince değiştirmiştir. 

Sosyal medyanın, hem kamusal alanı herkese eşit bir biçimde açarak daha 

demokratik ve müzakereci bir yapıya dönüştürdüğü, dolayısıyla siyasal katılma 

imkânları açısından topluma bir fırsat sunduğu, hem de daha önce başka mecralarda 

belirlenen ve belli aktörlerce yönlendirilen kamuoyunu hegemonik kontrolden 

kurtararak, çoğulcu bir şekilde oluşmasına katkı sağladığı ve bu yolla demokratik 

sistemi de daha katılımcı bir hale getirdiği iddiaları son yıllarda sıkça dile 

getirilmeye başlanmıştır. Çünkü sosyal medya toplumsal iletişim sürecini büyük 

oranda değiştirmiş, sosyal statü, zenginlik ve şöhret gibi kamuoyunda görünürlüğü 

belirleyen faktörlerin etkinliğini azaltmış, onu kullanan bütün bireylerin çok sınırlı 

imkânlarla olsa dahi diğer kullanıcılara, gruplara veya geniş kitlelere dolayısıyla 
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kamuoyuna erişebilmesini ve diğerleri tarafından erişilebilir olmayı olanaklı 

kılmıştır. 

Benzer biçimde toplumsal iletişimin mekânsal ve zamansal sınırlılıklarını 

yıkan sosyal medyanın daha katılımcı bir yaşam imkânı yaratacağı öngörüsü 

(Tekvar, 2010: 2) de sıkça dile getirilmektedir.  Zira sosyal medyanın etkileşimlilik, 

hipermetinlilik, dağılma, dijitallik ve sanallık gibi özellikleri (Lister, 2003: 14) 

sayesinde katılım yönünde itici bir güç oluşturacağı ve liberal demokrasinin yaşadığı 

temsil ve katılım krizine çare olacağı düşünülmektedir. 

Bu araştırmanın konusu, toplumsal yaşamın hemen her alanında bireyleri 

çepeçevre kuşatmış olan internet ve sosyal medyanın, oluşturduğu kamusal alan ile 

kamuoyunu yönlendirme kapasitesi ve yarattığı imkân ve fırsatlarla (eğer 

yaratıyorsa) yurttaşların siyasal katılma davranışlarını etkileme derecesinin 

ölçülmesidir. 

4.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışma, “İnternet ve sosyal medyanın kamuoyu oluşumu ve siyasal 

katılımı teşvik etmede rolü nedir? “Katılımcı ve müzakereci demokrasi 21. yüzyılın 

dijital dünyasında (internet ve sosyal medya) gerçekleşmekte midir?” sorularına yanıt 

bulmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla araştırmanın ana amacı, sosyal medyanın 

kamuoyu oluşturma ve siyasal katılma üzerinde nasıl, ne yönde ve ne derecede etki 

ettiğini tespit etmeye çalışmaktır. Çünkü sosyal medyanın geleneksel kamuoyu 

oluşum sürecinde görünür olmayan kişi ya da grupların alternatif kamuoyu 

oluşturmalarını sağladığı, bunun da yurttaşları siyasal davranışa yönelttiği ve sosyal 

hareketler üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu anlamda sosyal medya, 

özellikle genç kuşak kullanıcılar açısından, mevcut iktidar ilişkileri veya sosyal 

şartlar nedeniyle, kamusal hayata katılmakta zorlanan, kendini sosyal ve siyasal 

yaşamdan dışlanmış hisseden gruplara, yalnızca izleyici rolünde değil, aynı zamanda 

aktör olarak kamusal tartışmaya katılma imkânı sunarak “sessizlerin sesi” olma 

işlevini üstlenen (Gökçe, 2012: 46) kendini ifade ve temsil etme aracı olarak 
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görülmektedir. Dolayısıyla sosyal medyanın sosyo-politik sistem açısından önemi ve 

işlevi azımsanmayacak büyüklüktedir.  

Sosyal medyanın önemi, etkilerinin yerel ve uluslararası boyutlarının 

olmasıyla koşut olarak da artmaktadır. Yerel boyutta birbiriyle pek fazla ilişkileri 

olmayan insanların birbirleri ile ağ üzerinden bağlanmalarına ve bilgi paylaşmalarına 

imkân sunarak, çoğu zaman kısa süreli ve anlık da olsa belli bir soruna yönelik 

örgütlenmelerini teşvik etmekte ve tetiklemektedir. Uluslararası boyutta da 

uluslararası camianın dikkatini çekerek ve böylece maddi ve manevi destek 

sağlayarak siyasi iktidar üzerinde baskı oluşturması söz konusudur.  Bu bağlamda 

yeni medya bir yandan sistemden dışlanan konuşma ve dinlenmesine imkân 

verilmeyen kişilere ve gruplara dahi katılım imkânı sunmakta; diğer yandan 

toplumdaki memnuniyetsizleri mevcut sisteme/rejime başkaldırmaya ve 

ayaklanmaya teşvik ederek temel itici güç olma işlevini görmektedir. Dolayısıyla 

toplumsal ve siyasal etkilerinin göründüğünden ya da varsayıldığından çok daha 

fazla olduğu düşünülmektedir. 

4.3. Araştırmanın Soruları ve Varsayımlar 

Çalışmanın yanıt aradığı temel soru şu şekilde formüle edilmiştir: İnternete ve 

sosyal medyaya atfedilen bu rol ne kadar gerçekçidir? İnternet ve sosyal medyanın 

kamuoyu oluşumu ve siyasal katılımı teşvik etmede rolü nedir? Katılımcı ve 

müzakereci demokrasi 21. Yüzyılın dijital dünyasında (internet ve sosyal medya) 

gerçekleşmekte midir? 

Çalışmanın bu ana sorusunun yanında cevap aradığı diğer sorular ise şu 

şekilde sıralanabilir:  

1. İnternetin teknik imkânları ve sosyal medya, siyasete ilgiliyi ve katılımı 

arttırmış mıdır?  

2. Sosyal medya kamuoyunun oluşumunda ne ölçüde etkilidir? İnsanlar 

kamuoyu gündemini sosyal medya üzerinden mi takip etmektedirler? 
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3. İnsanlar, sosyal medya aracılığıyla ne zaman ve neden siyasete 

katılmaktadırlar veya katılmamaktadırlar? 

4. Sosyal medyayı, kimler hangi amaçla kullanmaktadır? 

5. İnsanlar neden sosyal medya üzerinden kamuoyu gündemini takip etmeyi 

tercih etmektedirler? 

6. Sosyal medya kamuoyuna ne tür imkanlar sağlamaktadır? 

7.  İnsanlar, sosyal medya platformlardaki katılım imkânlarından ne ölçüde 

ve nasıl faydalanmaktadırlar? 

8. İnsanlar, internet ve sosyal medyanın sağlamış olduğu katılım 

imkânlarından neden faydalanmaktadırlar ya da faydalanmamaktadırlar? 

9. İnsanlar, Türkiye’de internet ve sosyal medya katılım imkânlarını nasıl 

değerlendirmektedirler? 

10. İnternet ve sosyal medya siyaset açısından insanların günlük yaşamında 

nasıl bir role sahiptir? 

Bu bağlamda sosyal medyanın kamuoyu oluşturmada bir araç olup olmadığı 

ve siyasal katılma davranışı üzerindeki rolünün/etkilerinin incelendiği çalışmanın 

varsayımları ise şu şekilde belirlenmiştir:  

Varsayım 1: İnternet ve sosyal medya, gençlerin günlük yaşamında 

vazgeçilmez bir öneme sahiptir.  

Varsayım 2: Sosyal medya kullanımı ile bireylerin kamuoyu gündemini takip 

etmeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Varsayım 3: Sosyal medyanın çoğulcu ve özgürlükçü olma derecesi ile 

müzakereci kamusal alana dönüşmesi arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Varsayım 4: Kamuoyu gündemini sosyal medyadan takip edenler onu bir 

sosyal temsil, kamuoyu ve karşıt kamuoyu oluşturma aracı olarak görmektedirler. 
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Varsayım 5: Sosyal medya kullanımı ile gençlerin siyasal ilgi ve katılımı 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Varsayım 6: Gündelik yaşamlarında siyasal anlamda aktif olmayanlar da, 

sosyal medyanın siyasal katılma imkânları yarattığına inanmaktadırlar. 

Varsayım 7: Kamuoyunu sosyal medyadan takip edenler, siyasi kararlarını 

alırken de sosyal medyadan etkilenmektedirler.  

Varsayım 8: Sosyal medyada fişlenme korkusu yaşamak ile, sosyal medyada 

siyasal katılma davranışında bulunmak arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Varsayım 9: Sosyal medya kullanımı ile siyasal etkinlik duygusu ve algılanan 

etki etme derecesi arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

4.4. Araştırmanın Yöntemi ve Sınırlılıkları 

Çalışmanın kuramsal bölümünde sosyal medyanın kamuoyu oluşturma ve 

siyasal katılma üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu bağlamda çalışmanın kuramsal 

kısmı oluşturulurken konu ile ilgili literatür derinlemesine incelenmiş çalışmaya 

dayanak oluşturan varsayımlar formüle edilmiştir. Çalışmanın kuramsal kısmının 

yanında sosyal medyanın kamuoyu oluşturmada ve siyasal katılmada etkili bir araç 

olup olmadığı sorusunun cevabı günümüzde sosyal medyayı en çok kullanan 

üniversite öğrencilerinin algı ve tecrübeleri üzerinden ölçülmeye çalışıldığından 

dolayı saha çalışması yapılması da tercih edilmiştir.  

Günümüzde birçok uluslararası ve ulusal kuruluş bireylerin algılarını, 

tecrübelerini ve deneyimlerini tespit edebilmek için anket yöntemini kullanmaktadır. 

Literatürde sosyal medya ile ilgili yapılan birçok çalışmada da kullanıcıların 

algılarını ve deneyimlerini analiz edebilmek için anket yöntemi kullanılmıştır. Bu 

çalışma kapsamında da sosyal medyanın kamuoyu oluşturmadaki rolü üniversite 

öğrencileri üzerinden tespit edilmeye çalışıldığından dolayı anket yöntemi tercih 

edilmiştir.  
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Çalışmada uygulanan yöntem, elde edilen verilerin doğru ve güvenilir bir 

şekilde analiz edilebilmesinde oldukça önemlidir. Bu yüzden saha çalışmasında 

uygulanan yöntemin açıklanması elde edilen verilerin değerlendirilmesi bakımından 

gereklidir. Çalışma ilk olarak literatür taraması ile başlamış, ardından çalışmanın 

amaç ve varsayımlarının belirlenmesi, veri toplama aracının belirlenmesi, taslak 

anket sorularının hazırlanması, pilot çalışma, anket sorularına son şeklinin verilmesi, 

evren ve örneklemin belirlenerek anketin uygulanması, gerçekleştirilen anketlerin 

değerlendirilmesi ve hatalı olanların değerlendirme dışına çıkarılması, elde edilen 

verilerin nicelleştirilmesi, istatistiki analizlerin yapılarak elde edilen bulguların 

değerlendirilmesi şeklinde sonlandırılmıştır. Aşağıdaki tabloda bu süreç 

özetlenmiştir. 

Model 4.1. Araştırmada İzlenen Yöntem 

 

Çalışmada kullanılan anket büyük ölçüde araştırmacı tarafından 

geliştirilmiştir. Anket soruları hazırlanırken sosyal medyanın kamuoyu ve siyaset 

1) Konuyla ilgili 
literatürün 

incelenmesi 

2) Araştırma 
varsayımlarının 

belirlenmesi 

3) Veri toplama 
yönteminin seçimi 

4) Veri toplama 
aracının 

hazırlanması 
5) Pilot uygulama 

6) Anket formunun 
son haline 
getirilmesi 

7) Anketin 
uygulanması 

8) Verilerin 
düzenlenmesi ve 

kodlanması  

9) İstatistiki 
analizlerin 
yapılması 

10) Sonuçların 
değerlendirilmesi 
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üzerine etkileri üzerine ya da bu konuyla benzerlik gösteren daha önce yapılmış 

çalışmalar
*
 taranmış ve literatüre uygun bir şekilde taslak anket soruları 

hazırlanmıştır. Hazırlanan soruların yeterliliğini ve anlaşılabilirliğini ölçmek ayrıca 

anketin araştırma hipotezlerini sınama kabiliyetini test etmek amacıyla taslak anket 

soruları pilot bir grup üzerinde denenmiştir. Pilot uygulamasının sonuçlarıyla son 

hali verilen anket, uygulama aşamasına hazır hale getirilmiştir.  

Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde deneklerin 

demografik özellikleri ile internet ve sosyal medya kullanımları tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Bu kapsamda yaş, cinsiyet, okul gibi soruları internet ve sosyal medya 

kullanım süreleri ile hangi sosyal medya mecralarının takip edildiğine yönelik 

sorular takip etmiştir.  

Anketin ikinci bölümünde kamuoyu ve siyasete olan ilgilileri önce sosyal 

medyadan bağımsız olarak sonra sosyal medya ile ilişkilendirilerek sorulmuş ve 

deneklerin kamusal alan ve siyasete katılma potansiyelleri ölçülmüştür.  

Üçüncü ve son kısımda ise sosyal medyanın ve kamuoyu oluşturma ve siyasal 

katılma üzerine etkileriyle ilgili bir takım önermeler verilmiş ve deneklerin bunlara 

katılıp katılmama durumları belirlenmiştir.   

Çalışma, sosyal medyanın kamuoyu oluşturmadaki rolüne ve anket formunda 

yer alan diğer yöneltilen sorulara ilişkin katılımcıların doğru cevaplar verdikleri ön 

kabulüyle sınırlandırılmıştır. Araştırmanın modeli aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

                                                           
*
Araştırma anketi ölçeğinin oluşturulmasında yararlanılan uygulamalı çalışmalar şunlardır: Zerrin 

Beril Akıncı Vural ve Mikail Bat, “Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege 

Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma” Journal of Yasar University 2010, 20(5) 

3348‐3382; GSB, Gençlik ve Sosyal Medya Araştırma Raporu, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 

Ankara, 2013;  Pewinternet, “The Internet and the 2008 Election”, Pew Internet & American Life 

Project, Washington D.C., 2008, http://www.pewinternet.org/2008/06/15/the-internet-and-the-2008-

election/, (Erişim Tarihi: 15.01.2015);  Gülüm Şener, Küresel Kapitalizmin Yeni Kamusal Alanı 

Olarak İnternet: Yeni Toplumsal Hareketlerin İnterneti Kullanımı, Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2006; Volkan Göçoğlu,  Kamu Politikası Ve 

Sosyal Medya İlişkisi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi Ankara, 2014; Hakan Çelebi, Sosyal Medya ve Siyaset Anketi, 

http://www.slideshare.net/hcelebi/sosyal-medya-ve-siyaset-anketi-sonuclar, (Erişim Tarihi: 

17.01.2015); Bahadır Çakmak, Yeni İletişim Ortamlarının Sosyalleşme Üzerindeki Etkileri, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2012. 

http://www.pewinternet.org/2008/06/15/the-internet-and-the-2008-election/
http://www.pewinternet.org/2008/06/15/the-internet-and-the-2008-election/
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Model 4.2. Araştırmanın Modeli
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4.5. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Konya’da eğitim öğretime devam eden dört 

üniversitenin il merkezindeki fakülte, yüksekokul ve enstitülerinde öğrenim gören 

öğrenciler olarak belirlenmiştir. Çünkü gençler, toplumsal ve siyasal yaşamın en 

dinamik aktörleridir. 

Evren olarak üniversite öğrencilerinin seçilmesinde şimdiye kadar yapılan 

alan araştırmalarında internet ve sosyal medyanın en çok eğitimli gençler tarafından 

kullanıldığının tespit edilmiş olmasının etkisi büyüktür. Örneğin TUİK’in 2014 

yılında yayınladığı Rapora göre Türkiye’de en çok internet ve sosyal medya 

kullanımı % 73 ile 16-24 yaş aralığında görülmektedir. Aynı raporda yüksekokul, 

fakülte ve daha üstü eğitime sahip vatandaşların internet kullanımı ise % 93, 6 olarak 

tespit edilmiştir (TUİK, 2014). Benzer şekilde dünya genelinde yapılan bir çalışmada 

sosyal medya sitelerinde yapılan paylaşımların % 81’nin gençlerce ve % 74’ünün de 

yüksek eğitim kurumlarından mezun olan kişilerce yapıldığı gözlemlenmiştir 

(IPSOS, 2013: 5 ). Ayrıca araştırma evreninin belirlenmesinde zaman ve maliyet 

sınırlılıkları da göz önüne alınmış ve üniversite öğrencilerine ulaşma kolaylığı bu 

tercihte etkili olmuştur. 

Ayrıca Konya İli son yıllarda oldukça gelişmiş ve bir çekim ve cazibe 

merkezi haline gelmiştir. Konya’da iki devlet, üç

 de vakıf olmak üzere toplamda beş 

üniversite bulunmaktadır. Konya’da bulunan üniversitelerin öğrenci sayısı ise 

yaklaşık doksan bin civarındır. Üniversite öğrencileri il merkezi nüfusunun yaklaşık 

% 10’una yakındır. Dolayısıyla şehir oldukça dinamik bir genç nüfus potansiyeline 

sahiptir. 

Araştırmanın evreni olarak belirlenen dört üniversitenin öğrenci sayıları 

aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir. Anket formları dağıtılırken, örneklemin evreni 

temsil yeteneğini artırabilmesi için fakülte ve yüksekokulların öğrenci sayıları göz 

önüne alınarak dağıtılan anket sayısı kota uygulanarak tespit edilmiştir. Örneklem 

                                                           

 Konya’da son kurulan Konya Gıda Tarım Üniversitesi’nin saha çalışmasının gerçekleştirildiği 

tarihlerde öğrencisi bulunmamaktadır.  
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planı ve dağıtılan anket sayıları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Evren kapsamına 

alınan dört üniversitenin güncel öğrenci sayıları ilgili üniversitenin öğrenci işleri 

dairesi başkanlığından edinilmiştir.   

Tablo 4.1. Selçuk Üniversitesi İl Merkezinde Bulunan Öğrenci Sayıları 

Birim Öğrenci Sayısı Yapılan Anket 

Diş Hekimliği Fakültesi 645 5 

Edebiyat Fakültesi 6238 45 

Fen Fakültesi 1629 12 

Güzel Sanatlar Fakültesi 836 7 

Hukuk Fakültesi 2672 20 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5436 40 

İletişim Fakültesi 2574 19 

Mesleki Eğitim Fakültesi 97 1 

Mühendislik Fakültesi 7869 57 

Mimarlık Fakültesi 718 5 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2159 18 

Tıp Fakültesi 906 6 

Veteriner Fakültesi 1043 8 

Ziraat Fakültesi 1804 12 

Sanat ve Tasarım Fakültesi 78 1 

Teknoloji Fakültesi 789 4 

Turizm Fakültesi 814 5 

Spor Bilimleri Fakültesi 968 8 

Adalet Meslek Yüksekokulu 503 5 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 4999 38 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1293 10 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 3802 30 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 5705 41 

Fen Bilimleri Enstitüsü 4206 33 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1512 13 

Mevlana Araştırmaları Enstitüsü 53 1 

Selçuk Üniversitesi Toplam 59348 444 
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Tablo 4.2. Necmettin Erbakan Üniversitesi İl Merkezinde Bulunan Öğrenci 

Sayıları 

Birim Öğrenci Sayısı Yapılan Anket 

Meram Tıp Fakültesi    1.381 10 

Diş Hekimliği Fakültesi   140 2 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi    1.319 9 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi    2.124 18 

Havacılık ve Uzay Fakültesi    227 2 

Fen Fakültesi  178 2 

Turizm Fakültesi    639 4 

İlahiyat Fakültesi    2.446 18 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi    7.570 56 

Uygulamalı Bilimler Y.O.   200 2 

Sağlık Bilimleri Fakültesi    214 2 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü   2.392 17 

Sosyal Bilimler Enstitüsü   2.294 17 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   200 2 

Fen Bilimleri Enstitüsü   416 3 

Necmettin Erbakan Ü. Toplam     21.740 164  

 

 

 

Tablo 4.3. KTO Karatay Üniversitesi İl Merkezinde Bulunan Öğrenci Sayıları 

Birim Öğrenci Sayısı Anket Sayısı 

Hukuk Fakültesi 674 5 

Mühendislik Fakültesi 724 6 

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 563 4 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 167 2 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 263 3 

Adalet Meslek Yüksekokulu 110 2 

Fen Bilimleri Enstitüsü 78 2 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 222 2 

KTO Karatay Ü. Toplam 2801 26 
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Tablo 4.4. Mevlana Üniversitesi İl Merkezinde Bulunan Öğrenci Sayıları 

Birim Öğrenci Sayısı Anket Sayısı 

Adalet Meslek Yüksek Okulu 96 1 

Eğitim Fakültesi 1210 7 

Hukuk Fakültesi 291 2 

İşletme Fakültesi 151 2 

Mühendislik Fakültesi 472 3 

Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu 653 4 

Tıp Fakültesi 331 3 

Fen Bil. Enstitüsü 137 1 

Sosyal Bil. Enstitüsü 249 2 

Sağlık Bil. Enstitüsü 6 1 

Mevlana Üniversitesi Toplam 3596 26  

 

Bu verilerden elde edilen bulgulara göre araştırma evrenini gösterir tablo 

aşadaki gibidir. 

Tablo 4.5. Araştırma Evrenini Belirleyen Öğrenci Sayısı 

 Öğrenci Sayısı Anket Sayısı 

Toplam 87485 660 

Örneklem, belli kurallara göre, belli bir evrenden seçilmiş ve seçildiği evreni 

temsil yeterliği olduğu düşünülen daha küçük kümedir. Araştırmalar, araştırma 

evrenin tamamına ulaşılamadığı durumlarda örneklem üzerinde yapılır ve ulaşılan 

sonuçlar ilgili evrene genellenir (Karasar, 2005: 110-111). Araştırma örnekleminin 

oluşturulmasında tabakalı örnekleme ve basit tesadüfi örnekleme yöntemleri 

kullanılmıştır. Tabakalı örnekleme, sınırları belirlenmiş bir evrende alt tabakalar 

veya gruplarının var olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Burada amaçlanan, evren 

içindeki alt tabakaların varlığından yola çıkarak çalışmaktır. Saptanan alt 

tabakalardan örneklemler basit tesadüfi örnekleme ile seçilebilir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2005: 105). Bu anlamıyla Konya’daki dört üniversite ve onların alt birimleri 

olan yüksekokul, fakülte ve enstitüler birer alt tabaka olarak belirlenmiş ve evreni 

temsil edecek örneklem sayıları bu tabakaların oranlarına göre belirlenmiştir. Daha 

sonra her tabaka içerisinde ise basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak 

katılımcılara ulaşılmıştır. Basit tesadüfi örneklem hedeflenen kitlenin tüm üyelerinin 

seçilip örnekleme dâhil edilme olasılıklarının eşit ya da bilinir olması durumudur. 

Burada evreni oluşturan her elemanın örneğe girme şansı eşit olduğundan 
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hesaplamalarda da her elemana verilecek ağırlık aynıdır (Arıkan, 2004: 141). 

Dolayısıyla alt tabakaların örneklem sayıları belirlendikten sonra her deneğin 

araştırmaya katılma şansı aynı tesadüfi orana bağlıdır.  

Örneklem belirlenirken örneklemin alındığı evreni temsil etmesi önemlidir. 

Bu durumda ne kadar, hangi büyüklükteki bir örneklemin belirlenen evreni temsil 

edebileceği problemi ortaya çıkmaktadır. Araştırma evreni içerisinde örneklem 

büyüklüğünün belirlenmesi amacıyla Yazıcıoğlu ve Erdoğan’ın (2014: 49-50) 

hazırladığı bir çalışmadan yararlanılmıştır. Bu çalışmaya göre güven düzeyi % 95, 

örneklem hatası = +- 0,05 ve oranlar p=0,5 ve q=0,5 için örneklem büyüklüğü 384 

olmalıdır.  

Evren sayısının 87.485 öğrenci olarak tespit edildiği araştırmada hatayı 

minimum düzeye indirmek ve % 95 güven aralığında ölçüm yapabilmek için 

örneklem sayısı 700 olarak belirlenmiştir. Çalışmanın saha araştırması 01-25 Nisan 

2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda 700 anket formu belirlenen 

örneklem planı doğrultusunda dağıtılmış; geri dönen ve tutarlı cevaplara sahip 660 

anket formu değerlendirme kapsamına alınmıştır.  

Araştırma kapsamında uygulanan ve tutarlı bilgiler içeren anket formlarındaki 

veriler kodlanarak analiz aşamasına geçilmiştir. Araştırmada toplanan anket verileri 

SPSS 16.0 (Statistical Packages for the Social Sciences/Sosyal Bilimler İçin İstatistik 

Paketi) paket programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Uygulanan anket 

verilerinin incelemek ve araştırma varsayımlarını test edebilmek amacıyla SPSS 16 

programı aracılığıyla “aritmetik ortalama”, “standart sapma” gibi istatistiksel 

yöntemlerin yanı sıra, “Ki-Kare”, testleri uygulanmıştır. 

4.6. Araştırma Verilerinin Analiz ve Bulguları 

Bu bölümde, çalışmanın amacı ve kapsamı doğrultusunda hazırlanan anket 

sorularına katılımcıların verdikleri cevaplardan oluşan verilerin karşılaştırmalı analizi 

ve bulguları sunulacaktır. Araştırma verilerine yapılan güvenirlik testinde Cronbach 

Alpha değeri “0,8670” olarak bulunmuştur.  Bu sonuç ölçek güvenirliğinin “yüksek 

derece güvenilir” olduğunu göstermektedir. Cronbach alfa katsayısının 
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değerlendirilmesinde uyulan değerlendirme ölçütü; 0,00≤α≤0,40 ise “ölçek güvenilir 

değildir”, 0,40≤α≤0,60 ise “ölçek düşük güvenirliktedir”, 0,60≤α≤0,80 ise “ölçek 

oldukça güvenilirdir” ve 0,80≤α≤1,00 ise “ölçek yüksek derecede 

güvenilirdir”(Kayış, 2005: 405) şeklindedir. 

4.6.1. Örneklem Grubunun Demografik Özelliklerinin Analizi 

Katılımcıların demografik özelliklerinin ayrı ayrı tablolarla gösterilmesi 

yerine tek bir tablo içerisinde sınıflandırılmasının daha uygun olacağı 

düşünüldüğünden araştırmaya katılan toplam 660 katılımcının sosyo-demografik 

özellikleri Tablo 4.6.’da düzenlenmiştir. 

Tablo 4.6. Örneklem Grubunun Demografik Özellikleri 

Cinsiyet 

 Frekans % 

Erkek 292 44,2 

Kadın 368 55,8 

Toplam 660 100 

 

Yaş 

 Frekans % 

18-20 Yaş 201 30,5 

21-23 Yaş 367 55,6 

24-27 Yaş 80 11,9 

28-31 Yaş 12 2 

Toplam 660 100 

 

Üniversite 

 Frekans % 

Selçuk Ü. 449 68.03 

Nec. Erb. Ü . 164 24.84 

Mevlana Ü. 26  3,95 

KTO Karatay Ü. 21  3,18 

 Toplam 660 100 

 

Sınıf 

 Frekans % 

Birinci Sınıf 100 15,15 

İkinci Sınıf 165 25,00 

Üçüncü Sınıf 174 26,36 

Dördüncü Sınıf 90 13,65 

Lisansüstü 131 19,84 

Toplam 660 100 
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Tablo 4.6.Örneklem Grubunun Demografik Özellikleri (Devamı) 

Doğum Yeri 

İl Frekans (Her il için) % 

Amasya, Artvin, Çanakkale, 

Erzincan, Hakkâri, Kırklareli, 

Tekirdağ, Bayburt, Iğdır 

1 1,36 

Ağrı, Bolu, Burdur, Çorum, 

Giresun, Muğla, Muş, Ordu, 

Tokat, Kırıkkale, Batman, 

Karabük, Kilis 

2 3,93 

Bingöl, Çankırı, Diyarbakır, 

Kars, Kocaeli, Nevşehir, 

Sakarya, Uşak, Zonguldak 

3 4,10 

Balıkesir, Kırşehir, Van 4 1,81 

Eskişehir, Isparta, Kastamonu, 

Kütahya, Karaman 
5 3,78 

Aydın, Mardin, Şanlıurfa 6 2,72 

Denizli, Niğde, Sivas, Trabzon, 

Aksaray, Osmaniye 
7 6,36 

Hatay, İzmir, Manisa 8 3,63 

Malatya, Muğla 9 2,72 

Elazığ, Erzurum, Yozgat, 

Yurtdışı 
10 6,06 

Adıyaman, Bursa, Gaziantep 11 5 

Samsun 12 1,81 

Kayseri 13 1,96 

Afyonkarahisar 14 2,12 

Adana, İçel 19 5,75 

İstanbul 23 3,48 

Antalya 24 3,63 

Ankara 66 10 

Konya 196 29,69 

TOPLAM 660 100 

Tablodan anlaşıldığı üzere örneklem grubunun 242’si (% 44,2) bay,  368’si 

(%55,2) ise bayandır. Bu oranlar üniversitelerin öğrenci işleri dairelerinden alınan 

kız ve erkek öğrenci sayılarının birbirlerine oranları ile benzerlik göstermektedir. 

Katılımcı grubunun yaş dağılımları da tabloya yansıtılmıştır. Katılımcıların % 

30’u (201 kişi) 18-20, %55,6’sı (367 kişi) 21-23, % 11,9’u (80 kişi) 24-27, % 2’si ise 

28-31 yaş aralığında toplanmaktadır. Ağırlıklı olarak katılımcıların yaş aralığının 

(660 kişiden 578’inin), 18-23 yaşları arasında toplandığı gözlemlenmektedir. Daha 

büyük yaşlar genellikle lisansüstü öğrencilerine ait verileri göstermektedir. 
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Katılımcıların öğrenim gördükleri üniversiteler toplam öğrenci sayılarının 

örnekleme oranına göre belirlenmiştir. Buna göre tabloda görüldüğü üzere Selçuk 

Üniversitesi’nden 444 katılımcı (% 68,3), Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden 164 

katılımcı (% 24,84), Mevlana Üniversitesi’nden 26 katılımcı (% 3,95) ve KTO 

Karatay Üniversitesinden de 26 (% 3,95) katılımcı araştırmaya dâhil edilmiştir. 

Tabloda örneklem öğrenci grubunun kaçıncı sınıflarda öğrenimlerine devam 

ettikleri bilgileri de bulunmaktadır. Araştırmaya dâhil olan katılımcıların 98’i (% 

14,84) birinci sınıf, 165’i (% 25) ikinci sınıf, 174’ü (% 26,36) üçüncü sınıf, 90’ı (% 

13,65) dördüncü sınıf 133’ü (%20,15) ise lisansüstü düzeyinde öğrenim görmektedir. 

Demografik özellikler tablosunda son olarak katılımcıların doğum yerleri 

düzenlenmiştir. Araştırma kapsamında il düzeyinde bir belirleme yapılmadığından 

yani katılımcılar doğum yerlerine göre belirlenmediğinden burada bir oran söz 

konusu değildir. Ancak tablodan da anlaşıldığı üzere katılımcılar arasında en büyük 

kitleyi Konya doğumlu öğrenciler (196 kişi) oluşturmaktadır. Daha sonra Ankara (66 

kişi), Antalya (24 kişi) gibi Konya’ya coğrafi anlamda yakın iller gelmektedir. Bu 

durum ailelerin ve öğrencilerin memleketlerine yakın illerde öğrenim görmeyi tercih 

etmesinden kaynaklanabilir. 

4.6.2. İnternetin Günlük Yaşam İçerisindeki Konumu ve Önemi 

Araştırma kapsamında katılımcılara, internet ve sosyal medyanın 

yaşamlarındaki önem derecesini ölçmek üzere bir takım sorular yöneltilmiştir. 

“İnternet kullanıcısı mısınız? Kaç yıldır internet kullanıyorsunuz?”, “İnterneti hangi 

sıklıkla kullanırsınız?”, “Gün içerisinde internette ne kadar zaman geçiriyorsunuz?”, 

“İnternet günlük yaşantınızda sizin için ne kadar önemlidir?”, “İnterneti en çok 

hangi amaçlarla kullanırsınız?”, “İnternet deyince aklınıza ilk ne gelir?” sorularına 

verilen cevaplardan katılımcıların gündelik yaşamları içerisinde internetin ve sosyal 

medyanın ne kadar yer tuttuğu, sosyal medya ile ne kadar ilgili oldukları analiz 

edilmeye çalışılmıştır. Bu sorulara verilen cevaplardan elde edilen bulgular aşağıda 

düzenlenmiştir. 
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Tablo 4.7. Kaç Yıldır İnternet Kullanıyorsunuz? 

 Frekans % 

0-3 yıl 74 11,2 

4-6 yıl 201 30,5 

7-9 yıl 230 34,8 

10 yıl ve üzeri 155 23,5 

Toplam 660 100,0 

Katılımcıların “İnternet kullanıcısı mısınız? Kaç yıldır internet 

kullanıyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevaplara; göre % 11,2’sinin sıfır ila üç yıl 

arası, %30,5’inin dört ila altı yıl arası, % 34, 8’nin yedi ila dokuz yıl arası, 

%23,5’inin ise 10 yıl ve daha fazla süredir internet kullandıkları tespit edilmiştir. Bu 

bağlamda katılımcıların çok büyük bir kısmı, yaklaşık % 90’ı genç yaş aralığında 

oldukları dikkate alınırsa oldukça uzun süredir internet kullanıcısıdırlar. Bu bulgu da 

gençler arasında internet kullanımının oldukça yaygın olduğunun bir göstergesidir. 

Tablo 4.8. İnternet Kullanım Sıklığı 

 Frekans % 

Gün içerisinde çok defa 514 77,9 

Her gün bir kere 103 15,6 

Haftada üç dört gün 26 3,9 

Haftada bir 14 2,1 

Ayda bir 3 0,5 

Toplam 660 100,0 

Tabloda görüldüğü üzere “İnterneti hangi sıklıkla kullanırsınız?” sorusuna 

katılımcıların neredeyse % 80’i gün içerisinde çok kez yanıtını vermiştir. Geriye 

kalanlar da günde en az bir kez internete girdiğini beyan etmiş sadece 17 kişi haftada 

bir ya da ayda bir kez internete girdiğini belirtmiştir. Bu bulgu açıkça göstermektedir 

ki üniversite öğrencileri için internet gündelik yaşamlarının ayrılmaz bir parçası 

haline gelmiştir.  
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İnterneti kullanma sıklığı kadar internette geçirilen süre de bu anlamda 

önemlidir. Katılımcılara sorulan “Gün içerisinde internette ne kadar zaman 

geçiriyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar aşağıdaki gibidir. 

Tablo 4.9. Gün İçerisinde İnternette Geçirilen Zaman 

Cevaplar Frekans % 

1 saatten az 106 16,1 

1-3 saat 352 53,3 

4-6 saat 148 22,4 

7-9 saat 38 5,8 

10 saat ve üzeri 16 2,4 

Toplam 660 100,0 

Tablodan anlaşıldığı gibi, katılımcıların sadece % 16.1’lik bir kesimi 

internette bir saatten az zaman geçirdiğini söylemektedir. Geriye kalanlar ise gün 

içerisinde oldukça uzun bir zamanını internete ayırmaktadır. Bir ile üç saat arası 

internette kalan kesim %53,3’le çoğunluğu oluşturmaktadır. Katılımcılardan yedi-

dokuz saat arası internette kalanlar ile on saatten fazla zamanını internette 

geçirenlerin toplam yaklaşık % 10’luk bir kesim olduğu görülmektedir. Günün 

uyanık kalınan zamanı düşünüldüğünde katılımcıların gün içerisinde internette bu 

kadar uzun zaman geçirmeleri araştırmanın temel varsayımları açısından oldukça 

anlamlıdır. 

Katılımcılar için internet ve dolayısıyla internete erişimin günlük 

yaşamlarında ne kadar önemli olduğunu tespit edebilmek için, “İnternet günlük 

yaşantınızda sizin için ne kadar önemlidir?” sorusu katılımcılara yöneltilmiştir. Bu 

soruya verilen cevaplar Tablo 4.10. da düzenlenmiştir. 
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Tablo 4.10. İnternetin Günlük Yaşantınızdaki Yeri ve Önemi 

Cevaplar Frekans % 

Çok önemli 106 16,1 

Önemli 352 53,3 

Ne önemli ne değil 148 22,4 

Önemli değil 38 5,8 

Hiç önemli değil 16 2,4 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

2,06 0,78 

Tablodaki bulgulara göre internete önem verenlerin yani benim için “çok 

önemlidir” ve “önemlidir” diyenlerin toplamda 458 kişi ile yaklaşık % 70’e ulaştığı 

görülmektedir. Verilen cevapların ortalama değerinin 2,06 olduğu da dikkate 

alındığında katılımcılar için internetin günlük yaşantıda oldukça önemli bir yeri 

olduğu anlaşılmaktadır. Kararsızlar ile bu oran % 90’ı geçmekte, sadece % 8,2’lik bir 

kesim internetin kendisi için önemli olmadığını söylemektedir. Bu sonuçlar bir 

önceki tabloda belirtilen internette geçirilen zaman ile de uyumluluk arz etmektedir. 

Dolayısıyla üniversite öğrencilerinin internete oldukça önem verdiğini ve günün 

önemli bir kısmını internette geçirdiğini, internetin onlar için günlük yaşamın 

ayrılmaz bir parçası haline geldiğini göstermektedir. 

İnternetin katılımcılar tarafından hangi amaçlarla kullanıldığını belirlemek 

üzere katılımcılara “İnterneti en çok hangi amaçlarla kullanırsınız?”, sorusu 

katılımcılara yöneltilmiş ve en fazla beş seçenek işaretlemeleri istenmiştir. Verilen 

cevaplar aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir. 
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Tablo 4.11. İnterneti Kullanım Amaçları 

Cevaplar Frekans %
†
 

Sosyal medya ağlarını kullanmak 530 80,30 

Gündemi takip etmek 481 72,87 

Araştırma yapmak 429 65 

Haber okumak 401 60,75 

E-maillere bakmak 287 43,48 

Eğlence(oyun müzik video) 256 38,78 

Alışveriş 79 11,96 

Tartışma gruplarını takip etmek 44 6,66 

Katılımcıların yaklaşık % 80,30’u interneti en çok sosyal medya ağlarına 

bağlanmak için girdiğini söylemektedir. Burada sosyal medya ağlarına bağlanmakla 

kastedilen, sosyal ilişkilere girmek ve çevreyle etkileşim halinde kalmak için 

kullandıkları sosyal medya profilleridir. Bunun dışında diğer seçenekler olan 

“gündemi takip etmek, tartışma gruplarını takip etmek, hatta haber okumak” bile 

artık interaktif iletişim ve etkileşime dayalı sitelerden yapıldığı için tanımı itibarıyla 

sosyal medya içerisinde değerlendirilmektedir. Bu bağlamda katılımcılara internet 

denildiğinde neredeyse ilk akıllarına gelen sosyal medya ağları olmaktadır. 

Katılımcıların interneti en çok hangi amaçla kullanırsınız sorusuna verdikleri 

cevaplar araştırmanın asıl konusu olan sosyal medya ile de doğrudan ilintilidir. 

Çünkü elde edilen bulgular araştırmanın temel dayanak noktası olan sosyal medyanın 

toplumsal yaşamdaki yerini doğrular niteliktedir 

 Ayrıca katılımcılara internet denildiğinde akıllarına ne geldiğinin bu 

bağlamda da sosyal medyanın ne kadar önemli olduğunun tespit edilebilmesi için 

katılımcılara “İnternet deyince aklınıza ilk ne gelir?” sorusu yöneltilmiştir. Ancak bu 

soruda sosyal medyanın katılımcılar için ne kadar ön planda olduğunu 

belirleyebilmek için verilen kapalı uçlu cevapların tek seçenek işaretleyebilecekleri 

                                                           
†
Katılımcılar birden fazla şık işaretleyebildikleri için yüzdelik dağılımların toplamı 100’den fazladır. 
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belirtilmiştir. Çünkü bu soruya verilen cevapların çalışmanın omurgası olan sosyal 

medya ile doğrudan ilişkisi bulunmaktadır.   

Tablo 4.12. İnternet Denildiğinde Katılımcıları İlk Aklına Gelen 

 Frekans % 

Sosyal Medya (Facebook, Twitter vb.) 515 78,0 

Haber Siteleri 69 10,5 

Oyun Siteleri 8 1,2 

Müzik ve film indirme 35 5,3 

Diğer 33 5,0 

Toplam 660 100,0 

Katılımcıların soruya verdikleri cevaplar incelendiğinde Tablo 4.11’de elde 

edilen bulgularla paralellik arz ettiği tespit edilmiştir. Tablo 4.12 incelendiğinde 

internet denildiğinde katılımcıların neredeyse % 80’inin ilk akıllarında çağrışan 

sosyal medya olmaktadır. Sosyal medya sitelerini, aslında yine interaktif etkileşim 

özelliklerinden dolayı pek çoğu sosyal medya platformu haline gelmiş haber ve oyun 

siteleri takip etmektedir. Dolayısıyla üniversiteli gençlerin internetten anladıkları ya 

da internet denildiğinde ilk çağrışım yaptıkları sosyal medya ağlarının farklı 

biçimleri olmaktadır.  

Özetle katılımcıların interneti kaç yıldır kullandığı, internet kullanım sıklığı, 

internette geçirilen zaman, internetin günlük yaşantıdaki yeri ve önemi, internetin 

kullanım amaçları, internet denildiğinde ilk çağrışım yapan konu dikkate alındığında 

artık günümüzde internetin özellikle gençler açısından çok büyük bir önem ve 

konuma sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ayrıca katılımcılar için internet 

denilince sosyal medya akla gelmektedir. Bu sonuçta gençler arasında internet ile 

sosyal medya ağlarına bağlanmanın eşdeğer görüldüğünü ve en çok sosyal medyaya 

bağlanmak için internete erişildiğini göstermektedir. Bu bulgular çalışmanın ana 

konusu olan sosyal medyanın günümüzde ne derece önemli ve etkin bir araç 

olduğunun bir göstergesidir. 
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4.6.3. Sosyal Medyanın Günlük Yaşam İçerisindeki Yeri 

Katılımcıların internet kullanım alışkanlıkları ve sıklıkları tespit edildikten 

sonra araştırmanın ana konusu olan sosyal medya ile ilgili katılımcılara bir dizi soru 

yöneltilmiş, katılımcıların sosyal medya kullanım alışkanlıkları tespit edilmeye 

çalışılmıştır.  

Tablo 4.13. Sosyal Medya Ağlarını Kaç Yıldır Kullanıyorsunuz? 

 Frekans % 

0-3 yıl 104 15,8 

4-6 yıl 349 52,9 

7-9 yıl 153 23,2 

10 yıl ve üzeri 33 5,0 

Kullanmıyorum 21 3,2 

Toplam 660 100,0 

 Katılımcıların kaç yıldır sosyal medya ağlarını kullandıklarını tespit 

edebilmek için “Sosyal medya ağlarını kaç yıldır kullanıyorsunuz?” şeklinde bir soru 

yöneltilmiştir. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların % 15’i 0-3 arası, % 52,9’u 

dört ila altı yıl arası % 23’ü de yedi ile dokuz yıl arası sosyal medya ağlarını 

kullandıkları tespit edilmiştir. Özellikle 10 yıl ve üzeri sosyal medya ağlarını 

kullandıklarını belirten katılımcıların (% 5), günümüzün popüler sosyal medya 

sitelerini (Facebook 2004 yılı, Twitter 2006 yılı) kurulduğu yıllardan itibaren takip 

ettiği ve kullandığı anlaşılmaktadır.  

Katılımcılara “Aşağıdaki sosyal medya sitelerinden hangilerine üyeliğiniz 

bulunmaktadır?” şeklinde bir soru yöneltilmiş ve birden fazla seçenek 

işaretleyebilecekleri belirtilmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 4.14’te düzenlenmiştir. 
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Tablo 4.14. Katılımcıların Üye Oldukları Sosyal Medya Platformları 

 Frekans %
3
 

Facebook 579 88 

İnstagram 407 61,66 

Twitter 369 55,9 

Youtube 299 45,30 

Google+ 272 41,21 

Tumblr 51 7,72 

Wikipedia 42 6,36 

Ekşi Sözlük 39 5,90 

LinkedIn 31 4,69 

Myspace 22 3,33 

Flickr 10 1,51 

Tablodan anlaşıldığı üzere katılımcılar arasında en popüler sosyal medya ağı 

Facebook’tur. 660 katılımcıdan 579’u Facebook kullandığını söylemiştir. İkinci 

sırada gelen ve özellikle akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla kullanıcıların fotoğraf 

paylaşıp etkileşimde bulunabildikleri bir uygulama olarak oldukça rağbet gören 

İnstagram, 407 katılımcı tarafından kullanılmaktadır. Daha sonra önemli sosyal 

hareketlerin doğduğu mecra olarak ün yapmış olan Twitter, 369 katılımcı tarafından; 

video paylaşım sitesi olan YouTube ise 299 katılımcı tarafından kullanılmaktadır. 

Diğer popüler siteler, Google+, Tumblr, Wikipedia, Ekşi Sözlük, LinkedIn, Myspace 

ve Flickr de katılımcılarca tercih edilen sosyal medya siteleridir. Elde edilen bu 

sonuçlar, birinci bölümde bahsedilen sosyal medya sitelerinin temel formlarının 

(sosyal ağlar, bloglar, mikrobloglar, wikiler, forumlar, podcastler ve içerik paylaşım 

toplulukları) tamamının, katılımcılar tarafından kullanıldığını ve bilinir olduğunu 

göstermektedir. 

Katılımcılara sosyal medya ve internete hangi cihazlarla bağlandıkları 

sorulmuş, birden fazla seçenek işaretleyebilecekleri belirtilmiştir. 

                                                           
3
Katılımcılar birden fazla şık işaretleyebildikleri için yüzdelik dağılımların toplamı 100’den fazladır. 
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Tablo 4.15. İnternet ve Sosyal Medyaya Erişim Sağlanan Cihazlar 

 Frekans %
4
 

Cep Telefonu 575 87,12 

Dizüstü Bilgisayar 307 46,51 

Masaüstü Bilgisayar 83 12,57 

Tablet Bilgisayar 50 7,57 

Elde edilen bulgulara göre mobil telefonlar artık sosyal medya ve internete 

erişimde oldukça yaygın olarak kullanılan araçlardır. Katılımcıların % 87,12’si 

öncelikli olarak akıllı telefonlardan internet ve sosyal medyaya bağlanmayı tercih 

ettiklerini belirtmişlerdir. İkinci olarak sosyal medya ve erişimde kullanılan araç % 

46,51 ile diz üstü bilgisayardır. Masaüstü bilgisayar artık üniversiteli gençler için 

kullanım rahatlığı olmayan cihazlar arasına girdiğinden kullanım oranı 12,7’de 

kalmıştır. 

Katılımcıların internete hangi sıklıkla bağlandıkları ve gün içerisinde ne kadar 

süre internette zaman geçirdikleri Tablo 4.8. ve 4.9.’da düzenlenmişti. Sosyal medya 

platformlarına hangi sıklıkla bağlandıkları ve orada ne kadar zaman geçirdiklerini 

tespit edebilmek için katılımcılara bir dizi soru yöneltilmiştir. 

Bu bağlamda “Sosyal medyayı hangi sıklıkla kullanırsınız?” sorusuna 

katılımcıların verdiği cevaplar Tablo 4.16’da düzenlenmiştir. 

Tablo 4.16. Sosyal Medya Kullanım Sıklığı 

 Frekans % 

Gün içerisinde çok defa 501 75,9 

Her gün bir kere 96 14,5 

Haftada üç dört gün 30 4,5 

Haftada bir 24 3,6 

Ayda bir 9 1,4 

Toplam 660 100,0 

                                                           
4
Katılımcılar birden fazla şık işaretleyebildikleri için yüzdelik dağılımların toplamı 100’den fazladır. 
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Elde edilen bulgulara göre katılımcıların % 75,9’u gün içerisinde çok kez, % 

14,5’i ise her gün en az bir kere sosyal medyaya bağlandıklarını belirtmişlerdir. 

Sosyal medyaya daha az bağlandığını belirtenlerin oranı toplamda katılımcıların 

%10’unu bile oluşturmamaktadır.  

Bu soruya verilen cevaplar ile tablo 4.8.’de internete hangi sıklıkla 

bağlanırsınız sorusuna verilen cevaplar paralellik arz etmektedir. Dolayısıyla 

katılımcıların internete her bağlandıklarında mutlaka sosyal medyaya girdiklerini ya 

da çoğunlukla sosyal medyaya girmek için internet kullandıklarını söylemek yanlış 

olmayacaktır. 

Katılımcılara “Gün içerisinde sosyal medyada ortalama kaç saat zaman 

geçirirsiniz?” sorusu yöneltilmiş, bu soruya verilen cevaplar aşağıda düzenlenmiştir. 

Tablo 4.17. Gün İçerisinde Sosyal Medyada Geçirilen Zaman 

 Frekans % 

1 saatten az 170 25,8 

1-3 saat 340 51,5 

4-6 saat 120 18,2 

7-9 saat 22 3,3 

10 saat ve üzeri 8 1,2 

Toplam 660 100,0 

Elde edilen bulgulara göre katılımcıların toplamda % 70’i sosyal medyada bir 

ile altı saat arasında zaman geçirmektedir. Katılımcıların sadece dörtte birlik bir 

kısmı sosyal medyada bir saatten az zaman geçirdiklerini beyan etmişlerdir. Bu 

soruya verilen cevaplar ile, tablo 4.9. da internette geçirilen zaman paralellik 

göstermekte ve örtüşmektedir. Yani gençler internette bağlandıklarında zamanlarının 

büyük çoğunluğunu aslında sosyal medyada geçirmektedir. 

Sosyal medyanın kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu tespit edebilmek 

için katılımcılara “Günün her anında sosyal medyaya erişebilmek benim için 

önemlidir” yargısına katılma dereceleri sorulmuştur. Soruya verilen cevaplar Tablo 

4.18.’de düzenlenmiştir. 
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Tablo 4.18. Günün Her Anında Sosyal Medyaya Erişebilmenin Önemi 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 54 8,2 

Katılmıyorum 141 21,4 

Kararsızım 100 15,2 

Katılıyorum 235 35,6 

Kesinlikle katılıyorum 130 19,7 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,37 1,24 

Katılımcılar açısından sosyal medyaya erişmek oldukça önemli 

görünmektedir. Sosyal medyaya günün her anında ulaşmak benim için önemlidir 

yargısına katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı % 55,3’e 

ulaşmaktadır. Yani katılımcıların yarısından fazlası için sosyal medyaya istedikleri 

anda erişmek oldukça önemlidir. Verilen cevapların ortalama değeri 3,37 olarak 

tespit edilmiştir. Bu oran da katılımcıların büyük çoğunluğu için sosyal medyaya 

günün her anında erişebilir olmanın önemli olduğunu göstermektedir.  

Katılımcıların bu kadar önem verdikleri ve uzun süre zaman geçirdikleri 

sosyal medyada ne yaptıkları “Sosyal medyayı daha çok hangi amaçla 

kullanırsınız?” sorusuyla ölçülmeye çalışılmış, katılımcılardan en fazla beş seçenek 

belirtmeleri istenmiştir.  
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Tablo 4.19. Sosyal Medyayı Kullanım Amaçları 

 Frekans %
5
 

Gündemi takip etmek/Gündem oluşturmak 476 72,12 

Yakınlarımla iletişim kurmak 395 59,84 

Eğlenmek 374 56,66 

Araştırma Yapmak 364 55,15 

Bilgi almak 341 51,66 

Boş zaman geçirmek 207 31,36 

Kendi ürettiklerimi (müzik, fotoğraf vb.) paylaşmak 172 26,06 

Arkadaşlık kurmak/Sosyalleşmek/Çevre edinmek 133 20,15 

Tartışma gruplarını takip etmek 90 13,63 

Ortak ilgi alanlarına sahip kişileri ve grupları bulmak 86 13,03 

Kampanya ya da etkinlik başlatmak 29 4,39 

Elde edilen bulgulara göre katılımcıların % 72,12’si sosyal medyayı gündemi 

takip etmek/gündem oluşturmak için kullandığını;  % 59,84’ü yakınlarıyla iletişim 

kurmak için kullandığını belirtmişlerdir. Eğlenmek, araştırma yapmak ve bilgi almak 

seçenekleri onu takip eden amaçlar olarak ilk beşteki yerini almıştır. Katılımcıların 

sadece % 4,39’u sosyal medya üzerinden kampanya ya da etkinlik paylaşmak 

seçeneğini işaretlemişlerdir. 

Ayrıca katılımcılara “Sosyal medya üzerinden en çok yorum yaptığınız 

konular” nedir şeklinde bir soru yöneltilmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 4.20.’de 

düzenlenmiştir. 

 

 

 

                                                           
5
Katılımcılar birden fazla şık işaretleyebildikleri için yüzdelik dağılımların toplamı 100’den fazladır. 
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Tablo 4.20. Sosyal Medya Üzerinden En Çok Yorum Yaptığınız Konular 

 Frekans %
6
 

Günlük yaşamı ilgilendiren olaylar 458 69,39 

Toplumsal olaylar 362 54,84 

Siyaset 266 40,30 

Teknoloji 151 22,87 

Kültür/sanat etkinlikleri 137 20,75 

Spor 123 18,63 

Moda ve alışveriş 112 16,96 

Din 66 10 

Restoran, kafe vb. yeme içme mekânları 48 7,27 

İtiraf sayfaları 27 4,90 

Katılımcıların sosyal medyadan en çok yorum yaptığı konuların başında % 

69,39’luk bir oranla günlük yaşamı ilgilendiren olaylar gelmektedir. Daha sonra % 

54,84’ü toplumsal olaylar, % 40,30’u siyaset,  % 22,87’si teknoloji, % 20,75’i kültür 

sanat etkinlikleri gibi konularda yorum yaptıklarını beyan etmişlerdir. Katılımcılara 

“Sosyal medyada takipçi sayımın fazla olması beni mutlu eder” önermesine katılma 

düzeyleri sorulmuş, yanıtlar Tablo 4.21.’de düzenlenmiştir. 

Tablo 4.21. Sosyal Medyada Takipçi Sayımın Fazla Olması Beni Mutlu Eder 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 157 23,8 

Katılmıyorum 192 29,1 

Kararsızım 104 15,8 

Katılıyorum 149 22,6 

Kesinlikle katılıyorum 58 8,8 

Toplam 660 100 

Ortalama Standart Sapma 

2,63 1,29 

                                                           
6
Katılımcılar birden fazla şık işaretleyebildikleri için yüzdelik dağılımların toplamı 100’den fazladır. 
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Tablodaki verilere göre katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%52,9’u) takipçi 

sayısının fazla olmasının kendisini mutlu etmediğini belirtmektedir. % 31,4’lük bir 

katılımcı ise takipçi sayısının fazla olmasının kendisinin mutlu edeceğini belirtmiştir. 

Bu sonuçlar sosyal medya ile narsizm arasında bağ kuran çalışmalarla (Konuyla ilgili 

detaylı bir tartışma için bakınız: Carpenter, 2012) farklılık arz etse bile bu konu 

araştırmamızın dışında kalmaktadır. 

Benzer şekilde katılımcıların sosyal medyaya yükledikleri anlam açısından 

“Sosyal medyada hesabı olmayanları çağ dışı buluyorum” önermesiyle ilgili fikirleri 

de alınmıştır. Cevaplar aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir. 

Tablo 4.22. Sosyal Medyada Hesabı Olmayanları Çağ Dışı Buluyorum 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 293 44,4 

Katılmıyorum 190 28,8 

Kararsızım 82 12,4 

Katılıyorum 62 9,4 

Kesinlikle katılıyorum 33 5 

Toplam 660 100 

Ortalama Standart Sapma 

2,01 1,18 

Görüldüğü gibi katılımcıların büyük bir çoğunluğu “sosyal medyada hesabı 

olmayanları çağ dışı buluyorum” ifadesine katılmamaktadırlar. Sadece % 14,4 

oranında bir katılımcı grubu sosyal medyaya böyle bir önem atfetmiştir. Bu sebeple 

yanıtların ortalaması da 2,01’de kalmıştır. 

Katılımcıların “Sosyal medyaya günün her anında ulaşmak benim için 

önemlidir” yargısına katılma düzeyleri ile sosyal medyayı hangi sıklıkla kullanırsınız 

sorularının yanıtları ki-kare testine tabi tutulmuş ve sonuçlar Tablo 4.23.’de 

düzenlenmiştir. 
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Tablo 4.23. Sosyal Medyanın Günlük Yaşamdaki Yeri ve Önemi 

 

Sosyal medyayı hangi sıklıkla kullanırsınız? 

Toplam Gün 

içerisinde 

çok defa 

Her gün 

bir kere 

Haftada 

üç dört 

gün 

Haftada 

bir 

Ayda bir 

Günün her 

anında 

sosyal 

medyaya 

erişebilmek 

benim için 

çok 

önemlidir 

Kesinlikle 

katılmıyorum 

24 

% 3,6 

11 

% 1,7 

7 

% 1,1 

8 

% 1,2 

4 

% 0,6 

54 

% 8,2 

Katılmıyorum 
87 

% 13,2 

34 

% 5,2 

9 

% 1,4 

9 

% 1,4 

2 

% 0,3 

141 

% 21,4 

Kararsızım 
76 

% 11,5 

17 

%2,6 

4 

%0,6 

3 

%0,5 
- 

100 

% 15,2 

Katılıyorum 
203 

% 30,8 

22 

% 3,3 

8 

% 1,2 
- 

2 

% 0,3 

235 

% 35,6 

Kesinlikle 

katılıyorum 

111 

% 16,8 

12 

% 1,8 

2 

% 0,3 

4 

% 0,6 

1 

% 0,2 

130 

% 19,7 

Toplam 
501 

% 75,9 

96 

% 14,5 

30 

% 4,5 

24 

% 3,6 

9 

% 1,4 

660 

% 100 

Notlar= (i) n=660, (ii) Pearson 
2
= 92,801, p<.001, sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

Elde edilen bulgulara göre katılımcıların yarısından fazlası yani % 55,3’ü 

sosyal medyaya günün her anında erişmeyi çok önemli görmektedir. Bu sayıya 

kararsızlar da eklendiğinde sosyal medyayı gün içerisinde çok defa kullananlar 

arasında sosyal medyaya her an ulaşabilir olmak isteyenlerin oranı % 70’leri 

geçmektedir. İnternet kullanım sıklıklarına bakılmaksızın katılımcıların sadece % 

29,6’sı her an sosyal medyaya erişmeyi çok önemli görmemektedir.  

Tablo 4.23.’deki bulgular önceki sonuçlarla birlikte değerlendirildiğinde 

internet ve sosyal medya üniversiteli gençlerin sosyal yaşamlarında vazgeçilmez bir 

konum ve öneme sahip olduğu söylenebilir. Gençler gündelik yaşamlarının önemli 

bir kısmını sosyal medyada geçirmekte ve sosyal medyaya istedikleri her zaman 

ulaşabilmeyi önemsemektedirler. Bu sonuç araştırmanın ilk varsayımı olan “İnternet 

ve sosyal medya, gençlerin günlük yaşamında vazgeçilmez bir öneme sahiptir” 

hipotezini doğrular niteliktedir. 
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4.6.4. Kamuoyunu Takip Etme Aracı Olarak Sosyal Medya  

Katılımcıların kamuoyu gündemini nereden takip ettiklerinin belirlenebilmesi 

için katılımcılara “Kamuoyu gündemini meşgul eden olayları en çok nereden takip 

edersiniz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş, verilen cevaplar Tablo 4.21.’de 

düzenlenmiştir. 

Tablo 4.24. Kamuoyu Gündemini Meşgul Eden Olayları En Çok Nereden Takip 

Edersiniz? 

 Frekans %
7
 

Sosyal medya ve internet 585 88,63 

Geleneksel medya (TV, radyo, gazete) 154 23,33 

Aile ve arkadaş grupları 16 2,42 

Tablodaki verilerden de anlaşıldığı gibi gençler için sosyal medya ve internet 

kamuoyunu takip etmede diğer kitle iletişim araçlarına göre oldukça etkili bir araç 

olarak değerlendirilmektedir. Katılımcıların % 88,63’ü kamuoyunu takip etmek için 

sosyal medyayı tercih ettiğini belirtirken, diğer tercih edilen seçenek olan geleneksel 

kitle iletişim araçları (TV, gazete vb.)  ancak % 23,33’ünün tercihinde yer almıştır. 

Katılımcıların %1,7’lik küçük bir kısmı ise kamuoyunu arkadaş gruplarından takip 

ettiğini belirtmiştir.  

Benzer biçimde katılımcılara kendi pratiklerinden farklı olarak algılarını da 

ölçmek üzere “Sizce aşağıdaki araçlardan hangisi en iyi şekilde aktüel haber ya da 

olayları edinme yoludur?”, şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Katılımcıların bu soruya 

verdikleri cevapları aşağıda düzenlenmiştir. 

 

 

 

                                                           
7
Katılımcılar birden fazla şık işaretleyebildikleri için yüzdelik dağılımların toplamı 100’den fazladır. 
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Tablo 4.25. Aktüel Haber ya da Olayları En İyi Şekilde Edinme Yolu 

 Frekans % 

İnternet ve sosyal medya 421 63,8 

Yazılı basın 115 17,4 

Televizyon 111 16,8 

Radyo 3 0,5 

Diğer 10 1,5 

Toplam 660 100,0 

Katılımcıların % 63,8’i internet ve sosyal medyanın en iyi haber edinme yolu 

olduğunu belirtmiştir. Yazılı basının kamuoyunu takip etmede daha iyi olduğunu 

düşünen katılımcı oranı % 17,4 iken televizyon ve radyonun toplam oranı % 17 

civarında kalmıştır. Görüldüğü üzere katılımcılar kamuoyunu sosyal medya ve 

internetten takip ettikleri gibi kamuoyunu takip edilecek en ideal aracın da internet 

ve sosyal medya olacağını düşünmektedirler. Günümüzde internet ve gençler 

arasında bu denli yoğun olarak kullanılması sosyal medyanın etkili bir araç olmasını 

beraberinde getirmiştir. Mobil telefonlar aracılığıyla internete ve sosyal medyaya 

erişimin istenilen her yerden ve kolaylıkla mümkün hale gelmesi; ayrıca sosyal 

medyanın işleyişi itibarıyla hızlı haber akışı ve farklı kanallardan haber edinebilme 

olanağını sunması da bu iki aracın en iyi aktüel haber edinme kaynağı olarak 

karşımıza çıkmasını sağlamıştır. 

Katılımcıların gözünde sosyal medyanın geleneksel medya karşısındaki yeri 

de merak edilmiş ve sosyal medya ile geleneksel medyayı kıyaslamaları amacıyla 

“Sosyal medya geleneksel medyanın alternatifi olmuştur” ifadesine katılma düzeyleri 

sorulmuştur. Cevaplar aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir. 
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Tablo 4.26. Sosyal Medya Geleneksel Medyanın Alternatifi Olmuştur 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 13 2,0 

Katılmıyorum 39 5,9 

Kararsızım 72 10,9 

Katılıyorum 358 54,2 

Kesinlikle katılıyorum 178 27,0 

Toplam 13 2,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,98 0,89 

Tablo 4.26 incelendiğinde katılımcıların çok büyük bir bölümü (% 81,2’si) 

sosyal medyayı geleneksel medyaya alternatif olarak görmektedir. % 7,9’luk çok 

küçük bir kesim bu düşünceye katılmamış % 10’luk bir katılımcı ise kararsız 

olduğunu belirtmiştir. Tablo 4.25 ile bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde artık 

günümüzde özellikle de gençler arasında sosyal medyanın geleneksel medyaya 

alternatif olduğu kabul edilmektedir. 

Katılımcıların “Dünyada ve ülke gündeminde gelişen toplumsal olayları 

doğrudan sosyal medya aracılığıyla takip ederim” yargısına katılma dereceleri de 

onların kamuoyu-sosyal medya ilişkisine bakış açısını belirtmesi açısından önemli 

bir husustur. Katılımcıların bu konudaki düşünceleri aşağıdaki tabloda 

düzenlenmiştir. 
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Tablo 4.27. Dünyada ve Ülke Gündeminde Gelişen Toplumsal Olayları 

Doğrudan Sosyal Medya Aracılığıyla Takip Ederim 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 19 2,9 

Katılmıyorum 76 11,5 

Kararsızım 156 23,6 

Katılıyorum 289 43,8 

Kesinlikle katılıyorum 120 18,2 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,62 1,00 

Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların büyük bir çoğunluğu (% 62), dünya 

ve ülke gündeminde gelişen toplumsal olayları doğrudan sosyal medya aracılığı ile 

takip ettiğini belirtmiştir. % 14,4’ü bu ifadeye katılmadığını belirtmiş, % 23,6’sı ise 

kararsız kalmıştır. Bir önceki tabloda (Tablo 4.26.) veriler ile bu sonuçlar 

değerlendirildiğinde katılımcıların büyük bir çoğunluğu sosyal medyayı geleneksel 

medyanın yerine koyduğu gibi, dünya ve ülke gündemindeki olayları da sosyal 

medya aracılığı ile öğrenmektedir. Bu durum daha önce de ifade edildiği gibi sosyal 

medya ve internetin genellikle gençler arasında yaygın kullanılmasından, diğer 

araçlara göre daha erişilebilir olmasından ve her türlü bilgi kaynağından hızlı bir 

şekilde bilgi edinebilme olanağı sağlamasından kaynaklanmaktadır.  

Elde edilen bulgulardan sonra “sosyal medya kullanımı ile bireylerin 

kamuoyu gündemini takip etmeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır” şeklindeki 

araştırmanın ikinci varsayımının doğruluğunu tespit edebilmek için “Sizce aşağıdaki 

araçlardan hangisi en iyi şekilde aktüel haber ya da olayları edinme yoludur?”, 

sorusunun bulguları ile “dünyada ve ülke gündeminde gelişen toplumsal olayları 

doğrudan sosyal medya aracılığıyla takip ederim” yargısının bulguları ki-kare testine 

tabi tutulmuştur. 

 



104 
 

Tablo 4.28. Kamuoyu İzleme Aracı Olarak Sosyal Medya 

 

 

Dünyada ve ülke gündeminde gelişen toplumsal olayları doğrudan 

sosyal medya aracılığıyla takip ederim 

T
o

p
la

m
 Kesinlikle 

katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

katılıyorum 

Sizce 

aşağıdaki 

araçlardan 

hangisi en 

iyi şekilde 

aktüel 

haber ya 

da olayları 

edinme 

yoludur? 

İnternet 

ve sosyal 

medya 

7 

%1,1 

42 

%6,4 

96 

%14,5 

190 

% 28,8 

86 

%13 

421 

%63,8 

Yazılı 

basın 

6 

%0,9 

12 

%1,8 

29 

%4,4 

49 

%7,4 

19 

%2,9 

115 

%17,4 

TV 
6 

% 0,9 

21 

%3,2 

25 

%3,8 

45 

%6,8 

14 

%2,1 

111 

% 16,8 

Radyo 
0 

% 0 

1 

%0,2 

1 

%0,2 

0 

% 0 

1 

% 0,2 

3 

%0,5 

Diğer 
1 

% 0,2 

0 

% 0 

5 

% 08 

5 

% 0,8 

0 

% 0 

11 

%1,8 

Toplam 
19 

% 2,9 

76 

% 11,5 

156 

%23,6 

289 

%43,8 

120 

% 18,2 

660 

% 100 

Notlar= (i) n=660, (ii) Pearson
2
= 92,803, p<.001, sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

Tablo incelendiğinde sosyal medya aracılığı ile dünyada ve ülke gündeminde 

gelişen toplumsal olayları doğrudan sosyal medya aracılığıyla takip ederim yargısına 

katılanların  % 41,8’i aynı zamanda aktüel haber ya da olayları en iyi şekilde edinme 

yolunun sosyal medya olduğunu düşündüğü görülmektedir. Bu orana kararsızlar da 

eklenince sosyal medyanın en iyi kamuoyu takip aracı olduğunu düşünenler ve aynı 

zamanda bu düşünceleri gereği kamuoyunu sosyal medyadan takip edenlerin oranı % 

55’i aşmaktadır. Kamuoyunu yazılı basın üzerinden takip etmenin daha anlamlı 

olduğunu düşünenler ve öyle davrananlar % 10 civarında; televizyon yoluyla 

kamuoyunu izleyen ve bunun daha uygun olduğunu düşünenler ise yaklaşık % 9 

oranında kalmaktadır. 

Benzer şekilde “sosyal medyayı hangi sıklıkla kullanırsınız?” sorusunun 

cevapları ile “Dünyada ve ülke gündeminde gelişen toplumsal olayları doğrudan 

sosyal medya aracılığıyla takip ederim” ifadesine katılma durumları arasında ki-kare 

testi yapılmış ve çıkan bulgular tablo 4.29.’ da gösterilmiştir. 
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Tablo 4.29. Sosyal Medyanın Kullanım Sıklığı ile Kamuoyu Takip Aracı Olma 

İlişkisi 

 

 

Dünyada ve ülke gündeminde gelişen toplumsal olayları 

doğrudan sosyal medya aracılığıyla takip ederim T
o

p
la

m
 

Kesinlikle 

katılmıyoru

m 

Katılmıyoru

m 

Kararsız

ım 
Katılıyorum 

Kesinlikle 

katılıyoru

m 

Sosyal 

medyayı hangi 

sıklıkla 

kullanırsınız? 

Gün 

içerisinde 

çok defa 

 

14 45 117 234 91 501 

% 2,1 % 6,8 % 17,7 %35,5 %13,8 %75,9 

Her gün 

bir kere 

 

- 22 23 32 19 96 

- %3,3 %3,5 %4,8 %2,9 %14,5 

Haftada üç 

dört gün 

 

2 1 9 12 6 30 

% 0,3 % 0,2 %1,4 %1,8 % 0,9 %4,5 

Haftada 

bir 

 

2 6 3 9 4 24 

% 0,3 % 0,9 % 0,5 %1,4 % 0,6 %3,6 

Ayda bir 
1 2 4 2 - 9 

% 0,2 % 0,3 % 0,6 % 0,3 - %1,4 

Toplam 
19 76 156 289 120 660 

%2,9 %11,5 %23,6 %43,8 %18,2 %100,0 

Notlar= (i) n=660, (ii) Pearson
2
= 38,373, p<.001, sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

Tabloda görüldüğü üzere sosyal medyayı gün içerisinde birden fazla 

kullananlar ile her gün en az bir kere kullananların “dünyada ve ülke gündeminde 

gelişen toplumsal olayları doğrudan sosyal medya aracılığıyla takip ederim” 

yargısına katılma oranı (katılıyorum ve kesin katılıyorum diyenler) toplamda % 

60’lara ulaşmaktadır. Sosyal medyayı oldukça az kullanan katılımcılarda ise sosyal 

medyanın kamuoyu takip aracı olarak kullanılması ise oldukça düşük seviyelerdedir. 

Örneğin bu oran ayda bir sosyal medya kullanan katılımcılarda % 0,3’lere kadar 

düşmektedir. Bu sonuçlara göre, sosyal medyayı daha yoğun kullananların, 

kamuoyunu da oradan takip ettiklerini söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. 
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Elde edilen bulgulara göre sosyal medyanın en iyi şekilde kamuoyu 

gündemini takip etme aracı olduğu algısını ortaya koyan “sosyal medya kullanımı ile 

bireylerin kamuoyu gündemini takip etmeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır” 

varsayımımız doğrulanmıştır. Zira günümüzde sosyal medya kullanımı özellikle 

gençler arasında oldukça yaygındır. Sosyal medya ağlarına bağlanan gençler ister 

istemez güncel bilgi ve haber sunumuna maruz kalmaktadırlar. 

4.6.5. Sosyal Medyanın Müzakereci Kamusal Alana Dönüşmesi  

Sosyal medyanın gençler arasında yaygın kullanımı ve onlara güncel haber ve 

bilgileri edinme imkânı sağlamasının yanında başka olanaklar sağlayıp sağlamadığını 

tespit edilebilmesi için katılımcılara bir dizi soru yöneltilmiştir. İlk olarak “Sosyal 

medyada görüşlerimi dile getirirken kendimi gerçek yaşamda olduğumdan daha 

özgür hissediyorum” yargısına katılıp katılmadıkları sorulmuştur.  

Tablo 4.30. Sosyal Medyada Görüşlerimi Dile Getirirken Kendimi Gerçek 

Yaşamda Olduğumdan Daha Özgür Hissediyorum 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 98 14,8 

Katılmıyorum 149 22,6 

Kararsızım 163 24,7 

Katılıyorum 168 25,5 

Kesinlikle katılıyorum 82 12,4 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

2,98 1,25 

Yanıtlara göre katılımcıların % 25,5’i bu yargıya katıldığını, %12,4’ü ise 

kesinlikle katıldığını beyan etmiştir. Yani toplamda katılımcıların % 37,9’u sosyal 

medyada görüşleri paylaşırken gündelik yaşamdan daha özgür bir şekilde 

düşüncelerini dile getirdiğini belirtmektedirler. Katılımcıların %24,7’si bu konuda 

kararsız kalmış, % 37, 4’ü ise sosyal medyada kendini daha özgür hissetmediğini 

belirtmiştir. Aynı kapsamda “sosyal medyada kendimi gerçek hayattan (yüz yüze 
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iletişime göre) daha iyi ifade edebiliyorum” ifadesine katılma oranlarıyla ilgili 

yanıtlar ise şöyledir: 

Tablo 4.31. Sosyal Medyada Kendimi Yüz Yüze İletişime Göre Daha İyi İfade 

Ederim 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 105 15,9 

Katılmıyorum 202 30,6 

Kararsızım 129 19,5 

Katılıyorum 154 23,3 

Kesinlikle katılıyorum 70 10,6 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

2,82 1,25 

Tabloda görüldüğü üzere katılımcılar özgürlükle ilgili ifade de olduğu gibi bu 

soruda da benzer yanıtları vermişlerdir. % 33,9’u kendini sosyal medyada daha rahat 

ifade ettiğini düşünürken, % 46,9’u bu düşünceye katılmamıştır. 

Katılımcıların sosyal medyanın bir sosyalleşme ajanı olarak önemiyle ilgili 

“Sosyal medya günümüzde sosyalleşmenin en önemli araçlarından biridir” ifadesine 

bakış açıları aşağıdaki tabloya aktarılmıştır. 

Tablo 4.32. Sosyal Medya Sosyalleşmenin En Önemli Araçlarından Biridir 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 92 13,9 

Katılmıyorum 111 16,8 

Kararsızım 79 12,0 

Katılıyorum 244 37,0 

Kesinlikle katılıyorum 134 20,3 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,16 1,24 
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Tablodan anlaşıldığı üzere katılımcıların yarısından fazlası sosyal medyaya 

bir toplumsallaşma aracı olarak bakmaktadır. Katılımcıların % 57,3’ü bu ifadeye 

destek verirken, % 12’si kararsız kalmış, %  30,7’si ise ile bu ifadeye katılmadığını 

beyan etmiştir.  

Katılımcıların sosyal medyanın çoğulcu kamuoyuna katkısı hakkındaki 

düşüncelerini ölçmek üzere “Sosyal medya kamuoyu oluşumunda sadece belirli 

kişilerin etkili ve yönlendirici olmalarını engellemiş, isteyen herkesin sürece 

katılmasına imkân vermiştir” önermesine katılıp katılmadıkları sorulmuştur. Yanıtlar 

aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir. 

Tablo 4.33. Sosyal Medya Kamuoyu Oluşumunda Sadece Belirli Kişilerin Etkili 

ve Yönlendirici Olmalarını Engellemiş, İsteyen Herkesin Sürece Katılmasına 

İmkân Vermiştir 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 21 3,2 

Katılmıyorum 72 10,9 

Kararsızım 163 24,7 

Katılıyorum 299 45,3 

Kesinlikle katılıyorum 105 15,9 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,59 0,98 

Katılımcıların % 61,2’si bu ifadeye katıldıklarını belirtmişlerdir. % 24,7’si 

kararsız kalmış, % 14,1’i ise katılmadığını belirtmiştir. Yanıtlardan da anlaşıldığı 

üzere katılımcıların büyük bir çoğunluğu sosyal medyanın kamuoyunun tekelci 

yapısını kırdığını ve kamuoyu oluşturma sürecine herkesin katılabilmesini mümkün 

hale getirdiğini düşünmektedir. 

Katılımcılara “Sosyal medya olmasa birçok görüş ve düşünceyi öğrenme 

imkânımız olmayacak” ifadesi için ne düşündükleri de sorulmuş cevaplar aşağıda 

düzenlenmiştir. 
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Tablo 4.34. Sosyal Medya Olmasa Birçok Görüş ve Düşünceyi Öğrenme 

İmkânımız Olmayacak 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 39 5,9 

Katılmıyorum 110 16,7 

Kararsızım 174 26,4 

Katılıyorum 245 37,1 

Kesinlikle katılıyorum 92 13,9 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,36 1,09 

Tablo incelendiğinde katılımcıların yarısından fazlası (% 51) sosyal 

medyanın aslında kamuoyu gündemine gelmesi mümkün olmayan pek çok düşünce 

ve görüşün bu sayede geldiğini düşünmektedir. Bu önermeye katılmayanların oranı 

ise  % 22,6’da kalmıştır. 

Katılımcıların sosyal medya aracılığıyla yönetenlerle etkileşime geçebilme 

potansiyelini ölçebilmek adına “Sosyal medya politikacılar ile direkt iletişim kurarak 

onlarla kişisel ve toplumsal sorunları paylaşma imkânı sunar” önermesiyle ilgili 

düşünceleri sorulmuş, elde edilen yanıtlar aşağıdaki tabloya aktarılmıştır. 

Tablo 4.35. Sosyal Medya Politikacılar İle Direkt İletişim Kurarak Onlarla 

Kişisel ve Toplumsal Sorunları Paylaşma İmkânı Sunar 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 54 8,2 

Katılmıyorum 67 10,2 

Kararsızım 175 26,5 

Katılıyorum 228 34,5 

Kesinlikle katılıyorum 136 20,6  

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,1 1,12 
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Tablodan çıkan sonuçlara göre katılımcıların % 55,1’i sosyal medyanın 

politikacılar ile doğrudan iletişime geçip sorunların aktarılması için yardımcı 

olabileceği düşüncesine katılmaktadır. % 26,5’lik bir kesim bu konuda kararsız 

kalmış % 18,2’lik bir kesim ise bu fikre katılmadığı beyan etmiştir. 

Araştırma kapsamında katılımcılara “Sosyal medya aracılığıyla aynı fikirde 

olduğum insanlarla bir araya gelebiliyorum” önermesine katılma düzeyleri de 

sorulmuştur. Katılımcıların verdikleri yanıtlar şöyledir: 

Tablo 4.36. Sosyal Medya Aracılığıyla Aynı Fikirde Olduğum İnsanlarla Bir 

Araya Gelebiliyorum 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 55 8,3 

Katılmıyorum 114 17,3 

Kararsızım 148 22,4 

Katılıyorum 283 42,9 

Kesinlikle katılıyorum 60 9,1 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,27 1,10 

Tablodan çıkarabilecek sonuçlara göre katılımcıların % 52’si sosyal medya 

üzerinden kendisi gibi düşünenlerle bir araya geldiğini söylemektedir. Bu oranın 

yüksek olması kamusal tartışmalarda ortak fikir etrafında toplanma ve bir uzlaşmaya 

varabilme açısından önemlidir. Katılımcıların % 22,4’ü bu konuda kararsız kalmıştır, 

% 25,6’sı ise sosyal medya üzerinden böyle bir birliktelik kurmadığını beyan 

etmiştir. 

Katılımcılara “sosyal medyada toplumsal/siyasal konularda inançlarım ve 

değerlerim doğrultusunda tepki verebiliyorum” ifadesine katılıp katılmadıkları da 

sorulmuştur. 
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Tablo 4.37. Sosyal Medyada Toplumsal/Siyasal Konularda İnançlarım ve 

Değerlerim Doğrultusunda Tepki Verebiliyorum 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 49 7,4 

Katılmıyorum 92 13,9 

Kararsızım 154 23,3 

Katılıyorum 278 42,1 

Kesinlikle katılıyorum 87 13,2 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,39 1,10 

Katılımcıların % 42,1’i sosyal medyada toplumsal/siyasal konularda inanç ve 

değerleri doğrultusunda tepki verebildiğini beyan etmiştir. % 13,2’si ise bu ifadeye 

kesinlikle katıldığını belirtmiştir. Yani toplamda % 55,3’lük bir kısım bu anlamda 

sosyal medyayı kullanmaktadır. % 21,3’ü ise sosyal medyadan bu tür tepkiler 

veremediğini söylemektedir. 

  Katılımcıların bu sorulara ve önermelere verdikleri yanıtlardan “sosyal 

medyanın çoğulcu ve özgürlükçü olma derecesi ile müzakereci kamusal alana 

dönüşmesi arasında anlamlı bir ilişki vardır” varsayımını sınamak üzere “Sosyal 

medya kamuoyu oluşumunda sadece belirli kişilerin etkili ve yönlendirici olmalarını 

engellemiş, isteyen herkesin sürece katılmasına imkân vermiştir” önermesiyle 

“Sosyal medya olmasa birçok görüş ve düşünceyi öğrenme imkânımız olmayacak” 

önermesi ki-kare testine tabi tutulmuştur.  
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Tablo 4.38. Sosyal Medyanın Müzakereci Kamusal Alan Oluşturabilme 

Potansiyeli 

 

 

Sosyal medya kamuoyu oluşumunda sadece belirli kişilerin etkili ve 

yönlendirici olmalarını engellemiş, isteyen herkesin sürece 

katılmasına imkân vermiştir 

T
o

p
la

m
 Kesinlikle 

katılmıyorum 
Katılmıyorum 

Kararsızı

m 
Katılıyorum 

Kesinlikle 

katılıyorum 

Sosyal 

medya 

olmasa 

birçok 

görüş ve 

düşünceyi 

öğrenme 

imkânımız 

olmayacak 

% 

Kesinlikle 

katılmıyoru

m 

9 5 6 13 6 39 

23,1% 12,8% 15,4% 33,3% 15,4% 100,0% 

Katılmıyoru

m 

4 27 32 36 11 110 

3,6% 24,5% 29,1% 32,7% 10,0% 100,0% 

Kararsızım 

2 16 62 77 17 174 

1,1% 9,2% 35,6% 44,3% 9,8% 100,0% 

Katılıyorum 

3 21 50 140 31 245 

1,2% 8,6% 20,4% 57,1% 12,7% 100,0% 

Kesinlikle 

katılıyorum 

3 3 13 33 40 92 

3,3% 3,3% 14,1% 35,9% 43,5% 100,0% 

Toplam 

21 72 163 299 105 660 

3,2% 10,9% 24,7% 45,3% 15,9% 100,0% 

Notlar= (i) n=660, (ii) Pearson 
2
= 1,626, p<.001, sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

Yapılan ki-kare testi sonucunda birinci sütunda görülen “Sosyal medya 

olmasa birçok görüş ve düşünceyi öğrenme imkânımız olmayacak” ifadesiyle 

katılımcıların sosyal medyadan alternatif gündem, fikir veya tartışmalar hakkında 

bilgi edinip edinmedikleri yani sosyal medyayı, kamuoyunu çoğulcu bir şekilde 

oluşturmaya çalışan bir araç olarak kabul edip etmedikleri ölçülmeye çalışılmıştır. 

Katılımcıların % 79,4’ü “Sosyal medya kamuoyu oluşumunda sadece belirli kişilerin 

etkili ve yönlendirici olmalarını engellemiş, isteyen herkesin sürece katılmasına 

imkân vermiştir” ifadesine katıldığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde ilk önermeye 

katılanların % 69,8’i de sosyal medyanın belirli kişilerce oluşturulan kamuoyunun 

yerine herkesin katılımına açık bir kamuoyu oluşturduğu düşüncesine katılmaktadır. 

Yani katılımcılar sosyal medyanın aslında gündemde yer bulamayacak olan 

birçok düşünce ve görüşü kamusal alanda görünür kıldığını ve bu sayede kendilerinin 

bunlardan haberdar olduğunu beyan etmişlerdir. Bu düşünceden yola çıkarak sosyal 



113 
 

medyanın çoğulcu bir kamuoyu oluşturduğu söylenebilir. Oluşan bu çoğulcu ve 

marjinal fikirleri de kapsayan kamuoyu, eskiden olduğunun aksine kamuoyu 

oluşumunda sadece belirli kişilerin etkili ve yönlendirici olmalarını engellemiştir. 

İsteyen herkes sosyal medya aracılığıyla kamuoyu oluşum sürecine katılabilmektedir. 

Dolayısıyla araştırmanın ikinci bölümünde üstünde durulan müzakereci kamusal 

alanın herkese eşit bir şekilde açık olan tartışma ortamı sağlanmış olmaktadır. Bu 

anlamda araştırmamızın varsayımı olan “sosyal medyanın çoğulcu ve özgürlükçü 

olma derecesi ile müzakereci kamusal alana dönüşmesi arasında anlamlı bir ilişki 

vardır” hipotezi doğrulanmıştır. 

4.6.6. Sosyal Medya, Sosyal Temsil ve Karşıt Kamuoyu İlişkisi 

Tablo 4.22. de katılımcıların % 63,8’i internet ve sosyal medyayı en iyi 

şekilde aktüel haber ya da olayları edinme yolu olarak belirtmişti. Katılımcılara bu 

kez sosyal medyanın kamuoyu oluşturma işlevi ile ilgili “sosyal medya toplumsal 

hareketleri etkiler ve gündem oluşturabilir”,  yargısına katılma dereceleri 

sorulmuştur. 

Tablo 4.39. Sosyal Medya, Toplumsal Hareketleri Etkiler ve Gündem 

Oluşturabilir 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 11 1,7 

Katılmıyorum 24 3,6 

Kararsızım 80 12,1 

Katılıyorum 336 50,9 

Kesinlikle katılıyorum 209 31,7 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

4,07 0,85 

Tabloda görüldüğü üzere katılımcıların toplamda % 82,6’sı sosyal medyanın 

toplumsal hareketleri etkilediği ve gündem oluşturabildiği yargısına katıldığını beyan 

etmiştir. Bu ifadeye katılmayanlar ancak % 5’lerde kalmıştır. Dolayısıyla üniversiteli 
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gençlerin sosyal medyanın kamuoyu oluşturma gücüne ilişkin inançları oldukça 

yüksek seviyededir denilebilir.  

Katılımcıların bu sosyal medyanın tepkisel anlamda bir karşı kamuoyu olarak 

kullanılabilme potansiyeli hakkındaki düşüncelerini ölçmek üzere “sosyal medya bir 

toplumsal muhalefet zeminidir” yargısına katılma dereceleri sorulmuştur. 

Tablo 4.40. Sosyal Medya Bir Toplumsal Muhalefet Zeminidir 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 32 4,8 

Katılmıyorum 50 7,6 

Kararsızım 170 25,8 

Katılıyorum 288 43,6 

Kesinlikle katılıyorum 120 18,2 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,62 1,02 

Katılımcıların yine yüksek bir oranla sosyal medyaya toplumsal muhalefet 

zemini yani bir karşıt kamuoyu alanı işlevi yüklediği görülmektedir. Tabloya göre 

toplam  % 61,8’lik bir bölümü bu ifadeye katılmış % 25,8’lik bir kısmı ise kararsız 

kalmıştır. Bu ifadeye katılmayanlar sadece % 12,4’te kalmışlardır. 

Katılımcıların geleneksel medyada yer almayan haber ve düşüncelere sosyal 

medya üzerinden ulaşıp ulaşmadıklarını ya da sosyal medyayı bu amaçlarla kullanıp 

kullanmadıklarını tespit edebilmek için “Sosyal medya, geleneksel medyada yer 

verilmeyen haberlere ulaşmamı sağlamaktadır” ifadesine hangi ölçüde katıldıkları 

sorulmuştur. Alınan yanıtlar aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir. 
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Tablo 4.41. Sosyal Medya, Geleneksel Medyada Yer Verilmeyen Haberlere 

Ulaşmamı Sağlamaktadır 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 13 2,0 

Katılmıyorum 43 6,5 

Kararsızım 106 16,1 

Katılıyorum 345 52,3 

Kesinlikle katılıyorum 153 23,2 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,88 0,90 

Katılımcıların sadece % 8,5’lik küçük bir kesimi bu ifadeye katılmadığını 

belirtmiş, % 75,5’lik büyük bir bölümü sosyal medyanın geleneksel medyada yer 

verilmeyen haberlere ulaşmak için önemli bir araç olduğunu belirtmişlerdir.  

Yine aynı kapsamda “Sosyal medya aracılığıyla toplumsal olayları farklı 

bakış açılarından değerlendirebiliyorum” ifadesiyle ilgili yanıtlar da aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 4.42 Sosyal Medya Aracılığıyla Toplumsal Olayları Farklı Bakış 

Açılarından Değerlendirebiliyorum 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 14 2,1 

Katılmıyorum 43 6,5 

Kararsızım 97 14,7 

Katılıyorum 351 53,2 

Kesinlikle katılıyorum 155 23,5 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,89 0,90 
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Katılımcıların büyük bir bölümü (% 75,5) sosyal medyanın toplumsal olayları 

farklı bakış açılarıyla değerlendirebilme imkânı verdiği düşüncesine katılmaktadır. 

Bu kez kararsızların oranı % 14,7, katılmayanların oranı ise % 8,7 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Bu yanıtlardan da yola çıkarak sosyal medyanın bir temsil ve karşıt kamuoyu 

zemini olarak işlev görebileceği düşünülmektedir. Bu anlamda sosyal medyayı 

kamuoyunu takip etme aracı olarak kullananlarla, sosyal medyaya gündem belirleme 

işlevi yükleyenlerin yanıtları arasında ki-kare testi yapılmıştır.  

Tablo 4.43. Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturma İşlevi (1) 

 

 

Sosyal medya toplumsal hareketleri etkiler ve gündem oluşturabilir. 

T
o

p
la

m
 

Kesinlikle 

katılmıyoru

m 

Katılmıyoru

m 

Kararsız

ım 
Katılıyorum 

Kesinlikle 

katılıyoru

m 

Sizce 

aşağıdaki 

araçlardan 

hangisi en 

iyi şekilde 

aktüel haber 

ya da 

olayları 

edinme 

yoludur? 

% 

İnternet 

ve 

sosyal 

medya 

5 19 44 203 150 421 

1,2 % 4,5 % 10,5 % 48,2 % 35,6 % 100,0% 

Yazılı 

basın 

4 0 18 65 28 115 

3,5% ,0 % 15,7 % 56,5 % 24,3% 100,0% 

TV 
2 3 13 65 26 111 

1,8% 3,6% 12,6% 58,6% 23,4% 100,0% 

Radyo 
0 1 1 1 0 3 

,0% 33,3% 33,3 % 33,3 % ,0 % 100,0% 

Diğer 
0 1 3 1 5 10 

,0% 10,0% 30,0% 10,0% 50,0% 100,0% 

Toplam 
11 24 80 336 209 660 

1,7% 3,6% 12,1% 50,9% 31,7% 100,0% 

Notlar= (i) n=660, (ii) Pearson 
2
= 34,780, p<.001, sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

Tabloda incelendiğinde aktüel haber ya da olayları edinmenin en iyi yolunun 

sosyal medya olduğunu beyan edenler yani kamuoyunu sosyal medyadan takip 

edenlerin % 48,2’si sosyal medya toplumsal hareketleri etkiler ve gündem 

oluşturabilir yargısına katılmakta, % 35,6’sı ise kesinlikle katılmaktadır. Dolayısıyla 
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kamuoyunu sosyal medyadan takip etmeyi tercih edenler onun aynı zamanda 

gündemi belirlediğine de % 83,8’lik bir oranla inanmaktadırlar.  

Elde edilen bulgulara göre katılımcılardan sosyal medyayı kamuoyunu takip 

aracı olarak kullanmayanlar dahi, çok yüksek oranlarla sosyal medyanın gündemi 

belirleyebileceğini düşünmektedirler. 

Karşıt kamuoyu işlevi bağlamında katılımcılara kamuoyu gündemindeki bir 

meselede ne kadar konuşabildikleri ya da itiraz ve tepkilerini ne ölçüde dile 

getirebildikleri aynı soruyla ki kare testine tabi tutulmuş sonuçlar aşağıda 

düzenlenmiştir. 

Tablo 4.44. Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturma İşlevi (2) 

 

 

Sosyal medyada toplumsal/siyasal konularda inançlarım ve 

değerlerim doğrultusunda tepki verebiliyorum T
o

p
la

m
 

Kesinlikle 

katılmıyoru

m 

Katılmıyoru

m 

Kararsız

ım 
Katılıyorum 

Kesinlikle 

katılıyoru

m 

Sizce 

aşağıdaki 

araçlardan 

hangisi en 

iyi şekilde 

aktüel haber 

ya da 

olayları 

edinme 

yoludur? 

% 

İnternet 

ve 

sosyal 

medya 

26 60 100 178 57 421 

6,2% 14,3% 23,8% 42,3% 13,5% 100,0% 

Yazılı 

basın 

12 14 22 51 16 115 

10,4% 12,2% 19,1% 44,3% 13,9% 100,0% 

TV 
10 16 30 44 11 111 

9,0% 14,4% 27,0% 39,6% 9,9% 100,0% 

Radyo 
1 0 1 1 0 3 

33,3% ,0% 33,3% 33,3% ,0% 100,0% 

Diğer 
1 2 3 2 2 10 

10,0% 20,0% 30,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

Toplam 
49 92 154 278 87 660 

7,4% 13,9% 23,3% 42,1% 13,2% 100,0% 

Notlar= (i) n=660, (ii) Pearson 
2
= 18,012 p<.001, sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

Elde edilen bulgulara göre kamuoyunu sosyal medyadan takip edenlerin % 

55,8’i sosyal medyada toplumsal/siyasal konularda inançlarım ve değerlerim 
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doğrultusunda tepki verebiliyorum ifadesine kesinlikle katılmaktadır. Yani sosyal 

medyayı gerektiğinde bir tepki gösterme veya fikrini ilan etme aracı olarak 

görmektedir. Sosyal medyada toplumsal/siyasal konularda inançlarım ve değerlerim 

doğrultusunda tepki verebiliyorum ifadesine diğer araçları kullananların da büyük bir 

çoğunluğu katılmaktadır. Bu durum sosyal medyanın insanların seslerini 

duyurabilecekleri bir mecra olarak algılandığının bir göstergesidir. 

Sosyal medyanın bir karşıt kamuoyu oluşturabilme fonksiyonunu tespit 

edebilmek için de bu kez “Sosyal medya bir toplumsal muhalefet zeminidir” sorusu 

ile “Sizce aşağıdaki araçlardan hangisi en iyi şekilde aktüel haber ya da olayları 

edinme yoludur?” sorusu arasında bir ki-kare testi uygulanmıştır.   

Tablo 4.45. Sosyal Medya Bir Toplumsal Muhalefet Zeminidir 

 

 

Sosyal medya bir toplumsal muhalefet zeminidir 

T
o

p
la

m
 

Kesinlikle 

katılmıyoru

m 

Katılmıyoru

m 

Kararsız

ım 
Katılıyorum 

Kesinlikle 

katılıyoru

m 

Sizce 

aşağıdaki 

araçlardan 

hangisi en 

iyi şekilde 

aktüel haber 

ya da 

olayları 

edinme 

yoludur? 

% 

İnternet 

ve 

sosyal 

medya 

18 35 104 188 76 421 

4,3% 8,3% 24,7% 44,7% 18,1% 100% 

Yazılı 

basın 

6 7 30 51 21 115 

5,2% 6,1% 26,1% 44,3% 18,3% 100 % 

TV 
8 8 30 45 20 111 

7,2% 7,2% 27,0% 40,5% 18,0% 100 % 

Radyo 
1 0 1 1 0 3 

33,3% ,0% 33,3% 33,3% ,0% 100 % 

Diğer 
0 1 3 3 3 10 

,0% 10,0% 30,0% 30,0% 30,0% 100 % 

Toplam 
32 50 170 288 120 660 

4,8% 7,6% 25,8% 43,6% 18,2% 100 % 

Notlar= (i) n=660, (ii) Pearson 
2
=  11,056, p<.001, sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır 

Tabloya göre kamuoyunu izlemek için sosyal medyayı kullanan katılımcıların 

% 62’8’i sosyal medyayı bir toplumsal muhalefet zemini olarak görmektedir. Bu 

oran diğer araçlarda da oldukça yüksek çıkmaktadır.  
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Yapılan analizler sonucunda her üç ki-kare testinde ortaya çıkan bulgular 

göstermektedir ki bir kamuoyu oluşturma aracı olarak görülsün görülmesin, 

katılımcılar için sosyal medya, eleştiri öneri ya da tepkilerini dile getirdikleri, 

toplumsal olayları harekete geçirebilecek nitelikte gündem oluşturabildikleri 

dolayısıyla bir toplumsal muhalefet zemini olarak tasavvur edilen bir mecra halini 

almıştır. Dolayısıyla bu sonuçlar “kamuoyu gündemini sosyal medyadan takip 

edenler onu bir sosyal temsil, kamuoyu ve karşıt kamuoyu oluşturma aracı olarak 

görmektedirler” varsayımını doğrulanmaktadır. 

4.6.7. Sosyal Medya ve Siyasal Katılma  

Katılımcıların sosyal medya kullanımı ile siyasal katılma arasında bir ilişki 

kurup kurmadıklarını belirlemek amacıyla “Sosyal medya kullanımı vatandaşların 

siyasete ilgisini ve katılımını artırır” yargısına katılma düzeyleri sorulmuştur. 

Verilen cevaplar aşağıda düzenlenmiştir. 

Tablo 4.46. Sosyal Medya Kullanımı Vatandaşların Siyasete İlgisini ve 

Katılımını Artırır 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 37 5,6 

Katılmıyorum 78 11,8 

Kararsızım 176 26,7 

Katılıyorum 287 43,5 

Kesinlikle katılıyorum 82 12,4 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,45 1,03 

Tablodan anlaşıldığı üzere katılımcıların %55,9’u sosyal medya kullanımının 

siyasete ilgi ve katılımı artıracağını beyan etmişlerdir. Katılımcıların % 17,4’ü böyle 

bir ilgi kurulamayacağını düşünürken, % 26,7’isi ise bu konuda kararsız olduğunu 

belirtmiştir.  
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Katılımcıların siyasi gündemi takip ederken sosyal medyayı kullanma 

düzeylerini tespit etmek amacıyla “sosyal medyada siyasi konuları takip eder 

misiniz?” sorusu yöneltilmiş, verdikleri yanıtlar aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir. 

Tablo 4.47. Sosyal Medyada Siyasi Konuları Takip Eder Misiniz? 

 Frekans % 

Evet 523 79,2 

Hayır 137 20,8 

Toplam 660 100,0 

Tablodan açıkça görüldüğü üzere katılımcıların %79,2’si sosyal medya 

üzerinden siyasi konuları takip ettiğini söylemiştir. Hayır diyenlerin oranı sadece % 

20,8’de kalmıştır. 

Benzer şekilde “Siyasi olayları sosyal medya üzerinden takip ederim” 

ifadesine katılma düzeyleri de sorulmuş yanıtlar aşağıdaki tabloya düzenlenmiştir. 

Tablo 4.48. Siyasi Olayları Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederim 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 53 8,0 

Katılmıyorum 81 12,3 

Kararsızım 102 15,5 

Katılıyorum 302 45,8 

Kesinlikle katılıyorum 122 18,5 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,54 1,16 

Tabloda belirtildiği üzere katılımcıların çok büyük bir kısmı % 64,3’lük bir 

oranla siyasi olayları sosyal medyadan takip ettiğini söylemektedir. Katılımcıların 

sadece % 20,3’lük bir kısmı bu ifadeye katılmadığını beyan etmekte, %15,5’lik bir 

kesim ise kararsız olduğunu düşünmektedir. Elde edilen bulgular 

değerlendirildiğinde gençlerin siyasal olayları sosyal medya üzerinden takip ettiği ve 

bilgi sahibi olduğu görülmektedir. Bu durumda sosyal medyanın gençler arasında 
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popüler olmasının, istedikleri anda siyasal gündeme ulaşma imkânı vermesinin ve bu 

anlamda geleneksel medyaya üstün olmasının rolü büyüktür. 

Katılımcılara bu bağlamda “Siyasi konularda sosyal medya üzerinden 

tartışma ya da polemiğe girer misiniz?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Verilen 

cevaplar Tablo 4.49.’de düzenlenmiştir. 

Tablo 4.49. Siyasi Konularda Sosyal Medya Üzerinden Tartışma ya da Polemiğe 

Girer Misiniz? 

 Frekans % 

Her zaman 12 1,8 

Sık sık 42 6,4 

Ara sıra 131 19,8 

Nadiren 171 25,9 

Hiçbir zaman 304 46,1 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

4,08 1,03 

Tablodan incelendiğinde katılımcıların  % 46,1’i sosyal medya üzerinden 

siyasi tartışmaya girmediklerini belirtmişlerdir. Geriye kalan % 54’lük bir kesim 

sıklıkları değişmekle birlikte sosyal medya üzerinden siyasi nitelikte tartışma ya da 

polemiğe girdiklerini söylemişlerdir. Sosyal medya üzerinden siyasi tartışmaya 

girilmesini araştırmanın önceki bölümlerinde bahsedilen geleneksel olmayan siyasal 

katılma davranışları arasında sınıflandırmak mümkündür. Bu bağlamda üniversiteli 

gençlerin büyük bir çoğunluğu sosyal medya üzerinden siyasi tartışma yapmayı 

benimsemiş görünmektedirler. 

Katılımcıların sosyal medya üzerinden yürütülen bir tartışmada yakın 

çevresindekilere ve takipçisi oldukları kişilere karşı tutumlarını ölçmek üzere “Sosyal 

medyada gündemdeki veya siyasi konularla ilgili takipçisi olduğum kişileri ya da 

arkadaş listemdekileri rahatlıkla eleştirebilirim” ifadesine katılma dereceleri 

sorulmuştur. Katılımcıların verdiği cevaplar aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir. 
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Tablo 4.50. Sosyal Medyada Gündemdeki veya Siyasi Konularla İlgili Takipçisi 

Olduğum Kişileri ya da Arkadaş Listemdekileri Rahatlıkla Eleştirebilirim 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 51 7,7 

Katılmıyorum 72 10,9 

Kararsızım 153 23,2 

Katılıyorum 250 37,9 

Kesinlikle katılıyorum 134 20,3 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,23 1,12 

Katılımcıların sosyal medya üzerinden kamusal ya da siyasal bir tartışma 

yaparken arkadaş listesi ya da takipçilerini eleştirmede sıkıntı çekmediği 

gözlemlenmektedir. Yani herhangi bir konuya kendi düşüncesini ya da tepkisini 

rahatlıkla ifade ettiğini söyleyenler çoğunluktadır. Bu oran % 58,2’dir. Bu düşünceye 

katılmayanlar yani sosyal medyada çevresindekileri rahatça eleştiremediğini 

belirtenler ise % 18,6’da kalmıştır. Katılımcılar büyük çoğunluğu bu anlamda 

herhangi bir çekince yaşamamakta ve fikirlerini beyan ederken çevresinde 

karşılaşabileceği tutum ve tavırlardan etkilenmemektedir.  

Katılımcıların sosyal medyanın tepkisel anlamda bir karşıt kamuoyu 

oluşturma aracı olarak kullanılabilme potansiyeli hakkındaki düşünceleri de tespit 

edilmek istenmiştir. Bu amaçla katılımcılara yöneltilen “sosyal medyada 

toplumsal/siyasal konularda inançlarım ve değerlerim doğrultusunda tepki 

verebiliyorum” ifadesine ilişkin cevaplar aşağıda düzenlenmiştir. 
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Tablo 4.51. Sosyal Medyada Toplumsal/Siyasal Konularda İnançlarım ve 

Değerlerim Doğrultusunda Tepki Verebiliyorum 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 49 7,4 

Katılmıyorum 92 13,9 

Kararsızım 154 23,3 

Katılıyorum 278 42,1 

Kesinlikle katılıyorum 87 13,2 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,39 1,10 

Katılımcıların % 55,3’ü sosyal medyada toplumsal/siyasal konularda inanç ve 

değerleri doğrultusunda tepki verebildiğini belirtmiştir. Dolayısıyla sosyal medya 

katılımcıların gündemle ilgili bir konuda hâkim olan kanıya karşı fikirlerini beyan 

etmede oldukça önemli bir araç olarak işlev görmektedir.  Katılımcıların % 21,3’ü 

ise sosyal medyadan böyle tepkiler veremediğini söylemektedir. 

Sosyal medya kullanım alışkanlıklarının siyasete olan ilgi ve katılımla olan 

ilişkisini tespit etmek üzere katılımcılara sorulan ve Tablo 4.15.’te analiz edilen 

“Sosyal medyayı hangi sıklıkla kullanırsınız?” sorusunun cevapları ile “Sosyal medya 

kullanımı vatandaşların siyasete ilgisini ve katılımını artırır” yargısına katılma 

düzeylerini gösterir Tablo 4.19.’deki veriler “ki-kare” testine tabi tutulmuş sonuçlar 

aşağıdaki tabloya yansıtılmıştır. 
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Tablo 4.52. Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ile Siyasal İlgi ve Katılma 

İlişkisi 

 

 

Sosyal medyayı hangi sıklıkla kullanırsınız? 

Toplam Gün 

içerisinde 

çok defa 

Her gün 

bir kere 

Haftada 

üç dört 

gün 

Haftada 

bir 

Ayda 

bir 

Sosyal medya 

kullanımı 

vatandaşların 

siyasete 

ilgisini ve 

katılımını 

artırır. 

Kesinlikle 

katılmıyorum 

25 

%3,8 

7 

% 1,1 

2 

% 0,3 
- 

3 

% 0,5 

37 

% 5,6 

Katılmıyorum 
54 

%8,2 

14 

% 2,1 

4 

% 0,6 

5 

%0,8 

1 

% 0,2 

78 

% 11,8 

Kararsızım 
64 

% 9,7 

30 

% 4,5 

8 

% 1,2 

7 

% 1,1 

3 

% 0,5 

112 

% 17 

Katılıyorum 
230 

% 34,8 

36 

% 5,5 

10 

% 1,5 

9 

% 1,4 

2 

% 0,3 

287 

% 43,5 

Kesinlikle 

katılıyorum 

128 

%19,4 

9 

% 1,4 

6 

% 0,9 

3 

% 0,5 
- 

146 

% 22,2 

Toplam 
501 

% 75,9 

96 

% 14,5 

30 

% 4,5 

24 

% 3,6 

9 

% 1,4 

660 

% 100 

Notlar= (i) n=660, (ii) Pearson
2
= 90,203, p<.001, sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

Tablo incelendiğinde gün içerisinde çok defa sosyal medyaya girdiğini 

söyleyen katılımcıların yaklaşık % 55’i sosyal medya kullanımın vatandaşların 

siyasete ilgisini ve katılımını artırdığını düşünmektedir. Kullanım sürelerine 

bakılmaksızın sosyal medya kullananların yaklaşık % 85’i de sosyal medya 

kullanımın vatandaşların siyasete ilgisini ve katılımını artırdığını belirtmektedir. 

Dolayısıyla sosyal medya kullanımının artmasının bireylerin siyasal ilgisini 

artırdığını ve siyasal karar alma süreçlerine daha çok katıldıklarını söyleyebiliriz. Bu 

sonuçlar araştırmanın “Sosyal medya kullanımı ile gençlerin siyasal ilgi ve katılımı 

arasında anlamlı bir ilişki vardır” varsayımını doğrular niteliktedir 

4.6.8. Sosyal Medyanın Aktif ve Pasif Siyasal Katılma ile İlişkisi 

Katılımcıların sosyal medya haricinde gündelik yaşamlarında siyasete olan 

ilgililerini, kendilerini siyasal olarak nerede konumlandırdıklarını ve siyasal aktiflik 
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düzeylerini tespit edebilmek amacıyla bir dizi soru hazırlanmıştır. Bu sorulara 

katılımcıların verdikleri cevaplar aşağıda analiz edilecektir. 

Bu kapsamda yöneltilen sorulardan ilki olan “Siyasi yelpazede kendinizi 

nereye ait görüyorsunuz?” sorusuna katılımcıların verdikleri cevaplar Tablo 4.53.’te 

analiz edilmiştir. 

Tablo 4.53. Katılımcıların Siyasal Kimlikleri 

 Frekans % 

Milliyetçi/Muhafazakâr 129 19,5 

Dindar/Muhafazakâr 109 16,5 

Milliyetçi 84 12,7 

Cumhuriyetçi/Kemalist 66 10,0 

Ülkücü 63 9,5 

Muhafazakâr 57 8,6 

Sosyal demokrat 38 5,8 

Liberal 18 2,7 

Komünist/Sosyalist 15 2,3 

Ulusalcı 8 1,2 

Anarşist 2 0,3 

Diğer 52 7,9 

Fikrim yok 19 2,9 

Toplam 660 100 

Tablodan incelendiğinde katılımcıların % 19,5’i milliyetçi/muhafazakâr, % 

16,5’i dindar/muhafazakâr, % 12,7’si milliyetçi,  % 10’u cumhuriyetçi/Kemalist, % 

9,5’i ülkücü, % 8,6’sı muhafazakâr, % 5,8’i sosyal demokrat, % 2,7’si liberal, % 

2,3’ü komünist/sosyalist, % 1,2’si ulusalcı, % 0,2’si anarşist olarak kendini 

tanımlamaktadır.  

İkinci olarak katılımcıların siyasi tepkilerini nasıl gösterdiklerini 

belirleyebilmek için sorulan soruya verilen yanıtlar aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir. 
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Tablo 4.54. Herhangi Bir Siyasi Olayla veya Gündemle İlgili Düşüncenizi, 

Tepkinizi ya da Desteğinizi Genelde Nasıl Gösterirsiniz? 

 Frekans % 

Sadece sosyal medya aracılığıyla 289 43,9 

Sadece sokak eylemlerine katılarak 80 12,1 

Hem sosyal medyadan hem sokak eylemine katılarak 96 14,5 

Gündemle ilgili fikir beyan etmem 195 29,5 

Toplam 660 100,0 

Tablodan incelendiğinde katılımcıların % 43,9’u gündemle ilgili fikir 

düşünce ve tepkilerini sosyal medya aracılığıyla dile getirdiğini belirtmiştir. % 14,5’i 

ise hem sosyal medyadan hem de sokak eylemiyle tepki ve desteğini dile getirdiğini 

söylerken, % 12,1’i sadece sokak eylemlerine katıldığını ifade etmiştir. Katılımcılara 

“İlinizin milletvekillerini veya yerel yöneticilerini sosyal medyadan takip eder 

misiniz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş, verilen cevaplar tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 4.55. İlinizin Milletvekillerini veya Yerel Yöneticilerini Sosyal Medyadan 

Takip Eder Misiniz? 

 Frekans % 

Milletvekilleri İçin 

Evet 268 40,6 

Hayır 392 59,4 

Toplam 660 100,0 

Belediye Başkanları İçin 

Evet 274 41,5 

Hayır 386 58,5 

Toplam 660 100,0 

Mülki İdare Amirleri İçin 

Evet 110 16,7 

Hayır 550 83,3 

Toplam 660 100,0 
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Sonuçlara göre katılımcıların % 40,6’sı milletvekillerini sosyal medyadan 

takip ettiğini söylerken, % 59,4’ü etmediğini belirtmiştir. Yine katılımcılar % 

41,5’lik bir oranla belediye başkanlarını takip etmekte bu oran mülki idare 

amirlerinde ise % 16,7’ye düşmektedir. Tablodan üniversiteli gençlerin yerel 

düzeyde siyasal aktörleri çok fazla takip etmediklerini söylemek yanlış olmayacaktır.  

Katılımcılara “Yakın çevrenizde siyaset/politika konuşulur mu?” şeklinde bir 

soru yöneltilmiş, günlük yaşamlarında siyasetle ve gündemle ne kadar iç içe 

oldukları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Tablo 4.56. Yakın Çevrenizde Siyaset Konuşulur Mu? 

 Frekans % 

Hiç konuşulmaz 9 1,4 

Bazen konuşulur 174 26,4 

Az konuşulur 52 7,9 

Genellikle konuşulur 258 39,1 

Çok konuşulur 167 25,3 

Toplam 660 100,0 

Katılımcıların % 1,4’ü hariç neredeyse tamamı, yakın çevresinde siyasal 

konuları konuşulduğunu söylemişlerdir. Çok konuşulur ve genellikle konuşulur 

diyenlerin toplam oranı % 65’tir ve bu durum da katılımcıların siyasal konulara az 

çok aşina olduğunun bir göstergesidir.  

Katılımcıların literatürde geleneksel siyasal katılma biçimleri olarak 

tanımlanmış davranışları hangi ölçüde gerçekleştirdiklerini yani hangi düzeyde 

siyasal katılma davranışı sergilediklerini belirlemek amacıyla yöneltilen “Siyasete 

hangi düzeyde katılırsınız?”, sorusuna verdikleri cevaplar aşağıdaki tabloda analiz 

edilmiştir. 
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Tablo 4.57. Siyasete Katılım Düzeyi 

 Frekans % 

Hiçbir siyasi faaliyette bulunmam 39 5,9 

Sadece seçimlerde oy veririm 236 35,8 

Siyasi konuları takip eder, çevremdeki 

insanlarla siyasetle ilgili konuşur, tartışırım 
333 50,5 

Mitinglere ya da siyasi toplantılara katılırım 29 4,4 

Siyasi parti ya da derneklere üye olur ve bu 

tip kuruluşlarda aktif olarak görev alırım 
23 3,5 

Toplam 660 100,0 

Katılımcılardan sadece % 5,9’u bu soruya hiçbir siyasi faaliyette bulunmam 

cevabını vermişlerdir. Geriye kalanlar farklı düzeylerde siyasetle ilgilidirler. Sadece 

seçimlerde oy verenlerin oranı % 35,8, siyasi konuları takip edip konuşanların oranı 

% 50,5’tir. Aktif siyasal katılma olarak nitelenebilecek olan mitinglere katılma ve 

partilere üye olma davranışını benimseyenlerin toplamı ise sadece %7,9’da 

kalmaktadır. Bu sonuçlar araştırmanın üçüncü bölümünde dile getirildiği gibi, 

geleneksel siyasal katılma yollarının gençlerce çok fazla gerçekleştirilmediğini 

göstermektedir. 

Katılımcıların aktif siyasal davranış sergilemede istekli olmadıklarını beyan 

etmeleri üzerine genel anlamda siyasete ilgileri hakkında bilgi edinmeyi gerekli 

kılmıştır. Bu bağlamda katılımcılara siyasete ilgi düzeyleriyle ilgili kendilerinin ne 

düşündüklerini ölçmek amacıyla “Siyasete ilgi düzeyinizi nasıl tanımlarsınız?” 

şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Bu soruya katılımcıların verdikleri cevaplar 

aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir. 
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Tablo 4.58. Katılımcıların Siyasete İlgi Düzeyi 

 Frekans % 

Çok ilgiliyim 105 15,9 

İlgiliyim 297 45,0 

Ne ilgiliyim ne değilim 183 27,7 

İlgili değilim 48 7,3 

Hiç ilgili değilim 27 4,1 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

2,38 0,97 

Tabloda da incelendiğinde katılımcıların büyük bir çoğunluğu (% 60) 

kendisini siyasete ilgili olarak görmektedir. Kararsız olan katılımcılar %27,7’lik bir 

kesimi oluştururken, siyasete ilgili olmayanların oranı ise sadece % 11, 4’tür. 

Katılımcıların aktif siyasal katılma davranışı gösterip göstermediklerini tespit 

edebilmek için literatürde geleneksel siyasal katılma yollarından biri olarak kabul 

edilen herhangi bir siyasi parti üye olup olmadıkları sorulmuş ve verilen cevaplar 

aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir. 

Tablo 4.59. Herhangi Bir Siyasi Partiye (Gençlik Kolları vb.) ya da Siyasal 

Nitelikte STK’ya Üye Misiniz? 

 Frekans % 

Siyasi Parti  

Evet 74 11,2 

Hayır 586 88,8 

Toplam 660 100,0 

Siyasal Nitelikte STK 

Evet 53 8,0 

Hayır 607 92,0 

Toplam 660 100,0 
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Elde edilen bulgulara göre üniversiteli gençler bir geleneksel siyasal katılma 

davranış biçimi olan siyasi parti üyeliğine sıcak bakmamaktadırlar. Katılımcılardan 

yalnızca % 11,2’si bir siyasi partiye üye olduğunu beyan ederken bu oran siyasal 

nitelikli STK üyeliğinde ise % 8’e düşmektedir.  

Katılımcıların siyasete olan ilgi düzeyleri ve siyasal tarafgirliği gibi konular 

analiz edildikten sonra sosyal medyanın katılımcıların siyasete olan bakış açısını 

nasıl etkilediğini tespit edebilmek için katılımcılara yöneltilen bir dizi ifadeye katılıp 

katılmadıkları sorulmuştur. Katılımcıların “Sosyal medya çevremi gözlemlememe ve 

kendimi siyasi açıdan konumlandırmama yardımcı olmaktadır”,“Sosyal paylaşım 

sitelerinde karşılaştığım siyasi içerikli video / resim / müzik materyalleri her zaman 

ilgimi çeker”, “Arkadaş listemden gelen siyasi içerikli paylaşımlar her zaman ilgimi 

çeker”, “Sosyal paylaşım sitelerinde karşılaştığım siyasi tartışmalara yorum 

yaparım”, “Sosyal medyada siyasi görüşüm doğrultusunda haberler, yazılar, 

videolar ve resimler gibi içerikleri listemdeki diğer kişilerle paylaşırım”, “Sosyal 

medya üzerinden siyasi etkinlik oluştururum”, “Sosyal medyada başkalarının 

oluşturdukları siyasi etkinliklere katılırım”, “Sosyal medya listelerime politikacıları 

ve/veya devlet kurumlarını ekleyip takip ederim”, “Siyasi olayları sosyal medya 

üzerinden takip ederim”, “Siyasi partilerin sosyal medya hesaplarını takip ederim” 

önermelerine katılma düzeyleri aşağıda detaylı olarak analize tabi tutulmuştur.  

Tablo 4.60. Sosyal Medya Çevremi Gözlemlememe Ve Kendimi Siyasi Açıdan 

Konumlandırmama Yardımcı Olmaktadır 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 55 8,3 

Katılmıyorum 119 18,0 

Kararsızım 152 23,0 

Katılıyorum 268 40,6 

Kesinlikle katılıyorum 66 10,0 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,25 1,12 
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Elde edilen bulgulara göre katılımcıların % 50,6’sı sosyal medyanın kendisini 

siyasi açıdan konumlandırırken etkili olduğunu belirtmektedir. Sosyal medyanın 

böyle bir önemi olmadığını düşünenler ise % 26,3’lük bir kesimi oluşturmaktadırlar. 

Daha önce bahsedilen bulgularla bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde sosyal 

medyanın yaygın kullanım ve gün içerisinde sıklıkla bağlanma ihtiyacı yanında 

bireylerin kendilerini siyasal açıdan da konumlandırmasında oldukça etkili olduğu 

belirtilebilir.  

Katılımcıların sosyal medyada karşılaştıkları siyasal içeriklere karşı 

tutumlarını belirlemek üzere “Sosyal paylaşım sitelerinde karşılaştığım siyasi içerikli 

video / resim / müzik materyalleri her zaman ilgimi çeker” ifadesine katılma 

düzeyleri incelenmiştir. 

Tablo 4.61. Sosyal Paylaşım Sitelerinde Karşılaştığım Siyasi İçerikli Video / 

Resim / Müzik Materyalleri Her Zaman İlgimi Çeker 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 33 5,0 

Katılmıyorum 111 16,8 

Kararsızım 176 26,7 

Katılıyorum 244 37,0 

Kesinlikle katılıyorum 96 14,5 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,39 1,08 

Katılımcıların % 51,5’lik bir kısmı sosyal medyada karşılaştığı siyasi 

içeriklerin ilgisini çektiğini söylemektedir. % 21,8’lik bir kesim böyle bir ilgisinin 

olmadığını beyan ederken kararsız kalanların oranı ise % 26,7’dir. Bu sonuçlar 

sosyal medyanın bireyleri siyasal açıdan etkileyen güçlü bir aktör olduğunu 

göstermektedir. 
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Bu kapsamda katılımcıların “Arkadaş listemden gelen siyasi içerikli 

paylaşımlar her zaman ilgimi çeker” ifadesine katılma düzeyleri de aşağıdaki tabloda 

düzenlenmiştir. 

Tablo 4.62. Arkadaş Listemden Gelen Siyasi İçerikli Paylaşımlar Her Zaman 

İlgimi Çeker 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 66 10,0 

Katılmıyorum 135 20,4 

Kararsızım 168 25,5 

Katılıyorum 219 33,2 

Kesinlikle katılıyorum 72 10,9 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,14 1,16 

Katılımcıların toplamda % 30’5 i arkadaşlarından gelen siyasi içeriklerin 

ilgisini çekmediğini beyan ederken, %25,5’i kararsız kalmış, geriye kalan % 45’lik 

kesim ise böyle bir ilgisinin olduğunu belirtmiştir. 

Katılımcılara sosyal medyada siyasi tartışmalara yorum yapmaları ile ilgili 

fikirleri sorulmuş ve cevaplar Tablo 4.63.’ de düzenlenmiştir. 

Tablo 4.63. Sosyal Paylaşım Sitelerinde Karşılaştığım Siyasi Tartışmalara 

Yorum Yaparım 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 173 26,2 

Katılmıyorum 190 28,8 

Kararsızım 128 19,4 

Katılıyorum 120 18,2 

Kesinlikle katılıyorum 49 7,4 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

2,51 1,25 
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Katılımcıların siyasi konularda sosyal medya üzerinden yorum yapmada pek 

istekli olmadıkları gözlemlenmektedir. Verilen cevapların % 55’lik bölümü bu 

ifadeye katılmamakta, % 19,4’ü kararsız kalırken % 25,6’sı ise sosyal medyadan 

siyasi konularda yorum yaptığını söylemektedir. 

Katılımcılara sosyal medyada siyasi görüşleri doğrultusunda içerik paylaşıp 

paylaşmadıkları sorulmuş ve cevaplar aşağıda analiz edilmiştir. 

Tablo 4.64. Sosyal Medyada Siyasi Görüşüm Doğrultusunda Haberler, Yazılar, 

Videolar ve Resimler Gibi İçerikleri Listemdeki Diğer Kişilerle Paylaşırım 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 130 19,7 

Katılmıyorum 162 24,5 

Kararsızım 129 19,5 

Katılıyorum 175 26,5 

Kesinlikle katılıyorum 64 9,7 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

2,81 1,28 

Elde edilen bulgulara göre katılımcıların % 36,2’si siyasi görüşleri 

doğrultusunda içerik paylaştığını söylerken, % 19,5’i kararsız kalmış, % 44,2’si ise 

bu tarz paylaşımlar yapmadığını beyan etmiştir. 

Katılımcıların yerel boyutta siyasetçi ve devlet adamlarını sosyal medyada 

takip etme düzeyleri Tablo 4.55.’de gösterilmişti. Katılımcılara bu kez sosyal 

medyada ulusal çapta politikacıları veya devlet kurumlarını takip edip etmedikleri de 

sorulmuştur. Elde edilen sonuçlar Tablo 4.65.’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4.65. Sosyal Medya Listelerime Politikacıları ve/veya Devlet Kurumlarını 

Ekleyip Takip Ederim. 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 102 15,5 

Katılmıyorum 126 19,1 

Kararsızım 104 15,8 

Katılıyorum 236 35,8 

Kesinlikle katılıyorum 92 13,9 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,13 1,30 

Tabloda incelendiğinde katılımcıların yerel bazda ilgisiz kaldıkları 

politikacılara ulusal bazda daha fazla ilgi gösterdikleri anlaşılmaktadır. Katılımcıların 

hemen hemen %50’si listesine politikacı ve devlet kurumlarını ekleyip takip ettiğini 

belirtmiştir. Kararsız kalan % 15,8’in yanında politikacıları takip etmeyen yaklaşık 

%35’lik bir kesim bulunmaktadır. 

Yukardaki soruyla paralel olarak katılımcılara siyasi partilerin sosyal medya 

hesaplarını takip edip etmedikleri de sorulmuştur. Katılımcıların verdikleri yanıtlar 

aşağıda değerlendirilmiştir. 

Tablo 4.66. Siyasi Partilerin Sosyal Medya Hesaplarını Takip Ederim 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 107 16,2 

Katılmıyorum 132 20,0 

Kararsızım 112 17,0 

Katılıyorum 225 34,1 

Kesinlikle katılıyorum 84 12,7 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,07 1,30 
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Katılımcıların % 46,8’i sosyal medyada siyasi parti hesaplarını takip ettiğini 

belirtmektedir. Buna karşın % 36,2’lik bir kesim de takip etmediğini belirtmekte ve 

kararsız olduğunu beyan eden % 17’lik bir kesim bulunmaktadır.  

Sosyal medyanın yarattığı siyasal katılma imkânları hakkında katılımcıların 

ne düşündüklerini belirlemek amacıyla katılımcılara “sosyal medya bireylere hem 

sosyal hem de siyasal katılım imkânları sunmaktadır” ifadesi hakkındaki düşünceleri 

de sorulmuştur. Verilen cevaplar aşağıda düzenlenmiştir. 

Tablo 4.67. Sosyal Medya Bireylere Hem Sosyal Hem de Siyasal Katılım 

İmkânları Sunmaktadır 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 28 4,2 

Katılmıyorum 61 9,2 

Kararsızım 138 20,9 

Katılıyorum 345 52,3 

Kesinlikle katılıyorum 88 13,3 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,61 0,97 

Tabloya göre katılımcıların % 65,6’lık bir kısmı sosyal medyanın bireylere 

hem sosyal hem de siyasal katılım imkânları sunduğunu düşünmektedir. 

Katılımcılardan sadece % 13,4’ü bu yargıya katılmazken, % 20,9 oranında bir kesim 

ise kararsız olduğunu beyan etmiştir. 

Elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde katılımcıların siyasete ne 

kadar ilgili oldukları ve ne kadar aktif bir siyasal yaşamları oldukları hakkında 

bilgiler vermektedir. Ayrıca katılımcıların sosyal medya ve siyasal katılma 

hakkındaki algıları ve davranışları da belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bilgiler ışığında 

araştırmanın varsayımlarından biri olan “Gündelik yaşamlarında siyasal anlamda 

aktif olmayanlar da, sosyal medyanın siyasal katılma imkânları yarattığına 

inanmaktadırlar” hipotezini sınamak üzere katılımcılara sorulan “Herhangi bir siyasi 
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partiye (Gençlik kolları vb.) ya da siyasal nitelikte STK’ya üye misiniz?” sorusunun 

cevapları ile “Sosyal medya bireylere hem sosyal hem de siyasal katılım imkânları 

sunmaktadır” yargısına katılma düzeyleri ki-kare testine tabi tutulmuştur. Bu testin 

sonuçları tablo 4.68’de gösterilmektedir. 

Tablo 4.68. Gündelik Yaşamlarında Aktif Siyasal Katılma Göstermeyenlerin 

Sosyal Medyadaki Siyasal Katılım İmkânları Karşısındaki Fikirleri 

 

 

Sosyal medya bireylere hem sosyal hem de siyasal katılım 

imkânları sunmaktadır 

T
o

p
la

m
 Kesinlikle 

katılmıyorum 
Katılmıyorum 

Kararsızı

m 
Katılıyorum 

Kesinlikle 

katılıyorum 

Herhangi bir 

siyasi partiye 

(Gençlik 

kolları vb.) 

üye misiniz? 

Evet 

 

2 6 12 39 15 74 

% 0,3 % 0,9 % 1,8 % 5,9 % 2,3 % 11,2 

Hayır 

 

26 55 126 306 73 586 

% 3,9 % 8,3 % 19,1 % 46,4 % 11,1 % 88,8 

Toplam 

 

28 61 138 345 88 660 

% 4,2 % 9,2 % 20,9 % 52,3 % 13,3 
% 

100,0 

Notlar= (i) n=660, (ii) Pearson
2
= 22,605, p<.001, sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır 

Testin sonucunda anlaşılmaktadır ki siyasal katılım anlamında aktif bir eylem 

sayılan bir siyasi parti üye olma davranışını göstermeyenler yani siyasal açıdan 

gündelik yaşamlarında aktif olmayanlar bile yaklaşık % 60 oranında sosyal 

medyanın aktif katılım imkanları sunduğunu düşünmektedirler. Bu düşünceye 

katılmayan pasif katılımcılar sadece % 1,2 oranında kalmışlarıdır. Dolayısıyla 

“Gündelik yaşamlarında siyasal anlamda aktif olmayanlar da, sosyal medyanın 

siyasal katılma yöntemleri yarattığına inanmaktadırlar” hipotezi doğrulanmıştır. 

4.6.9. Sosyal Medyanın Siyasal Karar Alma Sürecine Etkisi 

Araştırmanın varsayımlarından birisi de sosyal medyanın bireylerin siyasal 

kararlarını ve içeriklerini de etkilediği yönündedir. Bu bağlamda araştırma 

kapsamında katılımcılara bu varsayıma yönelik sorular da sorulmuştur. 
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Katılımcılara ilk olarak “Siyasi kararlarınızın oluşumunu desteklemek için en 

çok hangi kaynaktan bilgi edinirsiniz?” sorusu sorulmuş ve birden fazla seçenek 

işaretlemelerine olanak tanınmıştır. Katılımcıların cevapları aşağıdaki tabloda analiz 

edilmiştir. 

Tablo 4.69. Siyasi Kararlarınızın Oluşumunu Desteklemek İçin En Çok Hangi 

Kaynaktan Bilgi Edinirsiniz? 

 Frekans %
8
 

Liderlerin tutum, davranış ve güven verme düzeylerine 

göre 
448 67,87 

Fikrine güvendiğim insanların düşüncelerine göre 177 26,81 

Sosyal medyada tartışılan lider, parti ve adaylara 

ilişkin oluşan algı ortamına göre 
131 19,84 

Parti programı ve adaya göre 79 11,96 

Geleneksel medyada oluşan hava/algıya göre 76 11,51 

Ailemin ve akrabalarımın telkinlerine göre 45 6,81 

Tablodan çıkan sonuçlara göre katılımcıların siyasal kararlarının oluşumunda 

en fazla etkiyi % 67,87’lik bir oran ile siyasi liderlerin tutum, davranış ve güven 

verme düzeyleri belirlemektedir. İkinci olarak % 26,81 ile katılımcıların fikirlerine 

güvendikleri onlara kanaat önderliği yapan insanlar siyasal kararların oluşumunda 

etkilidir. Siyasi kararların oluşumunu desteklemede sosyal medya üzerinde yapılan 

tartışmalar katılımcıların % 19,84’ünün tercihiyle ancak onlardan sonra üçüncü 

sırada yer almaktadır. Daha sonra parti programı ve aday, geleneksel medyanın etkisi 

ve ailenin etkisi sırasıyla katılımcıların siyasi kararlarının oluşumunda etkili olduğu 

tespit edilmiştir. 

Siyasal kararların oluşumunu desteklemede sosyal medyanın önemini tam 

olarak tespit edebilmek için bu kez katılımcılara doğrudan “Sosyal medya siyasi 

kararlarınızın oluşumunu desteklemek için ne kadar önemlidir?” sorusu 

yöneltilmiştir. Katılımcıların cevapları aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir. 

                                                           
8
 Katılımcılar birden fazla şık işaretleyebildikleri için yüzdelik dağılımların toplamı 100’den fazladır. 
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Tablo 4.70. Sosyal Medya Siyasi Kararlarınızın Oluşumunu Desteklemek İçin 

Ne Kadar Önemlidir? 

 Frekans % 

Çok önemli 49 7,4 

Önemli 224 33,9 

Ne önemli ne değil 185 28,0 

Önemli değil 122 18,5 

Hiç önemli değil 80 12,1 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

2,93 1,14 

Katılımcıların % 40’ı aşan bir kesimi siyasal kararlarının oluşmasında sosyal 

medyanın etkili olduğu inancını taşımaktadır. % 28 oranında bir katılımcı grubu bu 

konuda kararsız kalırken, toplamda % 30’luk bir kesim ise sosyal medyaya böyle bir 

anlam atfetmemektedir.  

Katılımcıların siyasi nitelikteki içeriklerden ne kadar etkilendiğini tespit 

edebilmek amacıyla  “Sosyal medyada siyasi fenomenlerini takip ederim” ifadesine 

katılma düzeyleri sorulmuştur. Katılımcıların verdikleri cevaplar aşağıda tabloda 

düzenlenmiştir. 

Tablo 4.71. Sosyal Medyada Siyasi Fenomenlerini Takip Ederim 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 87 13,2 

Katılmıyorum 161 24,4 

Kararsızım 118 17,9 

Katılıyorum 214 32,4 

Kesinlikle katılıyorum 80 12,1 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,05 1,25 
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Tablo incelendiğinde katılımcıların % 44,5’i sosyal medya üzerinde siyasal 

içerikli paylaşım yapan ya da kişiliği itibarıyla siyasi olan ünlüleri takip etmektedir. 

Bu orana bazı fenomenleri takip ettiğini belirten kararsızlar da dahil edildiğinde 

rakam % 62,4’e yükselmektedir. İfadeye katılmadığını söyleyenlerin oranı ise % 

37,6’dır. 

Katılımcılara aynı kapsamda “Siyasi liderlerin sosyal medya hesaplarında 

paylaştıkları konular siyasete yönelik kararlarımın oluşumunda etkilidir” yargısına 

ne kadar katıldıkları da sorulmuştur. Cevaplar şöyledir: 

Tablo 4.72. Siyasi Liderlerin Sosyal Medya Hesaplarında Paylaştıkları Konular 

Siyasete Yönelik Kararlarımın Oluşumunda Etkilidir 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 109 16,5 

Katılmıyorum 149 22,6 

Kararsızım 180 27,3 

Katılıyorum 173 26,2 

Kesinlikle katılıyorum 49 7,4 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

2,85 1,19 

Katılımcıların verdikleri cevaplara göre siyasi liderlerin sosyal medya 

hesaplarında paylaştıkları konular siyasete yönelik kararlarının oluşumunda çok fazla 

etkili değildir. Bu ifadeye katılanlar örneklemin % 33,7’sini oluşturmaktadır. Ancak 

kararsızların oranı da % 27,3’le azımsanmayacak miktardadır. Dolayısıyla 

kararsızları dâhil etmek mümkün olduğunda sosyal medyada siyasi liderden 

etkilenenlerin oranı % 50’yi geçmektedir. 

Bu yanıtlardan çıkarılan sonuçlara göre kamuoyunu sosyal medyadan takip 

eden katılımcıların siyasi kararlarının oluşmasında bu takibin ne kadar etkili 

olduğunu sınamak üzere “Sosyal medya çevremi gözlemlememe ve kendimi siyasi 

açıdan konumlandırmama yardımcı olmaktadır” önermesi ile “Sosyal medya siyasi 
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kararlarınızın oluşumunu desteklemek için ne kadar önemlidir?”  önermesine katılma 

düzeyleri ki-kare testine tabi tutulmuştur. 

Tablo 4.73. Siyasi Kararların Oluşumunda Sosyal Medyanın Etkisi 
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% 

Kesinlikle 

katılmıyo

rum 

2 12 12 14 15 55 

3,6% 21,8% 21,8% 25,5% 27,3% 100% 

Katılmıyo

rum 

5 24 34 38 18 119 

4,2% 20,2% 28,6% 31,9% 15,1% 100 % 

Kararsızı

m 

7 47 52 30 16 152 

4,6% 30,9% 34,2% 19,7% 10,5% 100% 

Katılıyor

um 

20 119 75 33 21 268 

7,5% 44,4% 28,0% 12,3% 7,8% 100% 

Kesinlikle 

katılıyoru

m 

15 22 12 7 10 66 

22,7% 33,3% 18,2% 10,6% 15,2% 100% 

Toplam 
49 224 185 122 80 660 

7,4% 33,9% 28,0% 18,5% 12,1% 100% 

Notlar= (i) n=660, (ii) Pearson 
2
= 85,527

a
, p<.001, sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

Tablodan anlaşıldığı üzere, kamuoyunu sosyal medyayı bir çevre gözlemleme 

ve kendini siyasal açıdan konumlandırma aracı olarak görülmesine yani siyasal 

gündemi sosyal medyadan takip edilmesi yargısına kesinlikle katılıyorum diyenlerin 

% 56’sı için sosyal medya siyasi kararların oluşmasında çok önemli bir işlev 

görmektedir. Yine siyasal gündemi sosyal medyadan takip edilmesi yargısına 

katılıyorum diyenlerin % 51,9’u da sosyal medyayı siyasal kararlarının oluşmasında 

önemli bir belirleyici olarak algılamaktadır. 

Dolayısıyla sosyal medyayı dünyadaki ve ülkedeki gündem maddelerini 

okumak öğrenmek, siyasal tartışmalardan haberdar olmak ve kamuoyunu 

gözlemlemek amacıyla kullanan üniversiteli gençlerin oldukça büyük bir kesimi 
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aldıkları siyasal kararlarda sosyal medyanın etkisi olduğunu kabul etmektedirler. Bu 

durumda “kamuoyunu sosyal medyadan takip edenler, siyasi kararlarını alırken de 

sosyal medyadan etkilenmektedirler” varsayımının da doğrulandığını söylemek 

mümkündür. 

4.6.10. Sosyal Medya, Güven ve Katılma İlişkisi 

Katılımcıların sosyal medya kullanırken özgürlük, güvenirlik, dürüstlük, 

paylaşımcılık, gizlilik, samimiyet, açık sözlülük, dayanışma, şeffaflık, anlaşılırlık ve 

inanılırlık gibi özelliklerine verdikleri önem derecesinin tespit edilmesi çalışmamız 

açısından oldukça gereklidir.  

Sosyal medyanın sadece siyasal katılma gerçekleştirmek isteyen ya da 

kamusal karar alma süreçlerinde fikrini beyan etmek isteyen bireylerce 

kullanılmadığı, aynı zamanda devletin ve istihbarat teşkilatlarının da bu mecralarda 

hâkim olduğu, özellikle otoriter hükümetlerin elinde sosyal meydanın çok kontrol 

edilebilir bir alan olduğu iddiasından ikinci bölümde bahsedilmişti. Bu kapsamda bir 

fişlenme korkusu yaşayıp yaşamadıklarını ya da bu böyle bir olasılığın onların sosyal 

medya kullanım alışkanlıklarına nasıl etki edebileceğini ölçmek amacıyla 

katılımcılara “sosyal medya kullanırken aşağıda yazılı olan ifadeler sizin için ne 

kadar önemlidir?” bir soru yöneltilerek bir dizi kavram hakkındaki fikirleri 

alınmıştır. Verilen cevaplar aşağıda detaylı bir şekilde incelenmiştir. 

Tablo 4.74. Özgürlük 

 Frekans % 

Çok önemli 403 61,1 

Önemli 218 33,0 

Ne önemli ne önemli değil 25 3,8 

Hiç önemli değil 9 1,4 

Önemli değil 5 0,8 

Toplam 660 100,0 

Ortalama/Standart Sapma 4,51 0,73 
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Katılımcıların oldukça büyük bir bölümü (% 94,1) sosyal medya kullanırken 

özgürlüğün oldukça önemli olduğunu belirtmiştir. Özgürlüğe önemsiz diyenler 

sadece % 2,2’de kalmıştır. 

Tablo 4.75. Güvenirlik 

 Frekans % 

Çok önemli 498 75,5 

Önemli 137 20,8 

Önemli değil 11 1,7 

Ne önemli ne önemli değil 9 1,4 

Hiç önemli değil 5 0,8 

Toplam 660 100,0 

Ortalama/Standart Sapma 4,68 0,65 

Tablodaki sonuçlara göre katılımcıların % 96,3’ü sosyal medya kullanırken 

güvenirliğin oldukça önemli olduğunu belirtmişlerdir. Güvenilirliği 

önemsemeyenlerin oranı % 2,2’dir. 

Tablo 4.76. Dürüstlük 

 Frekans % 

Çok önemli 458 69,4 

Önemli 159 24,1 

Ne önemli ne önemli değil 29 4,4 

Hiç önemli değil 7 1,1 

Önemli değil 7 1,1 

Toplam 660 100,0 

Ortalama/Standart Sapma 4,59 0,72 

Katılımcılar benzer şekilde dürüstlüğün de sosyal medya kullanırken önemli 

bir unsur olduğu yönünde fikir beyan etmişlerdir. Bu şekilde düşünenlerin oranı  % 

93,5’tir. 
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Tablo 4.77. Paylaşımcılık 

 Frekans % 

Önemli 255 38,6 

Çok önemli 241 36,5 

Ne önemli ne önemli değil 123 18,6 

Önemli değil 30 4,5 

Hiç önemli değil 11 1,7 

Toplam 660 100,0 

Ortalama/Standart Sapma 4,03 0,93 

Diğer kavramlara oranla paylaşımcılık katılımcılarca daha az önemli 

görülmüştür. Paylaşımcılık benim için önemli diyenlerin oranı % 75,1 olarak tespit 

edilmiştir. 

Tablo 4.78. Öğreticilik 

 Frekans % 

Çok önemli 359 54,4 

Önemli 241 36,5 

Ne önemli ne önemli değil 43 6,5 

Önemli değil 12 1,8 

Hiç önemli değil 5 0,8 

Toplam 660 100,0 

Ortalama/Standart Sapma 4,41 0,75 

Katılımcıların % 90,9’luk bir bölümü sosyal medya kullanırken öğreticiliğin 

önemli olduğunu belirtmişlerdir. Öğreticiliği sosyal medya açısından önemli 

bulmayan katılımcı oranı % 2,6’dır 
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Tablo 4.79. Samimiyet 

 Frekans % 

Çok önemli 345 52,3 

Önemli 226 34,2 

Ne önemli ne önemli değil 61 9,2 

Önemli değil 17 2,6 

Hiç önemli değil 11 1,7 

Toplam 660 100,0 

Ortalama/Standart Sapma 4,32 0,87 

Tablo incelendiğinde sosyal medyada samimiyeti önemli görenlerin oranının 

% 86,5 olduğu görülmektedir. Sosyal medyada samimiyeti önemli görmeyen % 4,3 

bir katılımcı grubu tespit edilmiştir. 

Tablo 4.80. Gizlilik 

 Frekans % 

Çok önemli 412 62,4 

Önemli 168 25,5 

Ne önemli ne önemli değil 48 7,3 

Önemli değil 19 2,9 

Hiç önemli değil 13 2,0 

Toplam 660 100,0 

Ortalama/Standart Sapma 4,34 0,89 

Gizlilik katılımcıların % 87,9’u tarafından sosyal medyada önemli 

addedilmektedir. % 4,9’luk bir katılımcı grubu ise gizliliğin sosyal medya için 

önemli olmadığını beyan etmiştir. 

 

 

 



145 
 

Tablo 4.81. Açık Sözlülük 

 Frekans % 

Çok önemli 294 44,5 

Önemli 231 35,0 

Ne önemli ne önemli değil 112 17,0 

Önemli değil 14 2,1 

Hiç önemli değil 9 1,4 

Toplam 660 100,0 

Ortalama/Standart Sapma 4,19 0,88 

Tablo incelendiğinde açık sözlülüğe katılımcıların % 79,5’inin önem verdiği 

görülmektedir. Açık sözlülük ve sosyal medya arasında önem ilişkisi kurmayan % 

3,5’lik bir katılımcı grubu vardır. 

Tablo 4.82. Dayanışma 

 Frekans % 

Çok önemli 256 38,8 

Önemli 254 38,5 

Ne önemli ne önemli değil 108 16,4 

Hiç önemli değil 21 3,2 

Önemli değil 21 3,2 

Toplam 660 100,0 

Ortalama/Standart Sapma 4,06 0,98 

Katılımcıların % 77,3’ü sosyal medya ile dayanışma kavramı arasında bir 

ilişki kurmuş ve önemli olduğunu söylemiştir. Katılımcılardan % 6,4’ü ise 

dayanışmanın sosyal medya açısından önemli olmadığını söylemiştir. 
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Tablo 4.83. Şeffaflık 

 Frekans % 

Çok önemli 327 49,5 

Önemli 228 34,5 

Ne önemli ne önemli değil 82 12,4 

Hiç önemli değil 15 2,3 

Önemli değil 8 1,2 

Toplam 660 100,0 

Ortalama/Standart Sapma 4,27 0,89 

Tablo incelendiğinde şeffaflığın sosyal medya kullanımı açısından önemli 

olduğunu belirten katılımcı oranı % 84’tür. % 3,5’lik bir katılımcı kesimi ise şeffaflık 

ve sosyal medya arasında anlamlı bir bağ kurmamıştır. 

Tablo 4.84. Anlaşılırlık 

 Frekans % 

Çok önemli 334 50,6 

Önemli 271 41,1 

Ne önemli ne önemli değil 36 5,5 

Önemli değil 12 1,8 

Hiç önemli değil 7 1,1 

Toplam 660 100,0 

Ortalama/Standart Sapma 4,38 0,76 

Elde edilen sonuçlara göre anlaşılırlık  katılımcıları % 91,7’sinin sosyal 

medya açısından önemli bulduğu bir kavramdır. Kavramı sosyal medya açısından 

önemli göremeyen katılımcı grubu % 2,9’dur. 
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Tablo 4.85. İnanılırlık 

İnanılırlık Frekans % 

Çok önemli 383 58,0 

Önemli 217 32,9 

Ne önemli ne önemli değil 39 5,9 

Hiç önemli değil 11 1,7 

Önemli değil 10 1,5 

Toplam 660 100,0 

Ortalama/Standart Sapma 4,44 0,81 

Katılımcıların oldukça büyük bölümü (% 90,9’u) inanılırlığın sosyal medya 

kullanımı açısından önemli bir kavram olarak görmektedir.  

Ortalama değerlerine göre bir sıralama yapılacak olursa katılımcılarca en 

önemli görülen özellik 4,68 ortalama değer ile güvenilirlik olmuştur. Ortalama değer 

sıralamasına göre daha sonra 4,59 ile dürüstlük; 4,51 ile özgürlük; 4,44 ile inanılırlık; 

4,41 ile öğreticilik; 4,38 ile anlaşılırlık; 4,34 ile gizlilik; 4,32 ile samimiyet; 4,27 ile 

şeffaflık; 4,19 ile açık sözlülük; 4,06 ile dayanışma ve son olarak da 4,03 ile 

paylaşımcılık gelmektedir. Elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde 

katılımcılar bahsi geçen kavramların sosyal medya kullanımı esnasında oldukça 

önemli olduklarını düşünmektedir. 

Bu değerlendirmelerden sonra katılımcılara “Sosyal medyada gerçek isminizi 

kullanmadığınız fake (sahte) hesaplarınız var mı?” sorusu yöneltilmiştir. Cevaplar 

aşağıdaki gibidir. 

Tablo 4.86. Sosyal Medyada Gerçek İsminizi Kullanmadığınız Fake (Sahte) 

Hesaplarınız Var Mı? 

 Frekans % 

Evet 93 14,1 

Hayır 567 85,9 

Toplam 660 100,0 
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Verilen cevaplara göre katılımcıların büyük bir çoğunluğu sosyal medya 

hesaplarını kendi ismiyle açmaktadır. Sahte (fake) hesabım var diyen katılımcı sayısı 

93 kişi ile % 14,1 oranında kalmıştır. 

Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde sahte hesabı bulunduğunu 

belirtenlerin oranı az çıkmıştır. Bu ve buna benzer sorularda katılımcıların genelde 

gerçekte olanı değil de, ideal olan cevapları verdikleri düşünülmektedir. Bu 

bağlamda sonuçları bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizde özellikle sosyal medyada 

güvenlik fişlenme korkusunun sosyal medya kullanıcılarını etkilediği dikkate alınırsa 

sonuçlar şaşırtıcı olmayacaktır. 

Benzer şekilde katılımcıların sosyal medyadaki davranışlarını belirlemek 

üzere “Siyasi gündeme ilişkin konularda fikir beyan ederken veya paylaşımda 

bulunurken hangi ismi tercih edersiniz?” sorusu sorulmuş yanıtlar tablo 4.91.’de 

düzenlenmiştir. 

Tablo 4.87. Siyasi Gündeme İlişkin Konularda Fikir Beyan Ederken Veya 

Paylaşımda Bulunurken Hangi İsmi Tercih Edersiniz? 

 Frekans % 

Gerçek ismim 568 86,1 

Sahte isim (fake)  92 13,9 

Toplam 660 100,0 

Tablodan incelendiğinde katılımcıların % 86,1’i sosyal medyada siyasi 

konularda düşüncesini paylaşırken kendi ismini kullandığını belirtmiştir. Bu tarz 

paylaşımlarda sahte isim kullananlar ise % 13,9’dur. Burada dikkat çeken nokta 

siyasi konularda fikir paylaşırken sahte isim kullananların sayısıdır. Zira önceki 

tabloda sosyal medyada sahte hesabınız var mı sorusuna evet cevabı veren, sahte 

hesap sahibi bütün kullanıcıların neredeyse tamamı (sadece bir eksikle 92 kişi), 

siyasi konularda paylaşım yaparken sahte isim kullandığını beyan etmiştir.  

Katılımcılara bu kez daha açık bir şekilde “Sosyal medyada paylaşımda 

bulunurken fişlenme korkusu yaşar mısınız?” sorusu yöneltilmiş ve yanıtlar aşağıda 

analiz edilmiştir. 
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Tablo 4.88. Sosyal Medyada Paylaşımda Bulunurken Fişlenme Korkusu Yaşar 

Mısınız? 

 Frekans % 

Evet 291 44,1 

Hayır 369 55,9 

Toplam 660 100,0 

Katılımcıların önemli sayılabilecek bir oranı neredeyse yarıya yakını (% 

44,1’i) sosyal medyada paylaşım yaparken fişlenebileceği düşüncesini taşımaktadır. 

Bu oran hiç de azımsanabilecek bir rakam değildir. Bu soruya hayır cevabı verenlerin 

oranı ise %55,9 olarak tespit edilmiştir. 

Katılımcıların sosyal medyada tanımadıkları insanlarla iletişime geçip 

geçmediklerini anlamak amacıyla “Sosyal medyada herkesle değil bana benzeyen 

kişilerle iletişim kurarım” ifadesine katılma düzeyleri sorulmuştur. Cevaplar aşağıda 

düzenlenmiştir.  

Tablo 4.89. Sosyal Medyada Herkesle Değil Bana Benzeyen Kişilerle İletişim 

Kurarım 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 146 22,1 

Katılmıyorum 209 31,7 

Kararsızım 112 17,0 

Katılıyorum 144 22,6 

Kesinlikle katılıyorum 44 6,7 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

2,6 1,23 

Tablodan anlaşılmaktadır ki katılımcıların % 53,8’i bu düşünceye 

katılmamakta yani sadece kendine benzeyenlerle değil herkesle iletişim kurmaktadır. 

% 17’lik bir kesim kararsız olduğunu belirtmiş, % 29,3’ü ise sosyal medyada sadece 
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kendine benzeyenlerle iletişim kurduğunu söylemiştir. Katılımcıların tanımadıkları 

insanlar da dahil herkesle iletişim kurduklarını söylemeleri onların sosyal medyaya 

güven duyma düzeyleri ile ilgili bilgi vermesi açısından önemlidir. 

Katılımcıların sosyal medyada paylaşımda bulunurken bu platformlara 

duydukları güven derecelerini ölçmek amacıyla “Sosyal medyadan edindiğim 

bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol ederim” ifadesine katılma düzeyleri de 

sorulmuştur. Verilen yanıtlar aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir. 

Tablo 4.90. Sosyal Medyadan Edindiğim Bilgilerin Doğruluğunu Mutlaka 

Kontrol Ederim 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 22 3,3 

Katılmıyorum 52 7,9 

Kararsızım 98 14,8 

Katılıyorum 273 41,4 

Kesinlikle katılıyorum 215 32,6 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,91 1,04 

Katılımcıların toplamda % 74’lük büyük bir kesimi sosyal medyadan edindiği 

bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol ettiğini söylemiştir. Bu ifadeye katılmayan 

kesim sadece % 11,2’lik bir oranda kalmaktadır. Yani katılımcılar sosyal medyadaki 

bilgileri teyit etmeden doğru olarak kabul etmediklerini söylemektedirler.  

Katılımcıların sosyal medyaya genel olarak duydukları güveni ölçmek üzere 

yöneltilen “Sosyal medya güvenilir bir ortam değildir” ifadesine katılma düzeyleri 

ise aşağıdaki tabloda analiz edilmiştir. 
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Tablo 4.91. Sosyal Medya Güvenilir Bir Ortam Değildir 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 1 3,5 

Katılmıyorum 86 13,0 

Kararsızım 275 41,7 

Katılıyorum 151 22,9 

Kesinlikle katılıyorum 125 18,9 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,40 1,04 

Tabloda incelendiğinde katılımcıların % 41,8’i sosyal medyanın güvenilir bir 

yer olmadığını düşünmektedir. Katılımcıların oldukça büyük bir bölümü de (% 41,7) 

bu konuya şüpheyle yaklaşmakta ve kararsız olduğunu söylemektedir. Sosyal 

medyanın güvenilir olduğunu düşünen katılımcı oranı %16,5’ta kalmıştır. 

Bu soruyla bağlantılı olarak katılımcılardan “Sosyal Medyadaki Haber ve 

Bilgilerin Güvenilirlik Dereceleri Düşüktür” ifadesine katılıp katılmadıkları 

sorulmuş verilen cevaplar aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir.. 

Tablo 4.92. Sosyal Medyadaki Haber ve Bilgilerin Güvenilirlik Dereceleri 

Düşüktür 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 20 3,0 

Katılmıyorum 84 12,7 

Kararsızım 230 34,8 

Katılıyorum 220 33,3 

Kesinlikle katılıyorum 106 16,1 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,46 1,00 
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Elde edilen bulgulara göre katılımcıların neredeyse % 50’si sosyal medyada 

yer alan haber ve enformasyonun güvenilirliğinin düşük olduğunu düşünmektedir. 

Bu fikre katılmayanların oranı % 15,7 iken kararsızlar ise % 34,8’lik bir kesimi 

oluşturmaktadır. 

Katılımcıların “Sosyal medya provokasyon amaçlı kullanılabilmektedir” 

ifadesine katılma düzeyleri de aşağıda analiz edilmiştir. 

Tablo 4.93. Sosyal Medya Provokasyon Amaçlı Kullanılabilmektedir 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 25 3,8 

Katılmıyorum 41 6,2 

Kararsızım 92 13,9 

Katılıyorum 249 37,7 

Kesinlikle katılıyorum 253 38,3 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

4,00 1,05 

Tabloya göre katılımcıların çok büyük bir bölümü (% 76’sı) sosyal medyanın 

provokatif amaçlarla kullanılabileceğini düşünmektedir. Katılımcıların sadece % 

10’u bu ifadeye katılmadığını belirtmiştir. Yani katılımcıların büyük bir çoğunluğu 

sosyal medyanın iyi niyetli olmayan amaçlarla kullanılabileceğini düşünmektedirler 

Yukardaki soruyla bağlantılı olarak katılımcıların sosyal medyanın 

objektifliği hakkında ne düşündükleri de merak edilmiştir. Bu kapsamda 

katılımcılara “Sosyal medyada taraflar siyasi gündeme yönelik çarpıtmalar 

yapmaktadır” ifadesine katılma düzeyleri sorulmuş, alınan cevaplar aşağıdaki 

tabloda düzenlenmiştir. 
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Tablo 4.94. Sosyal Medyada Taraflar Siyasi Gündeme Yönelik Çarpıtmalar 

Yapmaktadır 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 28 4,2 

Katılmıyorum 51 7,7 

Kararsızım 137 20,8 

Katılıyorum 292 44,2 

Kesinlikle katılıyorum 152 23,0 

Toplam 660 100 

Ortalama Standart Sapma 

3,74 1,03 

Katılımcıların % 67,2’si gibi çok önemli bir bölümü siyasal gündeme ilişkin 

konuların taraflarca çarpıtıldığını düşünmektedir.  % 20,8’lik bir kesim kararsız 

olduğunu söylemiş, sadece 11,4’lük bir kesim çarpıtma önermesine katılmadığını 

belirtmiştir. 

Katılımcıların, sosyal medyadaki anonim hesapların denetlenme zorlukları 

açısından “Sosyal medyanın kısmen denetlenememesi kişilere aşırı bir güven 

vermektedir” önermesiyle ilgili düşünceleri aşağıdaki gibidir. 

Tablo 4.95. Sosyal Medyanın Kısmen Denetlenememesi Kişilere Aşırı Bir Güven 

Vermektedir 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 32 4,8 

Katılmıyorum 80 12,1 

Kararsızım 197 29,8 

Katılıyorum 245 37,1 

Kesinlikle katılıyorum 106 16,1 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,47 1,05 
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Katılımcıların % 51,2’si bu ifadeye katıldıklarını beyan etmişlerdir. Kararsız 

kalanların oranı % 29,8, katılmayanların oranı ise 16,9’şeklinde oluşmuştur. 

Katılımcıların “Sosyal medyadaki yazışmalar birilerince izleniyor ve kayıt 

altına alınıyor” önermesine katılma düzeyleri de sorulmuş cevaplar aşağıdaki tabloya 

yansıtılmıştır. 

Tablo 4.96. Sosyal Medyadaki Yazışmalar Birilerince İzleniyor ve Kayıt Altına 

Alınıyor 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 20 3,0 

Katılmıyorum 39 5,9 

Kararsızım 180 27,3 

Katılıyorum 216 32,7 

Kesinlikle katılıyorum 205 31,1 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,82 1,03 

Elde edilen bulgulara göre katılımcıların neredeyse % 65’i sosyal medyadaki 

içeriklerin ve paylaşımların birilerince takip edildiğini ve fişleme amaçlı kayıt 

edildiğini düşünmektedir. Bu önermeye şüpheyle yaklaşan % 32,7’lik kısmı da dahil 

edersek oran % 90’ları aşmaktadır. Sadece % 8,9 oranında bir katılımcı sosyal 

medyanın fişleme amaçlı izlemeye tabi tutulmadığını beyan etmektedir. 

Bu yanıtlardan hareketle araştırmanın “sosyal medyada fişlenme korkusu 

yaşama ile, sosyal medyada siyasal katılma davranışında bulunma arasında anlamlı 

bir ilişki vardır” varsayımı “Sosyal medyada paylaşımda bulunurken fişlenme 

korkusu yaşar mısınız?”, sorusu ile “Siyasi gündeme ilişkin konularda fikir beyan 

ederken veya paylaşımda bulunurken hangi ismi tercih edersiniz?” arasında bir ki-

kare testi yaparak sınanmıştır.  
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Tablo 4.97. Sosyal Medyada Fişlenme Korkusu Ve Paylaşımda Bulunma İlişkisi 

 Siyasi gündeme ilişkin konularda 

fikir beyan ederken veya paylaşımda 

bulunurken hangi ismi tercih 

edersiniz? 

Toplam 

Gerçek ismim Sahte ismim 

Sosyal 

medyada 

siyasi 

paylaşımda 

bulunurken 

fişlenme 

korkusu 

yaşar 

mısınız? 

% 

Evet 
237 54 291 

41,7% 58,7% 44,1% 

Hayır 
331 38 369 

58,3% 41,3% 55,9% 

Toplam 

568 92 660 

100,0% 100,0% 100,0% 

Notlar= (i) n=660, (ii) Pearson 
2
= 9,250, p<.001, sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

Elde edilen bulgulara görüldüğü üzere sosyal medyada paylaşımda 

bulunurken fişlenme korkusu yaşarım diyenlerin % 58,7’si yine paylaşımda 

bulunurken sahte (fake) isim kullandığını beyan etmiştir. Böyle bir korku yaşadığı 

halde gerçek ismini kullananların oranı ise %41,3’tür.  

Katılımcıların sosyal medya ve güven ilişkisine yönelik sorulan yukardaki 

tüm sorulara verilen yanıtlarından şu şekilde bir sonuç çıkarmak mümkündür. 

Katılımcıların oldukça önemli bir kısmı sosyal medyanın güvenilirlik ve gizlilik 

esasına bağlı özellikler göstermesini beklese de gerçekte bunların hiçbirinin 

oluşmadığını düşünmektedir. Bu nedenle kendine göre önlem almakta ve fişlenme 

tehlikesini sahte bir isimle paylaşımda bulunarak aşmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla 

“sosyal medyada fişlenme korkusu yaşama ile, sosyal medyada siyasal katılma 

davranışında bulunma arasında anlamlı bir ilişki vardır” varsayımı doğrulanmıştır. 

Fişlenme korkusu yaşayan üniversiteli gençler sosyal medyada fake hesap 

kullanmaktadır. Ancak daha öncede belirtildiği üzere sahte (fake) hesabı 

bulunduğunu belirten katılımcıların oranı çalışmamızda oldukça düşük çıkmıştı. 
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Aslında bu oranın gerçekte daha yüksek olduğu düşünülürse, sosyal medyada 

fişlenme korkusu yaşarım diyenlerin büyük bir çoğunluğu özellikle siyasal 

paylaşımda bulunurken sahte isim kullanmaktadır. Bu durumun da siyasal katılma 

davranışını ciddi düzeyde etkileyeceği düşünülmektedir.  

4.6.11. Sosyal Medya, Katılma ve Siyasal Etkinlik Duygusu 

Sosyal medyanın siyasal katılmada davranışını tetiklemede önemli bir unsur 

olan siyasal etkenlik duygusu ve algılanan etki etme derecesi üzerinde de birtakım 

tesirleri olduğu düşünülmektedir. Katılımcılar üzerinde bu etkiyi görebilmek 

amacıyla onlara bir dizi soru yöneltilmiştir. 

Katılımcıların ilk olarak siyasal konularda bilinçli bir paylaşım yapıp 

yapmadıklarını ve hangi amaçla paylaşım yaptıklarını ölçmek üzere “Siyasi gündeme 

ilişkin bir konuda sosyal medyada fikir beyan ederken neyi amaçlarsınız?” sorusu 

yöneltilerek birden fazla tercih yapabilecekleri söylenmiştir. Verilen cevaplar aşağıda 

analiz edilmiştir. 

Tablo 4.98. Siyasi Gündeme İlişkin Bir Konuda Sosyal Medyada Fikir Beyan 

Ederken Neyi Amaçlarsınız? 

 Frekans %
9
 

Sesimi duyurmak ve var olduğumu göstermek 206 31,21 

Kendi görüşümden insanlarla tanışmak ve sosyalleşmek 180 27,27 

Takipçilerimi/çevremi gündemle ilgili bilinçlendirmek 168 25,45 

Siyasi iktidarın karar alma süreçlerini etkilemeye çalışmak 106 24,24 

Muhalefeti desteklemek 56 8,48 

Toplam 660 100,0 

Görüldüğü üzere katılımcılar siyasi gündeme ilişkin fikir beyan ederken % 

31,21 oranıyla sesini duyurmayı ve var olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Daha 

sonra % 27,27’lik bir oranla kendi siyasi düşüncesinden insanlarla tanışma ve 

sosyalleşme amacı gelmektedir. Katılımcıların % 25,45’i ise siyasi konularda 

                                                           
9
 Katılımcılar birden fazla şık işaretleyebildikleri için yüzdelik dağılımların toplamı 100’den fazladır. 
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paylaşım yaparken takipçilerini ve çevresini gündemle ilgili bilinçlendirmeyi 

amaçlamaktadır. % 24,24’ü iktidarın karar alma süreçlerini etkilemeyi amaçlarken, 

% 8,48’i ise muhalefeti desteklemek amacıyla sosyal medyadan fikir beyan ettiğini 

söylemektedir. 

Katılımcıların paylaştıklarının etkisi hakkında ne düşündüklerini ölçmek 

üzere “Sosyal medya aracılığıyla tepkilerimi özgürce ifade ederek bir değişim 

yaratabileceğime inanıyorum” önermesine hangi düzeyde katıldıkları sorulmuştur. 

Tablo 4.99. Sosyal Medya Aracılığıyla Tepkilerimi Özgürce İfade Ederek Bir 

Değişim Yaratabileceğime İnanıyorum 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 76 11,5 

Katılmıyorum 137 20,8 

Kararsızım 206 31,2 

Katılıyorum 182 27,6 

Kesinlikle katılıyorum 59 8,9 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,01 1,14 

Tablodan anlaşıldığı üzere katılımcıların % 36,5’i sosyal medyada tepkilerini 

ifade ederek bir değişim yaratabileceğini düşünmektedir. % 31,2’lik büyük bir kesim 

de bu konuda kararsız olduğunu beyan etmiştir. Katılımcıların % 32,3’lük bir bölümü 

ise paylaştıklarının bir değişim yaratacağına inanmamaktadır. Bu oranlar etkinlik 

duygusu açısından önemlidir. Tepkilerinin dikkate alınmayacağını ya da bir değişim 

yaratmayacağını düşünen kullanıcıların siyasal katılma davranışında bulunma 

istekleri de azalacaktır. 

Bireysel anlamda sosyal medya üzerinden bir değişim yaratma konusunda 

çok da etkili olamayacağını düşünen katılımcıların kolektif davranış söz konusu 

olduğunda ne düşündükleri de önemlidir. Bu kapsamda katılımcılara “Vatandaşlar 

sosyal medya aracılığıyla bir araya gelerek devletin/hükümetin aldığı toplumsal 
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kararları etkileyebilirler” önermesine katılma düzeyleri sorulmuştur. Alınan cevaplar 

aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir. 

Tablo 4.100. Vatandaşlar Sosyal Medya Aracılığıyla Bir Araya Gelerek 

Devletin/Hükümetin Aldığı Toplumsal Kararları Etkileyebilirler 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 48 7,3 

Katılmıyorum 92 13,9 

Kararsızım 139 21,1 

Katılıyorum 286 43,3 

Kesinlikle katılıyorum 95 14,4 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,43 1,11 

Tablodaki sonuçlara göre katılımcıların % 57,7’lik büyük bir kısmı 

vatandaşların sosyal medya aracılığıyla bir araya gelerek devletin ve hükümetin 

aldığı toplumsal kararları etkileyebileceği düşüncesine katılmaktadırlar. Bu 

düşünceye sadece % 21,2’lik bir katılımcı grubu katılmazken % 21,1’lik bir katılımcı 

grubu da kararsız kaldığını belirtmektedir. Yani oldukça önemli bir miktarda 

katılımcı siyasal karar süreçlerinin sosyal medya üzerinden etkilenebileceği 

düşüncesini sahiplenmektedir. Bir önceki tabloda gösterilen, bireysel tepkilerle 

değişim yaratılabileceği düşüncesine inanmayan katılımcıların bu konudaki kanıları 

değişmiştir. Katılımcılar bireysel değil de kolektif tepkilerle sosyal medyanın 

etkisinin artacağını düşünmekte, sosyal medyaya bu anlamda önem atfettiklerinden 

etkinlik duygularında çoğalma gözlenmektedir.  

Katılımcıların gözünde sosyal medyanın kitleler üzerindeki etki potansiyelini 

tespit edebilmek amacıyla “Sosyal medyanın kitleleri harekete geçirme gücü vardır” 

ifadesine katılma düzeyleri sorulmuştur. Alınan yanıtlara göre oluşturulan tablo 

aşağıdadır. 
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Tablo 4.101. Sosyal Medyanın Kitleleri Harekete Geçirme Gücü Vardır 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 19 2,9 

Katılmıyorum 27 4,1 

Kararsızım 91 13,8 

Katılıyorum 340 51,5 

Kesinlikle katılıyorum 183 27,7 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,97 0,91 

Tablo incelendiğinde katılımcıların oldukça önemli bir bölümünün sosyal 

medyanın kitleleri harekete geçirebilme gücü olduğuna inandığı görülmektedir. Bu 

oran % 79,2 olarak belirlenmiştir. Kalanların da sadece % 7’si sosyal medyanın 

kitleleri harekete geçirebilecek bir güç atfetmemiş % 13,8’i ise bu konuda kararsız 

kaldığını belirtmiştir. Bu sonuçlardan üniversiteli gençlerin sosyal medyanın kitleleri 

harekete geçirebilecek bir potansiyeli olduğunu kabul etmiş oldukları söylenebilir. 

Katılımcılara sosyal medyanın bir muhalefet aracı olup olmayacağı da 

sorulmuş yanıtlar aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir. 

Tablo 4.102. Sosyal Medya Bir Toplumsal Muhalefet Zeminidir 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 32 4,8 

Katılmıyorum 50 7,6 

Kararsızım 170 25,8 

Katılıyorum 288 43,6 

Kesinlikle katılıyorum 120 18,2 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,62 1,02 
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Bir önceki tabloda olduğu gibi burada da katılımcıların önemli bir bölümü 

sosyal medyaya güç atfetmektedir. Bu bağlamda katılımcıların % 61,8’i sosyal 

medyanın toplumsal muhalefet zemini olduğuna inandığını belirtmiştir. % 25,8’lik 

bir bölüm kararsız kalmış, %12,4’lük bir bölümü ise sosyal medyaya böyle bir anlam 

yüklememiştir.  

Sosyal medyanın işlevleri itibarıyla demokrasiye katkısı hakkında 

katılımcıların düşünceleri merak edilmiş ve “Sosyal medya kullanımı vatandaşlara 

demokratik bir ortam sağlar” yargısına katılma düzeyleri sorulmuştur. Alınan 

yanıtlar aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir. 

Tablo 4.103. Sosyal Medya Kullanımı Vatandaşlara Demokratik Bir Ortam 

Sağlar 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 55 8,3 

Katılmıyorum 86 13,0 

Kararsızım 207 31,4 

Katılıyorum 228 34,5 

Kesinlikle katılıyorum 84 12,7 

Toplam 660 100,0 

Ortalama Standart Sapma 

3,30 1,10 

Tabloda görüldüğü üzere katılımcıların yarısına yakını (% 47,2’si) sosyal 

medyanın daha demokratik bir yaşam sağladığı düşüncesine katılmaktadır. % 

31,4’lük bir kesim kararsız kalırken % 21,3’lük bir kesimi de sosyal medyanın 

demokratik bir ortam sağladığı düşüncesine katılmamaktadır. 

Bu yanıttan sonra konuyu somutlaştırmak üzere “Sosyal medya kullanımının 

yaygınlaşması ile birlikte Türkiye daha demokratik bir ülke haline gelmiştir” 

ifadesine katılıp katılmadıkları da sorulmuştur. Katılımcıların yanıtları aşağıdaki 

tabloya aktarılmıştır. 
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Tablo 4.104. Sosyal Medya Kullanımının Yaygınlaşması İle Birlikte Türkiye 

Daha Demokratik Bir Ülke Haline Gelmiştir 

 Frekans % 

Kesinlikle katılmıyorum 99 15,0 

Katılmıyorum 129 19,5 

Kararsızım 229 34,7 

Katılıyorum 143 21,7 

Kesinlikle katılıyorum 60 9,1 

Toplam 660 100,0 

Ortalama  

2,90 1,16 

Tabloda görüldüğü gibi sosyal medyanın Türkiye’yi daha demokratik bir ülke 

haline getirdiği düşüncesini katılımcıların % 30,8’i onaylamıştır. Önemli miktarda 

bir katılımcı (% 34,7) kararsız olduğunu belirtmiş, katılanlarla neredeyse aynı oranda 

% 34,5’lik bir kesim ise sosyal medyanın Türkiye’yi demokratikleştirdiği 

düşüncesine katılmadığını beyan etmiştir. Oranların somut durum sorularında 

düşmesinin nedeni katılımcıların beklentilerinin gerçek yaşamdan daha ileri seviyede 

olması ve gözlemleriyle beklentilerinin uyuşmamasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

Sosyal medyanın etkinliği algısı ve somut durumdaki etkisi üzerine analiz 

edilen bu yanıtlardan “Sosyal medya kullanımı ile siyasal etkinlik duygusu ve 

algılanan etki etme derecesi arasında anlamlı bir ilişki vardır” varsayımını sınamak 

üzere “Sosyal medya aracılığıyla tepkilerimi özgürce ifade ederek bir değişim 

yaratabileceğime inanıyorum” sorusunun yanıtlarıyla “Vatandaşlar sosyal medya 

aracılığıyla bir araya gelerek devletin/hükümetin aldığı toplumsal kararları 

etkileyebilirler ” sorusunun yanıtları ki-kare testine tabi tutulmuştur. 
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Tablo 4.105. Bireysel Etkinlik Duygusu, Algılanan Etki Etme Derecesi ve 

Sosyal Medya (1) 

 

 

Vatandaşlar sosyal medya aracılığıyla bir araya gelerek 

devletin/hükümetin aldığı toplumsal kararları 

etkileyebilirler 

T
o

p
la

m
 

Kesinlikle 

katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsız Katılıyorum 

Kesinlikle 

katılıyorum 

S
o

sy
a

l 
m

ed
y

a
 a

ra
cı

lı
ğ

ıy
la

 t
ep

k
il

er
im

i 
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ü
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if
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 d

eğ
iş

im
 y

a
ra

ta
b
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ec

eğ
im

e 

in
a

n
ıy

o
ru

m
 

Kesinlikle 

katılmıyorum  

19 4 20 23 10 76 

25,0% 5,3% 26,3% 30,3% 13,2% 100% 

Katılmıyorum 

13 34 29 52 9 137 

9,5% 24,8% 21,2% 38,0% 6,6% 100% 

Kararsızım 

11 28 58 93 16 206 

5,3% 13,6% 28,2% 45,1% 7,8% 100% 

Katılıyorum 

3 22 26 99 32 182 

1,6% 12,1% 14,3% 54,4% 17,6% 100% 

Kesinlikle 

katılıyorum 

2 4 6 19 28 59 

3,4% 6,8% 10,2% 32,2% 47,5% 100% 

Toplam 
48 92 139 286 95 660 

7,3% 13,9% 21,1% 43,3% 14,4% 100% 

Notlar= (i) n=660, (ii) Pearson 
2
=  22,378, p<.001, sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır 

Yapılan ki-kare testi sonuçlarına göre “Sosyal medya aracılığıyla tepkilerimi 

özgürce ifade ederek bir değişim yaratabileceğime inanıyorum” ifadesine kesinlikle 

katılıyorum diyenlerin % 79,7’si  “vatandaşlar sosyal medya aracılığıyla bir araya 

gelerek devletin/hükümetin aldığı toplumsal kararları etkileyebilirler” ifadesine 

katılmaktadır. Benzer şekilde yine sosyal medya üzerinden değişim yaratacağım 

ifadesine katılıyorum diyenlerin de % 72’si vatandaşların sosyal medya aracılığıyla 

bir araya gelerek devletin/hükümetin aldığı toplumsal kararları etkiyebileceklerini 

düşünmektedirler. 

Aynı bağlamda “Sosyal medya aracılığıyla tepkilerimi özgürce ifade ederek 

bir değişim yaratabileceğime inanıyorum” ifadesi ile “Sosyal medyanın kitleleri 

harekete geçirme gücü vardır” ifadesinin yanıtları da ki-kare testiyle sınanmıştır. 
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Tablo 4.106. Sosyal Medya, Bireysel Etkinlik Duygusu ve Algılanan Etki Etme 

Derecesi (2) 
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Kesinlikle 

katılmıyorum 

7 3 9 27 30 76 

9,2% 3,9% 11,8% 35,5% 39,5% 100% 

Katılmıyorum 

3 10 18 83 23 137 

2,2% 7,3% 13,1% 60,6% 16,8% 100% 

Kararsızım 

6 7 42 107 44 206 

2,9% 3,4% 20,4% 51,9% 21,4% 100% 

Katılıyorum 

0 4 19 109 50 182 

,0% 2,2% 10,4% 59,9% 27,5% 100% 

Kesinlikle 

katılıyorum 

3 3 3 14 36 59 

5,1% 5,1% 5,1% 23,7% 61,0% 100% 

Toplam 
19 27 91 340 183 660 

2,9% 4,1% 13,8% 51,5% 27,7% 100% 

Notlar= (i) n=660, (ii) Pearson 
2
=  87,537, p<.001, sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır 

Bu tabloda da benzer bir şekilde “Sosyal medya aracılığıyla tepkilerimi 

özgürce ifade ederek bir değişim yaratabileceğime inanıyorum” ifadesine kesinlikle 

katılıyorum diyenlerin % 84,7’si  “Sosyal medyanın kitleleri harekete geçirme gücü 

vardır” ifadesini onaylamaktadır. Benzer şekilde yine sosyal medya üzerinden 

değişim yaratacağım ifadesine katılıyorum diyenlerin de % 87,4’ü sosyal medyanın 

kitleleri harekete geçirme gücü olduğu düşüncesini benimsemektedirler. 

Bu testlerden hareketle katılımcıların sosyal medya aracılığıyla bir şeyleri 

değiştireceklerini düşünmeye başladıkları sonucuna varılabilir. Son yıllarda Arap 

Baharı ve Gezi Parkı Olayları gibi dünyada ve Türkiye’de yaşanan olayları da 

dikkate aldığımızda sosyal medya aracılığıyla kullanıcıların bireysel etkinlik 

duygularının harekete geçirildiğini ve sosyal medyanın bireylerde algılanan etkinlik 

duygusunu da önemli derecede artırdığını söylemek mümkündür. Katılımcıların 

sosyal medyanın kitleleri harekete geçirme ve devletin karar alma süreçlerini 



164 
 

etkileyebilme potansiyeli olduğunu düşünmesi sosyal medyanın bireylere sağladığı 

bir etkinlik duygusundan kaynaklanmaktadır. Elde edilen bulgulardan bu duygunun 

bireysel tepkilerden çok kolektif tepkilerde arttığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda 

“Sosyal medya kullanımı ile siyasal etkinlik duygusu ve algılanan etki etme derecesi 

arasında anlamlı bir ilişki vardır” varsayımı doğrulanmıştır. 
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SONUÇ 

Toplumsal iletişim süreçlerinde giderek daha merkezi bir önem kazanan 

internet ve sosyal medyanın yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanması ve geniş 

kitleler tarafından erişiminin her geçen gün artmasıyla birlikte, bireylerin 

alışkanlıkları, ekonomik, siyasal ve kültürel bütün toplumsal sistemler değişmekte ve 

bu değişimde sosyal medyanın etki derecesi her geçen gün geleneksel medyaya 

oranla daha fazla olmaktadır.   

Liberal demokrasilerde temsil sistemi nedeniyle vatandaşların demokratik 

karar alma süreçlerinden dışlandığı ve bunun da bir meşruiyet krizine yol açtığı 

düşünülmektedir. Temsili demokrasilerde ortaya çıkan temsil ve katılım krizinin 

ortadan kaldırılmasında, vatandaşların karar alma süreçlerinde etkin bir şekilde 

siyasal faaliyette bulunarak katılım gerçekleştirmeleri oldukça önem arz etmektedir. 

Sosyal medyanın ya da internet tabanlı yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal açıdan 

kamusal müzakere alanları oluşturacak niteliğe sahip olduğu ve sosyal medyanın 

kamuoyu oluşumu ve müzakere zemini açısından yeni imkânlar sunacağı düşüncesi 

günümüzde kamusal alanın artık sosyal medya üzerinden internette yaşam bulmasına 

imkân sağlamaktadır.  

Şüphesiz ki gündemdeki herhangi bir konuyla ilgili dayanışma ortamı 

oluşturma ya da çeşitli toplumsal hareketleri örgütleme çabasında olanlar açısından 

daha hızlı organize olma ve bilgilenme ihtiyacı, geleneksel iletişim araçlarıyla 

kıyaslandığında, internetin ve sosyal medyanın bu amaçlar için kullanılması hem 

daha ucuz ve kolay hem de az zaman alıcı olduğu bir gerçektir. Farklı yerlerde 

bulunan birimler arasında sağladığı etkileşim sayesinde internet, merkezi otoritenin 

çok kolay bir şekilde denetim kuramadığı bir ağ örgütlenmesinin oluşmasına da 

yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla toplumsal farklılıkların temsil edilebilmesi 

önündeki, dijital uçurum ve toplumsal eşitsizlikler gibi sosyo-ekonomik engeller de 

böylece azalmaktadır. Çünkü geleneksel medya sisteminde yer bulamayan veya 

gündem olamayan “marjinal” düşünce ve kanaatler internette ve sosyal medyada 

oldukça kolay bir şekilde yayılabilmektedir.   
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İnternetin ve sosyal medya araçlarının kullanımının artmasıyla yönetenler ile 

yönetilenlerin arasındaki mesafenin daralacağı, oluşan bu etkileşimli platformların 

yeni fırsatlar ortaya çıkararak demokrasinin niteliğini ve siyasal katılımı da artıracağı 

düşünülmektedir. Ayrıca kolay erişim ve bilgiye ulaşmada yeterlilik, internetin 

otoriteden bağımsız olarak örgütlenebilmesi, internet ve sosyal ağlarda ifade 

özgürlüğünün sınırsız ve içerik denetiminin nispeten zor olması gibi nedenler de bu 

sonuçta etkili olmaktadır. 

İnternet ve sosyal medyanın hem katılım için gerekli olan maddi ve beşeri 

masrafları azaltması hem de katılma güdüsünü arttırması sonucu siyasal katılma 

düzeyinin ve derecesinin de artacağı beklentisi günümüzde oldukça ön plana 

çıkmaktadır. Sosyal medya kişilere bulunduğu mekândan istediği her kişiye ve 

kuruma erişime imkânı sunmakta, yalnızca pasif olarak değil, aktör olarak 

tartışmalara katılma ve böylece fikrini korkmadan çekinmeden sunma imkânı 

sağlamaktadır. Sosyal medyanın mesafeleri ve farklılıkları ortadan kaldırması ve 

böylece karşılıklılık ve bir arada olma duygusunu yayması, hem katılımı artırıcı bir 

etki yaratmakta hem de sistemden dışlanan kişilere ve gruplara katılmaya ve 

örgütlenme teşvik etmektedir. Dolayısıyla da internet ya da internete dayalı sosyal 

medya, kişilere ve özellikle de gençlere, kendini ifade etme imkânı sunması 

nedeniyle siyasal katılmayı teşvik edici bir işlev görmektedir. 

Son dönemde yapılan araştırmalar,  internet ve sosyal medyanın gençlerin en 

fazla zaman geçirdikleri kitle iletişim aracı olduğunu ortaya koymaktadır. Bireyi 

böylesine meşgul eden bir aracın, özellikle sunmuş olduğu interaktif etkileşim 

imkânlarının da etkisiyle siyasal katılmayı daha fazla teşvik edeceğini iddia etmek 

yanlış olmayacaktır.  

Bu bağlamda, çalışmada sosyal medyanın bir kamuoyu oluşturma potansiyeli 

ve siyasal katılımı artırıp artırmadığı ayrıca kamuoyu kamusal alan ve siyasal katılma 

olguları kuramsal olarak incelenmiş ve çalışmanın son bölümünde gerçekleştirilen 

bir alan araştırmasıyla bu soruya cevap aranmıştır.  
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Elde edilen bulgulara göre çalışmanın cevap aradığı sorular ve cevapları 

aşağıda kısaca özetlenmiştir:  

1) Katılımcıların oldukça önemli bir kısmı (yaklaşık % 80’i) internet ve 

sosyal medyaya gün içerisinde çok defa bağlandığını; yine çok büyük bir 

çoğunluğu da (% 70) sosyal medyada gün içerisinde 1 ile 6 saat arası 

zaman geçirdiklerini; sosyal medyanın kendileri için oldukça önemli 

olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, katılımcıların “interneti ve sosyal 

medyayı kaç yıldır kullandığı, internet ve sosyal medya kullanım sıklığı, 

internette geçirilen zaman, internetin ve sosyal medyanın günlük 

yaşantıdaki yeri ve önemi, kullanım amaçları, internet denildiğinde ilk 

çağrışım yapan konunun sosyal medya oluşu” dikkate alındığında artık 

günümüzde internetin ve sosyal medyanın özellikle gençler açısından çok 

büyük bir önem ve konuma sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir. İnternet 

denildiğinde gençlerin ilk aklına gelen konunun sosyal medya olması, 

gençler arasında internet ile sosyal medya ağlarına bağlanmanın eşdeğer 

görüldüğünü ve artık bir alışkanlık olmak üzere en çok sosyal medyaya 

bağlanmak için internete erişildiğini göstermektedir. Bu bulgular 

çalışmanın ana konusu olan sosyal medyanın günümüzde ne derece 

önemli ve etkin bir araç olduğunun bir göstergesidir. Dolayısıyla 

günümüzde gençler gündelik yaşamlarının önemli bir kısmını sosyal 

medyada geçirmekte ve sosyal medyaya istedikleri her zaman 

ulaşabilmeyi önemsemektedirler. Bu sonuç araştırmanın ilk varsayımı 

olan “İnternet ve sosyal medya, gençlerin günlük yaşamında vazgeçilmez 

bir öneme sahiptir” hipotezini doğrular niteliktedir. Hipotezimiz 

doğrultusunda yapılan istatistiki test ve analizler de bu varsayımın 

geçerliliğini ortaya koymaktadır. 

 

2) Elde edilen bulgulara göre, internet ve sosyal medyanın, kullanıcılarına 

kamuoyu gündemini takip etme açısından oldukça fazla olanak sunduğu 

söylenebilir. Gündemdeki herhangi bir konuyla ilgili haber ve bilginin 

dağılma alanı, hızı ve süresi geleneksel iletişim araçlarıyla 
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kıyaslandığında, internetin ve sosyal medyanın bu amaçlar için 

kullanılması hem daha ucuz hem daha kolay ve az zaman alıcı olduğu 

gözlenmiştir. Farklı yerlerde bulunan kişi ve gruplar arasında sağladığı 

etkileşim özelliği sayesinde internet ve sosyal medya, kullanıcılarına 

önemli avantajlar sağlamaktadır. Yani internet ve sosyal medya, farklı 

yerlerde bulunan kişi ve gruplar arasında sağladığı etkileşim özelliği 

sayesinde kullanıcılarına önemli avantajlar sağlamaktadır. Çalışmada, 

kamuoyu izleme aracı olarak sosyal medyanın önemini tespit edebilmek 

için yöneltilen sorularda, katılımcıların oldukça büyük bir bölümü (% 

88,6)  dünyada ve ülke gündeminde gelişen olayları ve kamuoyu 

gündemini en çok sosyal medyadan takip ettiklerini belirtmiş ve bunun 

için de en iyi kitle aracının internet ve sosyal medya olduğunu 

söylemişlerdir. Katılımcılar sosyal medyanın, geleneksel medyanın 

alternatifi olduğu düşüncesine çok yüksek bir oranda (% 81,1)  

katılmaktadırlar. Elde edilen bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde 

sosyal medyanın kamuoyu gündemini takip etmek için önemli bir araç 

olduğu ve kullanıcıların sosyal medyayı çoğunlukla bu amaçla kullandığı 

söylenebilir. Bu bağlamda yapılan istatistiki analizlere göre “Sosyal 

medya kullanımı ile bireylerin kamuoyu gündemini takip etmeleri 

arasında anlamlı bir ilişki vardır” hipotezi doğrulanmıştır. 

 

3) Sosyal medyanın farklı düşünce ve kimlikteki insanların aynı 

platformlarda buluşmasını ve dolayısıyla tartışılan konular hakkında 

çoğulcu bir tartışma ortamına zemin hazırladığı düşünülmektedir. Ortaya 

çıkan bu sanal kamusal alanda katılımcılara açık erişim ve aleniyet, 

gönüllü katılım, sosyal statüye bağlı olmayan katılım, devlet iktidarından 

bağımsızlık gibi kamusal alanın özelliklerini içeren bir müzakere ve 

iletişim süreci imkânı sunulmaktadır. İnternet ve sosyal medyanın isteyen 

herkes tarafından erişilebilir ve herkese açık olduğu kabul edildiğinde 

kolektivist bir topluluğun oluşmasını sağlayacağı kabul edilmelidir. Bu 

anlamda sanal kamusal alan sayabileceğimiz sosyal medyanın 

merkeziyetçilikten ve seçkincilikten uzak, eşitlikçi bir yapısı olacaktır ve 
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bu durum müzakereci kamusal alanla doğrudan ilişkilidir. Bu doğrultuda 

katılımcıların ne düşündüğünü öğrenebilmek için sosyal medyadan farklı 

görüş ve düşünceleri edinip edinmedikleri sorulmuş ve büyük bir 

çoğunluğunun (% 61,2) sosyal medyaya bu işlevi yüklediği görülmüştür. 

Benzer şekilde katılımcılar, sosyal medyanın müzakere sürecinde aynı 

düşüncede oldukları insan ve gruplarla bir arada olabilme imkânı 

sunduğunu da belirtmişlerdir. Sosyal medya yoluyla toplumsal ve siyasal 

konularda inançları ve değerleri doğrultusunda tepki verebildiğine önemli 

ölçüde inanan katılımcılar, sosyal medyanın bu anlamda politikacılara 

toplumsal sorunların iletme açısından önemli imkânlar sunduğuna yine 

yüksek oranlarda (% 55,1)  katıldıklarını beyan etmişlerdir. Bütün bu 

bulgular bizi sosyal medyanın bir kamusal müzakere mecrası olarak işlev 

görebileceğine ancak bu işlevin de çoğulcu ve özgürlükçü bir sosyal 

medya ile mümkün olabileceği sonucuna götürmektedir. Bu bağlamda 

yapılan istatistiki analizlere göre, “sosyal medyanın çoğulcu ve 

özgürlükçü olma derecesi ile müzakereci kamusal alana dönüşmesi 

arasında anlamlı bir ilişki vardır” varsayımı doğrulanmaktadır. 

 

4) Sosyal medyanın müzakereci bir kamusal alan oluşturması, onu aynı 

zamanda gündemle ilgili fikir ve düşüncelerin paylaşılarak kamuoyuna 

ilan edildiği bir platforma dönüştürmüştür. Sosyal medyanın özellikle 

yeni toplumsal hareketler açısından yalnızca bir haberleşme, eğlence ve 

mekân engelini ortadan kaldırıcı bir kanal olmaktan öte, kullanıcıların 

arasında biz duygusu geliştiren, kullanıcılarının belirli bir siyasi bilinç ve 

varılacak hedefler konusunda belirli bir ortak düşünceye sahip olmalarını 

ve egemen düzene karşı doğrudan bir muhalefet gücü sergilemelerini 

gerçekleştiren bir araca dönüştüğü gözlemlenmiştir. Burada sosyal 

medyanın en önemli rolü, temsil krizine karşı yeni temsiller yaratma ve 

muhalif politik sesleri kamuoyuna duyurma potansiyeli ile ilgilidir. 

Sosyal medya kullanıcıları sosyal medyayı bu anlamda bir kürsü olarak 

değerlendirmekte kamuoyunu destekleyen düşüncelerini ya da oluşan 

genel kanıya karşı tepkilerini buradan deklare ederek gerektiğinde yeni bir 
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gündem oluşturabilmektedirler. Araştırmada “sosyal medya toplumsal 

hareketleri etkiler ve gündem oluşturabilir” ifadesine katılımcıların 

oldukça önemli bir bölümünün (% 82,6)  katıldığı tespit edilmiştir. Yine 

“sosyal medya toplumsal muhalefet zeminidir” ifadesine de 

azımsanmayacak miktarda (% 61,8) bir katılım söz konusudur. Sosyal 

medyanın ana akım medyaca “marjinal” kabul edilen haberlere ulaşmada 

da önemli bir araç olduğu katılımcılarca benimsenmiştir. Bu durum 

oldukça fazla sayıda katılımcının (% 75,5) sosyal medyaya “toplumsal 

olayları farklı bakış açılarından değerlendirebildikleri” bir mecra olarak 

bakmasını sağlamaktadır. Bu sonuçlar katılımcıları doğal olarak “sosyal 

medyanın kendine özgü bir kamuoyu oluşturabileceğine” yani böyle bir 

potansiyeli taşıdığı fikrine yöneltmiştir. Dolayısıyla katılımcılar 

tarafından sosyal medya, kendi gündemlerini oluşturabilecekleri, oluşan 

gündemi destekleyebilecekleri veya ona karşıt bir kamuoyu 

oluşturabilecekleri bir kitle iletişim aracı olarak görülmektedir. 

Kullanıcılar sosyal medya sayesinde yalnızca pasif olarak değil, aktör 

olarak tartışmalara katılma ve böylece fikirlerini korkmadan ve 

çekinmeden sunma imkânına kavuşmuşlardır. Elde edilen bulgularla 

yaptığımız istatistiksel analizler bu yönde sonuçlar vermiştir. Bu 

bağlamda araştırma sonuçları “kamuoyu gündemini sosyal medyadan 

takip edenler onu bir sosyal temsil, kamuoyu ve karşıt kamuoyu oluşturma 

aracı olarak görmektedirler” varsayımını destekler niteliktedir. 

 

5) Araştırmada internet ve sosyal medyanın yapısı gereği katılım için gerekli 

olan maddi masrafları azaltması ve katılma güdüsünü arttırması sonucu 

siyasal katılma düzeyini ve derecesini de arttırdığı gözlemlenmiştir. 

Çünkü kullanıcılara bulundukları yerden sadece ağ bağlantıları aracılığı 

ile istedikleri kişiye ve kuruma ulaşma olanağı sunulmaktadır. Araştırma 

kapsamında katılımcıların yarısından fazlası (% 55,9) “sosyal medya 

kullanımı vatandaşların siyasete ilgisini ve katılımını artırır” ifadesine 

katıldığını belirtmiştir. Katılımcıların önemli bir bölümü (% 79,2) sosyal 

medyada siyasi konuları takip ettiğini ve özellikle siyasi konuları 
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genellikle sosyal medya üzerinden takip ettiğini belirtmişlerdir. 

Katılımcıların çoğu sosyal medya üzerinden siyasi tartışma veya polemiğe 

girdiğini belirtmiş yarısından fazlası da siyasi konularla ilgili arkadaş 

listesindekileri ya da takipçisi olduğu kişileri rahatlıkla eleştirebildiğini 

beyan etmiştir. Bu kapsamda yapılan istatistiki analiz sonucuna göre; 

sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullananların siyasete de daha ilgili ve 

katılımcı olduğu ve sosyal medyanın bu anlamda kullanışlı bir araç 

olduğu yönünde bulgular ortaya çıkmıştır. Üniversiteli gençlerin sosyal 

medya kullanımı arttıkça siyasete ilgilerinin arttığı ve katılım yönünde 

davranış geliştirdikleri gözlemlenmiştir. Dolayısıyla araştırma 

kapsamında ortaya koyduğumuz “sosyal medya kullanımı ile gençlerin 

siyasal ilgi ve katılımı arasında anlamlı bir ilişki vardır” varsayımı da 

yapılan istatistik analiziyle doğrulanmıştır. 

 

6) Araştırma kapsamında sosyal medyanın siyasal katılmayı harekete 

geçirici işlevinin yanı sıra onu toplumun tüm katmanlarına yayma 

konusunda etkili olduğu yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. Başka bir 

ifadeyle sosyal medyanın, daha önce siyasal katılma açısından pasif olan 

kitleleri ve özellikle de gençleri siyasal katılmaya teşvik ettiği 

düşünülmektedir. Zira sosyal medyanın mesafeleri ortadan kaldırması ve 

böylece bir etkileşim ve birlikte hareket etme hissiyatı oluşturması, hem 

katılımı artırıcı bir etki yaratıp hem de bir şekilde sistemin dışında kalmış 

kişi ve gruplara katılmaya ve örgütlenmeye teşvik etmektedir. Dolayısıyla 

da internet ve sosyal medya, kullanıcılara ve özellikle de gençlere, 

kendini ifade etme imkânı sunması nedeniyle siyasal katılmayı teşvik 

edici bir işlev görmektedir. Araştırmamızda öncelikle katılımcıların 

gündelik yaşamlarında siyasal ilgi ve katılım düzeyleri tespit edilmiştir. 

Bu amaçla yöneltilen “yakın çevrenizde siyaset konuşulur mu?” sorusuna 

katılımcıların yarıdan fazlası (% 65) oldukça fazla konuşulur şeklinde 

yanıt vermiştir. Ancak katılımcıların siyasete katılım düzeyleri oldukça 

düşük çıkmıştır. Katılımcıların neredeyse tamamına yakını hiçbir bir 

siyasi partiye ya da siyasi nitelikli herhangi bir kuruluşa üye değildir. 
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Yine katılımcıların olukça önemli bir kısmı siyasal nitelikli miting ve 

toplantılarına katılmadığını belirtmiştir. Yani katılımcılar siyasete 

ilgilidirler fakat siyasal eylem ya da katılıma davranışından yani aktif 

siyasal yaşamdan uzak durmaktadırlar. Ayrıca katılımcıların sosyal 

medya platformlarındaki siyasal faaliyetleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Bu kapsamda herhangi bir siyasi olayla ilgili düşüncelerini, tepki ya da 

desteklerini nereden gösterdikleri sorulmuş ve önemli bir bölümünün (% 

43,9) bu türden tepkilerini genellikle sosyal medya üzerinden verdiklerini 

belirtmişlerdir. Katılımcıların büyük bir bölümü (% 50, 6) sosyal medyayı 

kendisini siyasal açıdan konumlandırmada yardımcı olarak kullandığını 

belirtmiştir. Yine katılımcıların yarısından fazlası sosyal medyada 

karşılaştığı siyasi içerikli paylaşımların her zaman ilgisini çektiğini 

söylemiştir.  Azımsanmayacak oranda katılımcı da sosyal medyada 

karşılaştığı siyasi içeriklere yorum yaptığını belirtmiştir. Katılımcıların 

çok büyük bir bölümü de sosyal medyanın siyasal katılım imkânları 

sağladığı konusunda hemfikirdir. Siyasi partilerin sosyal medya 

hesaplarını ve politikacıları takip ettiğini söyleyen katılımcılar 

çoğunluktadır. Dolayısıyla gündelik yaşamlarında aktif siyasal katılma 

sergilemeyen katılımcıların sosyal medyada bu kadar ilgili ve siyasal 

davranışa yönelmiş olmaları dikkat çekmektedir. Bu bağlamda gündelik 

yaşamlarında herhangi bir siyasi partiye üye olmayanların yani siyasal 

anlamda pasif bireylerin sosyal medyadaki katılma davranışını tespit 

etmek amacıyla yapılan istatistiki analiz sonucu “gündelik yaşamlarında 

siyasal anlamda aktif olmayanlar da, sosyal medyanın siyasal katılma 

imkânları yarattığına inanmaktadırlar” varsayımını doğrulamaktadır. 

 

7) Araştırma kapsamında sosyal medyanın siyasal ilgi ve katılımı 

artırmasının yanı sıra kullanıcıların aldıkları siyasi kararların içeriklerini 

de etkilediği gözlemlenmiştir. Katılımcılar sosyal medyadan kamuoyunu 

gözlemlerken gündemle ilgili fikirleri de eş zamanlı olarak oluşmaktadır. 

Sosyal medya bir anlamda bir kanaat önderi işlevi görmekte ve 

kullanıcıların karar ve eylemlerine yön vermektedir. Araştırmada 
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katılımcılara öncelikle “siyasi kararlarının oluşumunu desteklemek için 

en çok hangi kaynaktan etkilendikleri” sorulmuş ve liderlerin davranış ve 

güven verme düzeyleri en fazla belirtilen seçenek olmuştur. Ancak 

katılımcıların azımsanmayacak bir bölümü de (% 19,84) sosyal 

medyadaki siyasi tartışmalardan etkilendiğini beyan etmiştir. Bu kez 

sosyal medyanın siyasi kararları etkilemedeki etkisini tespit edebilmek 

için “sosyal medyanın etkisi ne kadar önemlidir?” sorusuna katılımcıların 

yarısına yakın bölümü “önemli” cevabını vermişlerdir. Katılımcıların yine 

yarısına yakını sosyal medya fenomenlerini takip ettiğini belirtmiş ve 

siyasi liderlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımların 

siyasi kararlarını etkilediğini söylemişlerdir.  Sosyal medya 

kullanıcılarında bu etkinin derecesini tam olarak ölçebilmek için sosyal 

medyayı kamuoyunu gözlemlemek için kullananlar ile sosyal medyanın 

siyasi kararlarında etkili olduğunu belirtenler arasında istatistiki test 

gerçekleştirilmiş ve sonuçta siyasal gündemi sosyal medyadan takip 

edenlerin, aldıkları siyasi kararlarda sosyal medyanın oldukça etkili 

olduğu görülmüştür. Bu sonuç “Kamuoyunu sosyal medyadan takip 

edenler, siyasi kararlarını alırken de sosyal medyadan 

etkilenmektedirler” varsayımını doğrulamaktadır. 

 

8) Çalışmanın kuramsal kısmında sosyal medyanın sadece sosyalleşmek, 

kamusal karar alma süreçlerinde fikrini beyan etmek veya siyasal katılma 

gerçekleştirmek isteyen bireylerce kullanılmadığı, aynı zamanda devletin 

ve istihbarat teşkilatlarının da bu mecralarda hâkim olduğu, özellikle 

otoriter hükümetlerin elinde sosyal meydanın çok kontrol edilebilir bir 

alan olduğu iddiasından bahsedilmişti. Bu yüzden katılımcıların bir 

fişlenme korkusu yaşayıp yaşamadıklarını ya da bu böyle bir olasılığın 

onların sosyal medya kullanım alışkanlıklarına nasıl etki edeceğinin tespit 

edilmesi önemli hale gelmiştir. Bu kapsamda katılımcılara sosyal medya 

kullanırken “özgürlük, güvenirlik, dürüstlük, gizlilik, samimiyet, şeffaflık 

ve inanılırlık” gibi kullanıcıların kendisini güvende hissetme derecesi ile 

ilgili kavramlara ne kadar önem verdikleri sorusu yöneltilmiş ve 
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katılımcıların bu kavramların sosyal medya kullanımı açısından çok 

önemli buldukları tespit edilmiştir. Olması gerekenle ilgili düşünceleri bu 

şekilde olan katılımcıların büyük bir bölümü sosyal medyadan edindikleri 

bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol ettiklerini ve sosyal medyanın 

güvenilir bir ortam olmadığını söylemişlerdir. Benzer şekilde katılımcılar 

sosyal medyada siyasi tarafların manipülasyon ve çarpıtma yapacaklarına 

da inanmaktadırlar. Yani sosyal medyada katılımcılar bir yandan sosyal 

medyada güvenle ilgili kavramların çok önemli olduğunu düşünürken bir 

yandan da reelde bunun mümkün olmadığını düşünmektedirler. Daha 

sonra katılımcılara sosyal medyada sahte hesap kullanıp kullanmadıkları 

ve sosyal medyada siyasal gündeme ilişkin paylaşımda bulunurken hangi 

hesaplarını kullandıkları soruları yöneltilmiştir. İlginç bir şekilde sosyal 

medyada sahte hesap kullandıklarını söyleyenlerin tamamına yakını, 

siyasal içerikli paylaşımda bulunurken sahte hesaplarını kullandıklarını 

belirtmişlerdir. Yine katılımcılar sosyal medyadaki yazışmaların birileri 

tarafından izlenip kayıt altına alındığı yargısına da neredeyse % 65’lik bir 

oranda katılmaktadırlar. Bu bağlamda sosyal medyada siyasi paylaşımda 

bulunurken sahte hesap kullananlarla, fişlenme korkusu yaşayanlar 

arasında yapılan istatistiki analiz de aynı sonuçları vermiş ve “sosyal 

medyada fişlenme korkusu yaşamak ile sosyal medyada siyasal katılma 

davranışında bulunmak arasında anlamlı bir ilişki vardır” varsayımını 

doğrulamıştır. 

 

9) Araştırmada sosyal medyanın siyasal katılma davranışını tetiklemede 

önemli bir unsur olan siyasal etkenlik duygusu ve algılanan etki etme 

derecesi üzerinde de önemli katkıları olduğu sonucuna varılmıştır. Bu 

etkiyi tespit edebilmek amacıyla katılımcılara bazı sorular sorulmuştur. 

Örneğin katılımcılara siyasal gündeme ilişkin bir konuda sosyal medyada 

fikir paylaşırken neyi amaçladıkları sorusu yöneltilmiş, katılımcılardan 

“sesini duyurmak ve var olduğunu göstermek, takipçilerini bilgilendirmek 

ve iktidarı ya da muhalefeti desteklemek” gibi cevaplar alınmıştır. 

Katılımcıların önemli bir bölümü kendilerini özgürce ifade edebildiklerini 
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düşündükleri bu paylaşımlarla bir değişim yaratabileceğini belirtmekte ve 

vatandaşların sosyal medya aracılığı ile bir araya gelerek devletlerin ya da 

hükümetlerin aldıkları kararları etkileyebileceklerini düşünmektedirler (% 

57,7). Bu bağlamda katılımcıların çok büyük bir kısmı (% 79,2) sosyal 

medyaya kitleleri harekete geçirme gücü atfetmiştir ve sosyal medyayı bir 

toplumsal muhalefet zemini olarak görmektedir. Katılımcıların önemli bir 

bölümü (% 47,2) sosyal medyanın vatandaşlara demokratik bir ortam 

sağladığı düşüncesine katılmaktadır. Elde edilen tüm bu bulgular birlikte 

değerlendirildiğinde “sosyal medya aracılığıyla tepkilerimi özgürce ifade 

ederek bir değişim yaratabileceğime inanıyorum” ifadesi ile “Vatandaşlar 

sosyal medya aracılığıyla bir araya gelerek devletin/hükümetin aldığı 

toplumsal kararları etkileyebilirler” ve “sosyal medyanın kitleleri 

harekete geçirme gücü vardır” ifadeleri arasında istatistiki test 

yapılmıştır. Bulgular analiz edildiğinde “Sosyal medya kullanımı ile 

siyasal etkinlik duygusu ve algılanan etki etme derecesi arasında anlamlı 

bir ilişki vardır” varsayımının doğrular nitelikte bir sonuç ortaya 

çıkmıştır. Sosyal medya kullanımı, siyasal etkinlik duygusunu ve 

algılanan etki etme derecesini önemli oranda artırmaktadır.  

Sonuç olarak; günümüzde internetin ve sosyal medyanın kamuoyu 

oluşturmada ve siyasal katılımı artırmada önemli bir araç olduğu kuşkusuzdur. Bu 

önem derecesinin sosyal medyanın kullanım oranının artmasıyla paralel olarak gün 

geçtikçe daha da artacağı rahatlıkla söylenebilir. Özellikle yükseköğrenim gören 

gençlerin sosyal medyaya bu bağlamda yükledikleri anlam oldukça kayda değerdir. 

Kamuoyunu sosyal medyadan takip ederek kendilerini sosyal medyada oluşan 

tartışma ve ortaya çıkan fikirler çerçevesinde konumlandıran gençler, tepkilerini ve 

düşüncelerini de yine aynı platformlarda göstermektedirler. Üniversiteli gençlerin 

siyasal katılma davranışlarını da geleneksel katılma yollarından çok sosyal medya ile 

birlikte yeni bir anlam kazanan sosyal hareketler üzerinden gerçekleşmektedir. 

Dolayısıyla sosyal medya hem kamuoyu oluşturma yöntemlerini hem de siyasal 

katılma davranış biçimlerini kendi özelliklerine uygun bir şekilde dönüştürmektedir. 
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Araştırmada, tüm sorunları kapsamlı bir şekilde ele alıp tartışmak mümkün 

değildir. Bu açıdan sınırlılıkların bilincinde olarak hareket edilmiş ve araştırma 

kapsamında bu yönde bazı eksikliklere/boşluklara cevap bulma amacı taşınmış ve 

bunu da mümkün olduğunca yerine getirilmiştir. Araştırma daha fazla bilimsel 

çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulan bir alanda, bu yönde atılmış bir adımdır. 
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Ek:  

SOSYAL MEDYANIN KAMUOYU OLUŞTURMA VE SİYASAL KATILMA 

ÜZERİNE ETKİLERİ ANKETİ 

 

Sayın Katılımcı; 

 

Bu anket, Selçuk üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde çalışmakta 

olduğum "Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturma ve Siyasal Katılma Üzerine 

Etkileri" konulu doktora tezimin alan araştırması bölümünü oluşturmak amacıyla 

kullanılacaktır. Araştırmanın yürütülüşü ve değerlendirilişi, tamamen bilimsel 

kriterler çerçevesinde kalacak, anketi cevaplayanların kimlikleri bilinmeyecek ve 

verdikleri cevaplar gizli tutulacaktır. Araştırmaya verdiğiniz önemli destek için 

şimdiden teşekkür ederim. 

                                                                                Arş. Gör. Vahap GÖKSU 

 

Yaşınız    :…………. 

 

Cinsiyetiniz    :1( )Erkek  2 ( )Kadın 

 

Doğum Yeriniz(İl Plaka Kodu) :…………. 

 

Hangi üniversitede öğrencisiniz: 

1( )Selçuk Üniversitesi   2( )Necmettin Erbakan Üniversitesi 

3( )Mevlana Üniversitesi   4( )Karatay Üniversitesi 

 

Kaçıncı sınıftansınız? 

1( )1. Sınıf   2( )2. Sınıf 3( )3. Sınıf 

4( )4. Sınıf      5( )Lisansüstü  6( )Hazırlık       

 

S1. İnternet kullanıcısı mısınız?Kaç yıldır internet kullanıyorsunuz? 
1( )0-3 yıl    2( )4-6 yıl  3( )7-9 yıl   4( )10 yıl ve üzeri 5( 

)Kullanmıyorum      

 

S2. İnterneti hangi sıklıkla kullanırsınız? 

1( )Gün içerisinde çok defa   2( )Her gün bir kere 

3( )Haftada üç dört gün   4( )Haftada bir   5( 

)Ayda bir 

 

S3. Gün içerisinde internette ne kadar zaman geçiriyorsunuz? 
1( )1 saatten az        2( )1-3 saat       3( )4-6 saat     4( )7-9 saat       5( )10 saat ve 

üzeri 

 

S4. İnternet günlük yaşantınızda Sizin için ne kadar önemlidir? 
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1( )Çok önemli   2( )Önemli 3( )Ne önemli ne değil 4( )Önemli Değil 5( 

)Hiç önemli değil 

 

S5. İnterneti en çok hangi amaçlarla kullanırsınız?(Birden fazla seçenek 

belirtebilirsiniz) 

1( )Sosyal medya ağlarını kullanmak    2( )Gündemi takip etmek 

3( )E-maillere bakmak     4( )Haber okumak 

5( )Araştırma yapmak     6( )Eğlence(oyun müzik video) 

7( )Tartışma gruplarını takip etmek               8( )Alışveriş 

 

S6. İnternet deyince ilk aklınıza ne gelir?(Lütfen tek cevap belirleyiniz) 

1( )Sosyal Medya(Facebook, Twitter, Youtube vb.)    2( )Haber Siteleri 

3( )Oyun Siteleri 4( )Müzik ve film indirme               5( )Diğer(lütfen 

yazınız)………………………… 

 

S7. Sosyal medya ağlarını kaç yıldır kullanıyorsunuz? 
1( )0-3 yıl       2( )4-6 yıl     3( )7-9 yıl       4( )10 yıl ve üzeri 5( 

)Kullanmıyorum      

 

S8. Aşağıdaki sosyal medya sitelerinden hangilerine üyeliğiniz 

bulunmaktadır?(Birden fazla seçenek belirtebilirsiniz) 

1( )Facebook             2( )Twitter 3( )İnstagram             4( )Tumblr 5( 

)LinkedIn 

6( )Flickr  7( )Youtube             8( )Ekşi Sözlük          9( )Myspace            

10( )Google+ 

11( )Wikipedia           12( )Diğer(lütfen yazınız)………………………………….. 

 

S9. İnternete ve sosyal medyaya genelde hangi cihaz üzerinden 

bağlanırsınız?(Birden fazla seçenek belirtebilirsiniz) 

1( )Masaüstü bilgisayar 2( )Dizüstü bilgisayar  3( )Tablet Bilgisayar 

 4( )Cep telefonu 

 

S10. Sosyal medyayıhangi sıklıkla kullanırsınız? 
1( )Gün içerisinde çok defa    2( )Her gün bir kere     

3( )Haftada üç dört gün      4( )Haftada bir        5( 

)Ayda bir 

 

S11. Gün içerisinde Sosyal medyada ortalama kaç saat zaman geçiriyorsunuz? 
1( )1 saatten az     2( )1-3 saat     3( )4-6 saat      4( )7-9 saat     5( 

)10 saat ve üzeri 

 

S12. Sosyal medyadagerçek isminizi kullanmadığınız fake (sahte) hesaplarınız 

var mı? 

1( )Evet  2( )Hayır  

 

S13. Kamuoyu gündeminimeşgul eden olayları en çok nereden takip edersiniz? 
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1( )Sosyal medya ve internet ten  2( )Geleneksel medyadan(TV, radyo, 

gazete)   

3( ) Arkadaş gruplarımdan                        4( ) Ailemden    

 

S14. Sizce aşağıdaki araçlardan hangisi en iyi şekilde aktüel haber ya da 

olayları edinme yoludur? 

1( )İnternet ve sosyal medya       2( )Yazılı basın       3( )Televizyon         4( )Radyo         

5( )Diğer… 

     

S15. Sosyal medyayı daha çok hangi amaçla kullanırsınız?(En fazla beş seçenek 

işaretleyiniz) 

1( )Eğlenmek(oyun müzik video)   2( )Gündemi takip etmek/Gündem 

oluşturmak 

3( )Tartışma gruplarını takip etmek             4( )Yakınlarımla iletişim kurmak 

5( )Araştırma Yapmak        6( )Ortak ilgi alanlarına sahip kişileri ve 

grupları bulmak         

7( )Bilgi Almak        8( )Kendi ürettiklerimi (müzik, fotoğraf 

vb) paylaşmak  

9( )Kampanya ya da etkinlik başlatmak   10( )Boş Zamanı Geçirmek       

11( )Arkadaşlık Kurmak/Sosyalleşmek/Çevre Edinmek 

 

S16. Sosyal medya üzerinden en çok yorum yaptığınız konuları sırasına göre 

işaretleyiniz.( öncelikli gördüğünüz 3 seçeneği belirtiniz) 
1( )Günlük yaşamı ilgilendiren olaylar  2( )Toplumsal olaylar  3( 

)Siyaset  

4( )Teknoloji                  5( )Moda ve alışveriş  6( ) 

Spor 

7( )Kültür/sanat etkinlikleri    8( )Restoran, cafe, bar gibi yeme-

içme mekanları 

9( )İtiraf sayfaları      10( )Din  

 

S17. Sosyal medyada siyasi konuları takip eder misiniz?   

1( )Evet     2( )Hayır 

 

S18. Siyasi konularda sosyal medya üzerinden tartışma ya da polemiğe girer 

misiniz? 

1( )Her Zaman    2( )Sık Sık   3( )Ara Sıra     4( )Nadiren     5( 

)Hiçbir Zaman 

 

S19. İlinizin milletvekillerini veya yerel yöneticilerini sosyal medyadan takip 

eder misiniz? 

a) Milletvekilleri             1( )Evet    2( )Hayır  

b) Belediye Başkanları   1( )Evet    2( )Hayır 

c) Mülki İdare Amirleri   1( )Evet    2( )Hayır 

 

S20. Yakın çevrenizde siyaset/politika konuşulur mu? 

1( )Hiç konuşulmaz    2( )Bazen Konuşulur    3( )Az Konuşulur  
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4( )Genellikle Konuşulur   5( )Çok Konuşulur 

 

Sosyal medya kullanırken aşağıda yazılı olan ifadeler Sizin için ne kadar 

önemlidir? 

S 

No 
İfadeler 

H
iç

 ö
n
em

li
 d

eğ
il

 

Ö
n
em

li
 d

eğ
il

 

N
e 

ö
n
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 n

e 

d
eğ

il
 

Ö
n
em

li
 

Ç
o
k
 ö

n
em

li
 

S21 Özgürlük (1) (2) (3) (4) (5) 

S22 Güvenirlik (1) (2) (3) (4) (5) 

S23 Dürüstlük (1) (2) (3) (4) (5) 

S24 Paylaşımcılık (1) (2) (3) (4) (5) 

S25 Öğreticilik (1) (2) (3) (4) (5) 

S26 Samimiyet (1) (2) (3) (4) (5) 

S27 Gizlilik (1) (2) (3) (4) (5) 

S28 Açık Sözlülük (1) (2) (3) (4) (5) 

S29 Dayanışma (1) (2) (3) (4) (5) 

S30 Şeffaflık (1) (2) (3) (4) (5) 

S31 Anlaşılırlık (1) (2) (3) (4) (5) 

S32 İnanılırlık (1) (2) (3) (4) (5) 

 

S33. Siyasi yelpazede kendinizi nereye ait görüyorsunuz? 

1( )Muhafazakâr   2( )Dindar/Muhafazakâr  3() Milliyetçi    

4( )Milliyetçi/Muhafazakâr  5( )Ülkücü       6( )Liberal  

7( )Komünist/Sosyalist    8( )Sosyal demokrat                

9()Cumhuriyetçi/Kemalist 

10( )Ulusalcı      11( )Anarşist       12( 

)Diğer…… 

 

S34. Siyasete ilgi düzeyinizi nasıl tanımlarsınız? 
1( )Çok ilgiliyim   2( )İlgiliyim    3( )Ne ilgiliyim ne değilim     4( )İlgili değilim     

5( )Hiç ilgili değilim 

 

S35. Herhangi bir siyasi partiye (Gençlik kolları vb.) ya da siyasal nitelikte 

STK’ya üye misiniz? 

a) Siyasi Parti   1( )Evet  2( )Hayır                b) STK  1( )Evet 2( )Hayır  

 

S36. Siyasete hangi düzeyde katılırsınız? 

1( )Sadece seçimlerde oy veririm 

2( )Siyasi konuları takip eder, çevremdeki insanlarla siyasetle ilgili konuşur, 

tartışırım. 

3( )Mitinglere ya da siyasi toplantılara katılırım. 

4( )Siyasi parti ya da derneklere üye olur ve bu tip kuruluşlarda aktif olarak görev 

alırım. 
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5( )Hiçbir siyasi faaliyette bulunmam. 

 

S37. Siyasi kararlarınızın oluşumun desteklemek için en çok hangi kaynaktan 

bilgi edinirsiniz?(Birden fazla seçenek belirleyebilirsiniz) 

1( )Liderlerin tutum davranış ve güven verme düzeylerine göre.2( )Parti programı ve 

adaya göre 

3( )Sosyal medyada tartışılan lider, parti ve adaylara ilişkin oluşan algı ortamına göre 

4( )Geleneksel medyada (TV, yazılı basın) oluşan hava/algıya göre 

5( )Fikrine güvendiğim insanların düşüncelerine göre.6( )Ailemin ve akrabalarımın 

telkinlerine göre 

 

S38. Sosyal medya siyasi kararlarınızın oluşumunu desteklemek için ne kadar 

önemlidir? 

1( )Çok önemli     2( )Önemli      3( )Ne önemli ne değil      4( )Önemli Değil     

5( )Hiç önemli değil 

      

S39. Herhangi bir siyasi olayla veya gündemle ilgili düşüncenizi, tepkinizi ya da 

desteğinizi genelde nasıl gösterirsiniz. 

1( )Sadece sosyal medya aracılığıyla          2( ) Sadece 

sokak eylemlerine katılarak 

3( )Hem sosyal medyadan hem sokak eylemine katılarak      4( )Gündemle ilgili 

fikir beyan etmem 

 

S40. Siyasi gündeme ilişkin konularda fikir beyan ederken veya paylaşımda 

bulunurken hangi ismi tercih edersiniz? 

1( )Gerçek ismim  2( ) Sahte isim (fake) kullanırım 

 

S41. Siyasi gündeme ilişkin bir konuda sosyal medyada fikir beyan ederken neyi 

amaçlarsınız? 

1( )Siyasi iktidarın karar alma süreçlerini etkilemeye çalışmak  

2( )Muhalefeti desteklemek     

3( )Sesimi duyurmak ve var olduğumu göstermek    

4( )Kendi görüşümden insanlarla tanışmak ve sosyalleşmek    

5( )Takipçilerimi/çevremi gündemle ilgili bilinçlendirmek   

 

S42. Sosyal medyada siyasi paylaşımda bulunurken fişlenme korkusu yaşar 

mısınız? 

1( )Evet     2( )Hayır 
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Aşağıda sosyal medya ile ilgili bazı önermeler verilmektedir. Bu önermelere 

katılma derecenizi sağ tarafında yer alan ölçekte size uygun seçeneği 

işaretleyerek belirtiniz. 

 

S43 
Sosyal medyada görüşlerimi dile getirirken kendimi gerçek 

yaşamda olduğumdan daha özgür hissediyorum. 
1 2 3 4 5 

S44 
Sosyal medyada kendimi gerçek hayattan(yüz yüze iletişime 

göre) daha iyi ifade edebiliyorum 
1 2 3 4 5 

S45 
Günün her anında sosyal medyaya erişebilmek benim için 

çok önemlidir  
1 2 3 4 5 

S46 Sosyal medyada takipçi sayımın fazla olması beni mutlu eder 1 2 3 4 5 

S47 Sosyal medyada hesabı olmayanları çağ dışı buluyorum 1 2 3 4 5 

S48 
Sosyal medya günümüzde sosyalleşmenin en önemli 

araçlarından biridir 
1 2 3 4 5 

S49 
Sosyal medyada herkesle değil bana benzeyen kişilerle 

iletişim kurarım  
1 2 3 4 5 

S50 
Sosyal medyada gündeme gelen haberler doğru bilgiler 

içermektedir. 
1 2 3 4 5 

S51 
Sosyal medyadan edindiğim bilgilerin doğruluğunu mutlaka 

kontrol ederim. 
1 2 3 4 5 

S52 Sosyal medya güvenilir bir ortam değildir. 1 2 3 4 5 

S53 Sosyal medya provokasyon amaçlı kullanılabilmektedir  1 2 3 4 5 

S54 
Sosyal medyadaki yazışmalar birilerince izleniyor ve kayıt 

altına alınıyor  
1 2 3 4 5 

S55 
Sosyal medyanın kısmen denetlenememesi kişilere aşırı bir 

güven vermektedir  
1 2 3 4 5 

S56 
Sosyal medyaya erişimin kısıtlamasını ve yasaklanmasını 

doğru bulmuyorum 
1 2 3 4 5 

S57 
Dünyada ve Ülke Gündeminde Gelişen Toplumsal Olayları 

Doğrudan Sosyal Medya Aracılığıyla Takip Ederim. 
1 2 3 4 5 

S58 
Sosyal medya, geleneksel medyada yer verilmeyen haberlere 

ulaşmamı sağlamaktadır 
1 2 3 4 5 

S59 
Sosyal medya geleneksel medyanın (tv, gazete, radyo) 

alternatifi olmuştur 
1 2 3 4 5 

S60 
Sosyal medya aracılığıyla toplumsal olayları farklı bakış 

açılarından değerlendirebiliyorum 
1 2 3 4 5 

S61 
Sosyal medya toplumsal hareketleri etkiler ve gündem 

oluşturabilir. 
1 2 3 4 5 

S62 

Sosyal medya kamuoyu oluşumunda sadece belirli kişilerin 

etkili ve yönlendirici olmalarını engellemiş, isteyen herkesin 

sürece katılmasına imkân vermiştir. 
1 2 3 4 5 

S63 
Sosyal medya olmasa birçok görüş ve düşünceyi öğrenme 

imkânımız olmayacak 
1 2 3 4 5 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

1 2 3 4 5 
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S64 
Sosyal medya çevremi gözlemlememe ve kendimi siyasi 

açıdan konumlandırmama yardımcı olmaktadır 
1 2 3 4 5 

S65 Sosyal medyada siyasi fenomenlerini takip ederim 1 2 3 4 5 

S66 Politikacıların sosyal medya mesajlarını inandırıcı buluyorum 1 2 3 4 5 

S67 
Sosyal medyadaki haber ve bilgilerin güvenirlik dereceleri 

düşüktür 
1 2 3 4 5 

S68 
Sosyal medyada taraflar siyasi gündeme yönelik çarpıtmalar 

yapmaktadır 
1 2 3 4 5 

S69 
Gerektiği hallerde hükümetler, sosyal medyaya erişimi 

sınırlandırabilir ve/veya sansürleyebilir 
1 2 3 4 5 

S70 
Sosyal paylaşım sitelerinde karşılaştığım siyasi içerikli video 

/ resim / müzik materyalleri her zaman ilgimi çeker. 
1 2 3 4 5 

S71 
Arkadaş listemden gelen siyasi içerikli paylaşımlar her 

zaman ilgimi çeker. 
1 2 3 4 5 

S72 
Sosyal paylaşım sitelerinde karşılaştığım siyasi tartışmalara 

yorum yaparım. 
1 2 3 4 5 

S73 Sosyal medyada siyasi görüşüm doğrultusunda haberler, 

yazılar, videolar ve resimler gibi içerikleri listemdeki diğer 

kişilerle paylaşırım. 

1 2 3 4 5 

S74 Sosyal medya üzerinden siyasi etkinlik oluştururum. 1 2 3 4 5 

S75 
Sosyal medyada başkalarının oluşturdukları siyasi 

etkinliklere katılırım 
1 2 3 4 5 

S76 
Sosyal medya listelerime politikacıları ve/veya devlet 

kurumlarını ekleyip takip ederim. 
1 2 3 4 5 

S77 Siyasi olayları sosyal medya üzerinden takip ederim. 1 2 3 4 5 

S78 Siyasi partilerin sosyal medya hesaplarını takip ederim 1 2 3 4 5 

S79 
Siyasi liderlerin sosyal medya hesaplarında paylaştıkları 

konular siyasete yönelik kararlarımın oluşumunda etkilidir 
1 2 3 4 5 

       

S80 
Sosyal medya politikacılar ile direkt iletişim kurarak onlarla 

kişisel ve toplumsal sorunları paylaşma imkânı sunar. 
1 2 3 4 5 

S81 

Sosyal medyada gündemdeki veya siyasi konularla ilgili 

takipçisi olduğum kişileri ya da arkadaş listemdekileri 

rahatlıkla eleştirebilirim. 
1 2 3 4 5 

S82 
Sosyal medya aracılığıyla aynı fikirde olduğum insanlarla bir 

araya gelebiliyorum 
1 2 3 4 5 

S83 
Sosyal medya bireylere hem sosyal hem de siyasal katılım 

imkânları sunmaktadır 
1 2 3 4 5 

S84 
Sosyal medya kullanımı vatandaşların siyasete ilgisini ve 

katılımını artırır. 
1 2 3 4 5 

S85 
Sosyal medya aracılığıyla tepkilerimi özgürce ifade ederek 

bir değişim yaratabileceğime inanıyorum 
1 2 3 4 5 

S86 
Sosyal medyada toplumsal/siyasal konularda inançlarım ve 

değerlerim doğrultusunda tepki verebiliyorum 
1 2 3 4 5 

S87 
Vatandaşlar sosyal medya aracılığıyla bir araya gelerek 

devletin/hükümetin aldığı toplumsal kararları etkileyebilirler. 
1 2 3 4 5 
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S88 Sosyal medyanın kitleleri harekete geçirme gücü vardır  1 2 3 4 5 

S89 Sosyal medya bir toplumsal muhalefet zeminidir  1 2 3 4 5 

S90 
Sosyal medya kullanımı vatandaşlara demokratik bir ortam 

sağlar 
1 2 3 4 5 

S91 
Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile birlikte Türkiye 

daha demokratik bir ülke haline gelmiştir. 
1 2 3 4 5 

S92 Sosyal medya tamamıyla politize olmuştur. 1 2 3 4 5 

Anketimize katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim… 


