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Abstract 

Social media allows people to build a virtual living space outside the real 
world. People spend more time in virtual environment. Social media users 
use this environment to make new friendships and follow each other's 
actions. This situation sometimes reaches the dimensions that will adversely 
affect young people. In this study, social media usage status of female 
students using social media is examined through in-depth interviews. For 
this purpose, 7 female students who used social media frequently were 
interviewed. During the interview, the opinions of the youth about social 
media and the frequency of using social media during the day were obtained. 
In addition, various questions were asked to reveal the effects of social 
media stalking on young people. According to the findings of the study, users 
stated that the frequency of social media use also disturbed them. They 
stated that they spend a lot of time on social media sites. They have been 
informed about the benefits and harms of social media. They said that 
communicating with friends, following the agenda and making new friends 
were beneficial to social media. They said that they spend a lot of time and 
that most of their friends have made a place on social media as people who 
are different from real life. 

Article History 
Received 

17 Aug, 2019 
Accepted 

23 Nov, 2019 
 

Genç Kızların Sosyal Medya Kullanımları ve Sosyal Hizmet 
Müdahalesi: Nitel Bir Araştırma 

Anahtar Kelimeler 
Stalk, Gençlik, 
Sosyal Medya, 
Kişilik, Sosyal 

hizmet. 
 
 

 
 
 
 
 

Özet 

Sosyal medya, insanlara yaşanılan gerçek dünyanın dışında sanal bir yaşam 
alanı kurma imkânı vermektedir. İnsanlar, sanal ortamda gün geçtikçe daha 
fazla vakit geçirmektedir. Sosyal medya kullanıcıları, yeni arkadaşlıklar 
edinme, birbirlerinin yaptıklarını takip etme gibi amaçlarla bu ortamı 
kullanmaktadır. Bu durum, günümüz gençlerini kimi zaman olumsuz 
etkileyecek boyutlara ulaşmaktadır. Bu çalışmada, sosyal medyayı kullanan 
kız öğrencilerin, sosyal medya kullanım durumları derinlemesine görüşme 
ile incelenmiştir. Bu amaçla sosyal medyayı sık kullanan 7 kız öğrenci ile 
görüşülmüştür. Görüşmede, gençlerin sosyal medya hakkında düşünceleri, 
sosyal medyayı gün içerisinde kullanım sıklıkları hakkında bilgi alınmıştır. 
Ayrıca sosyal medya üzerinden yapılan stalklama eyleminin gençler 
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üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla çeşitli sorular sorulmuştur. 
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, kullanıcılar sosyal medya kullanım 
sıklıklarının kendilerini de rahatsız ettiğini ifade etmişlerdir. Sosyal medya 
sitelerinde çok fazla vakit harcadıklarını dile getirmişlerdir. Sosyal medyanın 
faydaları ve zararları hakkında bilgi sahibi oldukları gözlemlenmiştir. 
Arkadaşları ile iletişim kurmanın, gündemi takip etmenin, yeni arkadaşlıklar 
edinmenin sosyal medyanın faydası olduğunu söylemişlerdir. Vakitlerini çok 
harcamaları ve çoğu arkadaşlarının gerçek hayatta olduğundan farklı 
insanlar olarak sosyal medyada kendilerine yer edindiklerini söylemişlerdir. 

Makale Geçmişi 
Alınan Tarih 

17 Ağustos 2019 
Kabul Tarihi 

23 Kasım 2019 

 

1. Giriş 

21. yüzyılda internet, büyük bir hızla gelişmektedir. Bu gelişim ile birlikte 
insanların yaşamında önemli bir konuma gelmektedir. Teknolojinin hayatımıza 
kolaylık sağladığı ve zaman kazandırdığı söylenmektedir. Bunun yanı sıra insanlar 
teknolojinin kölesi olma ve tutsak kalma tehlikesi altındadırlar (Dinç, 2014: 9). 
İnterneti kullananların sayısı geçen yıllara göre artmaktadır. Son on yedi yıl 
içerisinde internet kullanıcılarının oranı yüzde on bin oranında artmış 
bulunmaktadır. Teknoloji bireylerin yaşamlarında hızlı bir şekilde var olmaktadır. 
(Şakiroğlu ve Akyol, 2018: 141). 

 Raporlara göre; dünyada, 2018 yılında 366 milyon olan internet kullanıcı sayısı 
2019 yılı itibariye 4,39 milyara ulaşmıştır. Sosyal medya kullanımı da 2018 yılının 
Ocak ayından bu yana %9 artmıştır. Dünyada, internet kullanıcıları her gün 
ortalama 6 saat çevrimiçi bulunmaktadır (Kemp, 2019). Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun 2018 yılı verilerine göre, Türkiye’de internet kullanan 16-74 yaş 
arasındaki bireylerin yüzdesi %72,9’dur. Erkeklerin %68,6’sı, kadınların ise 
%65,5’i internet kullanmaktadır. Hanelerin %83,8’inde internet erişimi 
bulunmaktadır. Gün geçtikçe bu rakamlar artmaktadır.  

İnsanlar ücretsiz bir şekilde sosyal medya sitelerinde kendilerine hesap 
açmaktadırlar. Kendisini ispat ve ifade etme yöneliminde olan insanlar için sosyal 
medya siteleri bir fırsata dönüşmektedir. Fotoğraf, video gibi paylaşımlarla kendini 
göstermekte ve başkaları hakkında yorum yaparak kendi düşüncelerini 
paylaşabilmektedir. En önemlisi dünyanın herhangi bir yerinde olanlardan anında 
haberdar olabilmektedir. İnsanlar, sanal hayatta kendi istedikleri gibi özgün ve 
gizli bir dünya oluşturmaktadırlar. Sosyal medya, insanların kendilerinin gerçek 
hayatta sahip olamadıkları kişiliğe bürünmeleri için uygun bir zemin 
oluşturmaktadır. İnsanlar oluşturulan bu zeminde rahatlıkla hareket etmektedirler 
(Yazıcı, 2017: 74-91). 

Gençlerin kimlik gelişimlerinde sosyal medyanın büyük rolü bulunmaktadır. Sanal 
dünya, gerçek hayatın alternatifi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyler kendilerini 
sosyal medyada ifade edebilmekte, kendi hayali olan ideal benliğine 
bürünebilmektedir. Gerçek hayatta kimlik gelişimlerini tamamlayamamış olan 
bireyler sanal dünyadaki benliklerine sarılarak bağımlılığa doğru yönelmektedirler 
(Şakiroğlu ve Akyol, 2018: 22-24). Bu çalışma, gençlerin, internet ve sosyal medya 
kullanımlarındaki bağımlılık durumları, davranışları üzerindeki etkileri ve internet 
bağımlılığına karşı farkındalık durumları araştırılmıştır. Ayrıca gençlerin internet 
ve sosyal medya kullanımına yönelik neler yapılması gerektiği amaçlanmıştır. 
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2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın temel amacı üniversiteli genç kızların sosyal medya kullanımlarını 
değerlendirmek ve sosyal medya hakkındaki görüşlerini belirtmektir.  

Sosyal medya ile ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında Akmeşe ve Deniz (2017) 
tarafından ortaya konulan “Stalk, Benliğin İzini Sürmek” isimli çalışma, İsmayılov 
ve Sunal (2012) tarafından yapılan “Gözetlenen ve Gözetleyen Bir Toplumda, 
Beden ve Mahremiyet İlişkisi: Facebook Örneği” başlıklı çalışma, Kurt ve Kürüm 
(2010) tarafından ortaya konulan “Medya Okuryazarlığı ve Eleştirel Düşünme 
Arasındaki İlişki: Kavramsal Bir Bakış” isimli çalışma, Yılmazsoy ve Kahraman 
(2017) tarafından ortaya konulan “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya 
Bağımlılığı ile Sosyal Medyayı Eğitsel Amaçlı Kullanımları Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesi: Facebook Örneği” isimli çalışma, Yayla (2018) tarafından ortaya 
konan “Kullanımlar ve Doyumlar Bağlamında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı: İnstagram Örneği” 
başlıklı çalışma, Kınık (2014) tarafından yapılan “Aile ve Çocuk İlişkisinde 
İnternetin Yeri: Nitel Bir Araştırma” başlıklı çalışma, Arnas (2005) tarafından 
yapılan “3-18 Yaş Grubu Çocuk ve Gençlerin İnteraktif İletişim Araçlarını Kullanma 
Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi” başlıklı çalışma, Alican ve Saban (2013) 
tarafından yapılan “Ortaokul ve Lise de Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyal Medya 
Kullanımına İlişkin Tutumları: Ürgüp Örneği” isimli çalışma, ve Yıldız (2012) 
“Sosyal Paylaşım Sitelerinin Dijital Yerlilerin Bilgi Edinme ve Mahremiyet 
Anlayışına Etkisi” adlı çalışmaların yapıldığı bir çok araştırma görülmektedir. 
Fakat literatür taramasında gençlerin sosyal medya kullanımında bireysel 
görüşlerine yönelik çalışmaya çok az rastlanılmıştır. Bu anlamda yapılan 
çalışmanın alana katkı sunacağı düşünülmektedir. 

3. Yöntem 

Araştırma, üniversiteli gençlerin sosyal medyayı kullanımlarını değerlendirmek ve 
faydaları, zararları hakkındaki farkındalıklarını öğrenmek amacı ile oluşturulan 
nitel bir çalışmadır. Nitel araştırma, araştırmacının yaklaşımını temele almaktadır. 
Yapılandırılmamış, yapılandırılmış görüşmeyi barındırır, olgu ve olayların gerçek 
bir biçimde yansıtılmasına yönelik süreci barındırmaktadır ( Yıldırım ve Şimşek, 
2005: 39). Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. 

Araştırmada katılımcıların çalışmaya yönelik niteliklere sahip olması önem arz 
etmektedir. Katılımcıların üniversite öğrencisi olması ve sosyal medya 
kullanımında aktif olmaları araştırma sürecini kolaylaştırmıştır. 

3.1. Çalışma Grubu 

Araştırmayı oluşturan verilere, 2018- 2019 eğitim öğretim yılında Karabük 
Üniversite’sinde eğitim gören 7 genç kız öğrenci ile gönüllük esasına dayanılarak 
ulaşılmıştır. Araştırma Karabük Taşkent Kız Öğrenci Yurdu, Kıymet Yazıcı 
Bloğunda barınmakta olan 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Karabük 
Üniversitesi’nde eğitim gören yedi genç kız öğrencilerden oluşmaktadır. 
Araştırmanın katılımcıları gençler olarak tanımlanmış ve G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 
şeklinde gösterilmiştir. Araştırmaya dâhil olan gençlerden izinleri alınmıştır. 
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3.2. Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi 

Sosyal medyayı kullanan üniversiteli genç kız öğrencilerin görüşlerinin 
belirlenmesi açısından yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Formda 
9 kişisel bilgi sorusu ve 6 açık uçlu soru bulunmaktadır. Katılımcılar araştırma 
öncesi bilgilendirilmiş ve izinleri alınarak gönüllülük esasına dayalı biçimde 
cevapları alınmıştır. 

3.3. Verilerin Toplanma Süresi 

Araştırma verileri 01.04.2019- 09.04.2019 tarihleri arasında elde edilmiştir. 
Bulgular en fazla 15 dakika sürmüş olup yüz yüze görüşerek elde edilmiştir. 
Araştırmada elde edilen bulgular doğru veri aktarımı için gençlerin onayı alınarak 
ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir.  

3.4. Verilerin Analizi 

Araştırma için hazırlanan sorular üniversite öğrencilerine sorulmuş ve alınan 
cevaplar katılımcılarında izni dâhilinde ses kaydına alınmıştır. Ses kayıtları 
bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Katılımcıların kimliklerinde gizlilik esas 
alınmıştır. Bu sebeple katılımcılar, genç olarak tanımlanarak G1, G2, G3, G4, G5, G6 
ve G7 olarak kodlanmıştır. Verilerin analizinde elde edilen verilere özgün 
kalınarak, katılımcıların cevapları doğrudan alıntı yolu ile gösterilmiş ayrıca bazı 
temalar belirlenmiştir. Bu sebeple betimleme ve tematik analiz birlikte 
kullanılırken araştırmacı kendi yorumlarını da aktararak veri analizini 
sürdürmüştür. 

4. Bulgular ve Yorumlar 

4.1. Gençleri Tanıtıcı Bulgular 

Çalışma grubunda genç öğrencilerin, her ay telefonlarına internet paketi almakta 
olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 1. Gençlerin Özellikleri 

Katılımcılar 
(Genç) 

Yaş Bölüm Aylık Telefon İnternet Kotası 

G1 19 Radyo ve Televizyon 5 gb 
G2 20 Sosyal Hizmet 6 gb 
G3 18 Adalet 10 gb 
G4 18 Adalet 6 gb 
G5 22 Felsefe 6-8 gb 
G6 25 İktisat 10 gb 
G7 20 Bilgisayar Mühendisi 4 gb 

4.2. Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular 

Araştırmaya alınan gençlerin hepsi, internet ve sosyal medya platformlarında çok 
vakit harcadıklarını dile getirmişlerdir. Bazıları bu durumdan rahatsızlık duyup 
azaltma yoluna gitmiştir. Tüm zamanını sosyal medya sitelerinde geçirip 
rahatsızlık hissettiği halde bu durumdan kurtulamayan gençlerde bulunmaktadır. 
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“Gün içerisinde tahmini 8 saatimi harcıyorum. Geceleri yatmadan önce 
gece saat dörtlere kadar sosyal medyada takıldığım oluyor. İnstagram da 
sürekli hikâye paylaşıyorum (G2).” 

“Gün içerisinde sosyal medyayı 7-8 saat aktif olarak kullanıyorum. Sürekli 
paylaşım yaparım. Sosyal medyada çok zaman harcamaktayım ama 
bırakamıyorum. Bırakmayı denedim, başaramadım (G4).” 

“Sosyal medyayı 10 saate yakın kullanıyorum, bazen kolum ağrıyor yine 
de bırakamıyorum (G7).” 

Sosyal medyayı bilinçli olarak kullananlarda mevcuttur. Bu kişiler tartışma ve 
sorun oluşturacak davranışlardan uzak durmaktadırlar. En az seviyede paylaşım 
yapma veya izleyici olarak katılım sağlamaktadırlar (Öztürk, 2015: 306). Birinci 
gencimiz sosyal medyada çok sık paylaşım yapmadığını sadece izleyici olarak 
katılım sağladığını belirtmiştir.  

“Aslında o kadar çok bağımlısı değilim şuan sadece iletişim için 
kullanıyorum. Hemen hemen her gün elimde, uyandığımda telefondan 
saate bakıp sonra instagram üzerinden mesaj gelmiş mi diye bakıyorum. 
Paylaşım çok yapmıyorum. Bir yerlere gitmedikçe yapmam. Ayda bir 
paylaşım yaptığım oluyor. Fakat izleyici kısmında çok aktifim, sürekli yeni 
paylaşılmış olan gönderilere bakıyorum (G1).” 

İnternet gençlerin yaşamında önemli bir yere sahip olmuştur. Bu duruma, 
internetin yokluğunda internete ulaşabilmek için başvurdukları yollardan 
ulaşmaktayız. İnternetin çekmediği yerlerde, gencimiz internete bağlanabilmek 
amacıyla uzak bir mesafeye yürüdüklerini dile getirmiştir. 

“Yazın köyde internet çekmiyor. Sırf çeksin diye kaç saat yol yürüdüm, 
cam önlerinde elim havada çeken yerler aradım. Annem bir iş verse onu 
yapmam ama sosyal medya uğruna bunları yaparım (G1). “ 

Gençlerden sadece bir tanesi sosyal medyanın hiçbir yararı olmadığını söylemiştir. 
Sosyal medyanın merak duygusunu arttırdığını ve kullanılmadığı zamanlarda 
olanları kaçırma duygusuna kapıldığını belirtilmiştir. 

“Sosyal medyanın bana hiçbir faydası yok. Çok zararlı yönü var. Bir 
zaman sonra insanlar ne yapmış diye merak ediyorsun ve bir şeylerden 
eksik kaldın mı hissi oluyor. İnternetim olmadığı zaman ne kaçırdım 
acaba diye düşünüyorum (G1).” 

Birinci genç katılımcı hariç diğerleri sosyal medyanın faydaları olduğu kadar 
zararlarının da bulunduğunu söylemiştir. Sosyal medyada, herkesten anında 
haberdar olunmasının, mahremiyetin kalmamasının, insanların yedikleri ve 
içtiklerini gözler önüne sermesinin hoş olmadığı belirtilmiştir.  Sosyal medyada 
bulunan paylaş butonunun hayatımıza girmesi ile gerçek hayattaki “paylaşma” 
kelimesinin manasının değiştiği belirtilmiştir. 

“Sosyal medyada ahlak diye bir şey kalmadı. Bize hep toplumda şöyle 
derler, bir şey aldığın zaman yanındakilerle paylaş, kimsenin karşısında 
bir şey yeme ama her yenilen şeyler instagramdan görünüyor. Bugün 
mesela waffle yemeğe gittiler onun fotoğrafını atıyorlar. Ben öyle 
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fotoğraflar paylaşmıyorum. Başkalarına özenme duygusunu ve alış veriş 
yapmayı tetikliyor. Çok zaman harcıyorum (G2).”  

“Bir yere gittiğimde millete nispet yapmak için canlı yayın yapıyorum. 
Herkesten haberim oluyor nereye gittiler, ne yaptılar, ayaklı gazete gibi. 
(G5).” 

Gençlerin çoğu sosyal medyanın faydalarının da bulunduğunu düşünmektedir. 
Sosyal medya, gündemi takip etmek için kullanıldığında faydalı olduğu 
düşünülmektedir. Yeni arkadaşlar edinmenin yanı sıra eski tanıdık ve arkadaşları 
bulma fırsatı vermesi açısından sosyal medya kullanımının yararına 
inanılmaktadır.  

“Sosyal medyada gündemi takip edebiliyorum. Gündem hakkında çok bilgi 
oluyor benim için mesela sevdiğim takım olan Galatasaray, sosyal medya 
olmasa benim hiçbir şeyden haberim olmaz. İnstagram üzerinden maçları 
hep canlı yayından izliyorum (G2).” 

“Sosyal medya sayesinde haberleri, gündemi takip edebiliyorum(G6).” 

“Sosyal medyanın faydaları kadına ve hayvanlara yapılan şiddetin 
duyulmasını sağlıyor (G7).” 

“Sosyal medya ile yeni insanlar ve arkadaşlıklar edinebiliyorum. Yurt 
dışından arkadaşlarım oldu (G3).”  

“Sosyal medyanın bana kattığı en güzel şeylerden biri daha önce 
arkadaşlığım bittiği ve görüşmekte sıkıntı çektiğim, görmediğim şehir 
değişikliği olan ama öncesinden çok samimi ilişkilerimin olduğu insanları 
buldum. Onlar ile iletişime geçmemi sağladı (G5).” 

Bunun yanında kendilerine rol modeller belirlemesi açısından sosyal medyanın 
faydalı olduğunu düşünmektedirler. Kıyafet seçimleri konusunda sosyal medyada 
beğendikleri kişileri örnek aldıklarını belirtmişlerdir. 

“Nasıl giyinilmesi gerektiğini öğreniyorum. Örneğin, güzel giyinen birisini 
gördüğümde onun giyinişini taklit ediyorum (G4).” 

Sosyal medyada gereğinden fazla zaman geçiren öğrencilerin uyku düzenlerinde 
sıkıntılar olduğu saptanmıştır. Gece geç saatlere kadar telefon ile meşgul olup 
sabah kalktıklarında ilk işleri yine sosyal medya hesaplarını kontrol etmek olduğu 
belirtilmiştir. 

“Uyku düzenimi çok bozuyor mesela gece saat 4’te uyuyorum. Sabah 
kalkar kalkmaz elime telefonu alıyorum, alarm çalıyor sonrasında sosyal 
medyaya giriyorum (G2).” 

“Sürekli elimde telefon bulunur, uyku düzenimi etkiliyor, gece saat üçlere 
kadar uyumuyorum. Uykudan aldığım faydayı da bozuyor (G6).” 

İnternet bağımlıları, gerçek dünyada yaşamaktan uzaklaşmaktadırlar. Gerçek 
hayatta yaşadıkları sorunlardan kaçma için sanal dünyaya sığınmaktadırlar. 
İnternet bağımlılığı olan bireyler internet ortamında kendi kimliklerinden 
uzaklaşarak farklı kimlikler oluşturmaktadırlar. Ailelerine, çocuklarına, eşlerine ve 
çevrelerine karşı farkındalık düzeyleri azdır. Çevresindeki insanlarla iletişim 
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becerileri zayıflar ve yalnız, çekimser olmaktadırlar (Dinç, 2014: 32). Gençler, 
sosyal medyada insanların gerçek hayatta olduklarından daha farklı kimliklerle ön 
plana çıktıklarını belirtmiştir. 

“Çoğu arkadaşımın sosyal medya hesabı olduğunu ailesi bilmiyor. 
Ailesinin yanında yapamadıklarını sosyal medyada yapıyorlar. Örneğin 
bir arkadaşım vardı kıyafet konusunda ailesi çok katıydı. Fakat sosyal 
medyada gayet rahatlıkla kıyafetlerine dikkat etmeden paylaşımlar 
yapabiliyordu. İnsanlar genelde kendilerini oldukları gibi değil olmak 
istedikleri şekilde yansıtmaktadırlar (G3).” 

“Gerçek hayatta olmamış bir şeyi sosyal medyada olmuş gibi 
gösterebiliyorum. Yurttayım ama dışarısının fotoğrafını atıp sanki 
dışarıdaymış gibi gösterebiliyorum. Sanki başka şehre gitmiş gibi 
fotoğraflar paylaşabiliyorum. Dışardaki kimliğimiz ile sosyal medyadaki 
kimliğimiz farklılaşabilmektedir (G4).” 

“Sosyal medyada insanlar, sosyal medyada gerçek hayatından olduğunca 
farklı olarak görünmeye çalışıyorlar (G5).” 

“Sosyal medyada farklı kişiliklere bürünüyorlar (G6). “ 

Sosyal medya gün geçtikçe yeni kavramlar, alışkanlıklar, meşgaleler ve hareketler 
ortaya çıkartmaktadır. Bunlardan en göze çarpanı ise stalklamaktır. Stalklamak, 
stalker ile aynı anlama gelmektedir. Stalker, iz sürücü, avcı anlamlarına 
gelmektedir. Fakat bu iz sürme, takip etme olayı bilgi toplanılan, takip edilen 
kişinin bu takip edilmeden haberi olmadığı bir eylemdir. Stalklanan kişinin sosyal 
medyada paylaştığı izlerden en son nerede, kiminle olduğu, ne yediği, ne içtiği gibi 
bilgilere ulaşılmaktadır. Fakat bu eylem suç sayılmamaktadır. Çünkü karşı taraf 
kendi isteyerek paylaşım yapmaktadır ve bu takip edilme işinden gizliden gizliye 
haz duymaktadır (Karauğuz, 2018: 120).  

Stalklama kelimesi sosyal medyayı sık kullanan kullanıcılar tarafından çok 
kullanılır olan bir terimdir. Stalk kelimesi günlük yaşamda ilk akla gelen rahatsız 
edici takip etme, dikizleme anlamından ziyade sosyal medyada kişilerin 
meraklarını giderdikleri bir terim olarak kullanılmaktadır (Akmeşe ve Deniz, 2017: 
25). Gençler sosyal medyada çoğunlukla stalk yaptıklarını belirtmişlerdir. Türk Dil 
Kurumunda tanımı bulunmayan stalk kelimesinin anlamı hakkında gençler şunları 
dile getirmişlerdir. 

“Bir insanı dedektif gibi araştırmak (G1).” 

“Bildiğin birisinin ırzına geçmek, yaptığı her şeyden haberdar olmak, kimi 
takip ediyor, ne yapıyor, nereye gidiyor, hep takip etmek demektir (G2).” 

“Stalk, bir kişiyi takip etmek, incelemektir. Stalk gizli yapılır, sahte hesap 
açarak yapılmaktadır (G4). “ 

“Merak ettiğim, keşfetmek istediğim insanı bulmak araştırmak, ne yapar 
nerelere gider, kimlerle takılır, sevdikleri nelerdir gibi soruların cevabını 
öğrenmektir (G5).” 
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“Birisi hakkında sosyal medya üzerinden bilgi sahibi olmaktır. Araştırmak 
istediğim kişinin facebook, instagram hesabını bularak, gittiği mekânlar 
yediği yemekler hakkında bilgi sahibi oluyorum (G7).” 

Gençlerin çoğu, stalk eylemini, sevdiği insanlara yaptığını belirtmiştir. Gençler 
tarafından daha çok sevilen, örnek alınan, hoşa gidilen ve merak edilen kişilere 
stalk yapılmaktadır.  

“Daha çok eski sevgilimi stalklıyorum. Çok sevdiğim ya da hareketleri 
hoşuma gitmeyen insanları da stalklıyorum ne yaptığını merak ettiğim 
için (G2).” 

“Kendime yakın bulduğum ve örnek aldığım insanları stalklıyorum. 
Örneğin, giyinme tarzları hoşuma giden insanları takip ediyorum ve onlar 
gibi giyiniyorum, örnek alıyorum. Bir arkadaşım var, onun giyinme 
tarzını kendime yakın hissediyorum, beğeniyorum. Günde on kere girer 
hesabına bakarım (G3).” 

Sosyal medyada yapılan stalklama, gözetlenen kişinin bunu kabulünü de 
barındırmaktadır. Çünkü gözetlenen kişi birisinin onu gözetlediğinin farkına 
varmaktadır. Hatta bilerek arkasında takip edene karşı izler bırakır. Gelen 
bildirimleri takip ederken kendisi de stalker olmaktadır (Akmeşe ve Deniz, 2017: 
26). Gençler stalklandıklarını, bunlar için yapılmış uygulamaları indirerek 
yaptıkları gibi çeşitli ipuçları yakalayarak da anlamakta olduklarını belirtmişlerdir. 
Bu ipuçlarına örnek olarak; eski gönderilerinin beğenilmesi, sahte (fake) 
hesaplardan takip isteklerinin gelmesi ve gerçek hayatta sohbet içerisinde geçen 
sözcüklerdir. 

“Stalkladıklarını uygulamalar sayesinde öğrenebiliyorum. Örneğin, 
profilime kim baktı uygulaması. Bir de sahte hesaplar bana takip isteği 
yolladıklarında anlıyorum (G1).”  

“Stalklandığımı karşıdaki insanlar gerçek hayatta konuşurken ‘geçende 
şuraya gitmişsin’ gibi laf arasındaki cümlelerden anlıyorum (G2).” 

“Eski bir fotoğrafımın beğenilmesi stalk yapıldığının göstergesidir (G5).” 

“Stalklarken yanlışlıkla beğenirsek anlaşılır, geri çeksen bile bildirim 
gidiyor (G6).” 

Gençler bir başkasının kendilerine stalkladıklarını hissettiklerinde genel olarak bu 
durum hoşlarına gitmektedir. Kendileri değerli, beğenilen, takip edilecek birey 
olarak hissetmekte ve bu onları tatmin etmektedir. 

“İlgilendiğim ve benim önemsediğim kişiler beni stalkladığında hoşuma 
gider. Anladığım zaman, stalkladığını bildiğim halde onun görmesi için 
durumlar paylaşırım, görsün diye. (G1).” 

“Birisi beni stalklarsa mutlu olurum, demek ki beni önemsiyor derim 
(G2).” 

“Beni stalklayan insanlar varsa bu durumdan rahatsız olmam, benim gibi 
kıyafetimi ya da herhangi bir şeyimi beğeniyorlar ve ondan stalk 
yapıyorlar diye düşünürüm (G3).” 
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“Merak edilmek güzeldir. Stalklanmak hoşuma gider (G5).” 

Gençler genellikle sosyal medyada instagram ve facebook sitelerinde stalk 
yaptıklarını belirtmiştir. İnstagram ve facebook sitelerinde bilgilere ulaşmanın 
daha kolay olması, tercih sebeplerinden sayılmaktadır. 

“Sosyal medyada instagram ve facebook sitelerini kullanıyorum. Daha çok 
instagramdan stalklama yapıyorum (G1).” 

“İnstagramdan daha çok stalk yapıyorum çünkü orada her şeyi 
öğrenebiliyorum (G2). “ 

“Stalkı instagramdan bazen kendi hesabımdan yapıyorum bazen 
arkadaşların hesabından yapıyorum o da yetmiyor bazen sahte hesaptan 
yapıyorum (G2). “ 

Facebook üzerinden stalk yapmanın istenilen bilgilere ulaşmada daha 
kolaylık sağladığı dile getirilmiştir. Kullanıcı adının bulunmaması 
sebebiyle kişilere çabuk ulaşılmaktadır. 

“Facebooktan stalk yapmak daha kolay oluyor çünkü orada hesap 
gizleme olayı yok. İstediklerime daha kolay ulaşıyorum. Kullanıcı adı da 
bulunmuyor direkt adını soyadını yazdığında çıkıyor (G1).” 

“Stalk yaparken öncelik olarak facebooktan bakmayı tercih ediyorum 
çünkü kişinin kendi adı ve soyadı var ekstra kullanıcı adı yazmıyor. 
Bulmakta sıkıntı çekmiyorum (G5).” 

Karauğuz (2018), sosyal medyadan, kişilerin özel hayatına, gizliliklerine, 
mahremiyetine sınır getirmemekte ve bireyin özgürlüğü adı altında ilerlemektedir 
şeklinde bahsetmektedir. Gençler bu durumun farkında olup, stalkladıkları kişilere 
yakalandıkların utanma duygusuna kapılmaktadırlar.  

“Stalklanırken yanlışlıkla istek atmıştım, rezil olduğumu hissettim (G5).” 

“Ben yaparken yakalansam çok utanırım (G6).” 

Gençlerden birinci katılımcı, kimliğini saklama konusunda uzman olduğunu 
belirtmiştir. Hatta altıncı gencimiz bu işin yakında meslek olarak yaygınlaşacağını 
ve okullarda bölümler açılacağını düşünmektedir. 

“Stalk yaparken kimliğim hiç açığa çıkmadı eski FBI ajanları gibiyim. O 
işleri bıraktım artık eskisi gibi stalk yapmıyorum (G1).” 

“İyi bir stalkçı, tüm sicil kaydını ortaya dökenlerden anlaşılır. Bir 
arkadaşım var, annesine babasına, tüm akrabalarına, aldığı sertifikalara 
kadar ulaşabiliyor. Bu, ileride bir meslek haline bile gelebilir. 
Üniversitelerde bölüm olarak okutulacağını düşünüyorum (G5). “ 

Sosyal medyada “sahte profil” oluşturulmaktadır. Bireyler gerçekte olmayan hayal 
ile üretilen bir kişi tasarlayarak yeni bir profil hesabı açmaktadırlar. Bireylerin 
kendilerini ifade edebildikleri bir ortam oluşmaktadır (Yazıcı, 2017: 85; Şakiroğlu 
ve Akyol, 2018: 60). Gençler, gerçek yaşamdaki kişiliklerini sosyal medyada 
gizleyebildikleri için sosyal medyayı tercih etmektedirler. 
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“Sosyal medyada kişiliğini daha çok gizliyorsun. Sosyal medyada stalk 
yaptığını sadece kendin biliyorsun gerçek hayatta birisine söylediğin için 
o sır olmaz. Gerçek hayatta gizli kalmıyor, sosyal medyada gizli 
kalabilirsin, sahte hesaplardan bakabilirsin (G1).” 

“Benim baktığımı görmesini istemiyorum. Sahte hesap ya da 
arkadaşlarımın hesabından bakabiliyorum. Eğer baktığım öğrenilirse 
beni takip ediyor, beni önemsiyor hala düşünüyor der (G2).” 

“Sosyal medyada her şey elimin altında oluyor. Düşündüklerime anında 
girip bakabiliyorum. Hızlı ulaşmayı sağlıyor ve doyum almayı azaltıyor. 
Gerçek hayatta stalklama yapmam imkânsız, merak ettiğim kişi Urfa’da 
ben kalkıp Urfa’ya nasıl gideyim. İnstagram da direkt girip bakıyorum.  
Keşke gerçek hayatta yapabilseydim o daha iyi kendi gözünle görüyorsun 
yaptıklarını. Belki de sosyal medyada paylaştıkları doğru değildir, o gün 
Ankara’da değil mesela ama oradaymış gibi fotoğraf atabiliyorlar. Gerçek 
hayatta hangi saatte nereye gittiğini görsem yalan söyleyemez (G7).” 

“Gerçek hayatta tanıdığım insanlar dış olarak, iç olarak, karakter olarak 
sosyal medyada çok başka bir insan oluyorlar. Paylaşımlarıyla, 
yaşayışlarıyla çok farklılar. Gerçek hayatta özgüven eksikliği olan 
insanlar özgüvenini sosyal medyada tatmin etmeye çalışıyorlar (G5).” 

“Gerçek hayat ve sosyal medya arasındaki fark; insanlar sosyal medyada 
kendilerini daha çok olmak istedikleri şekilde yansıtmaktadırlar. 
Normalde tanıdığım bir arkadaşım sosyal medyada çok farklı bir insan 
olabiliyor (G3).“ 

5. Sonuç 

Günümüzde internet, yaşamın en önemli parçası haline gelmiştir. Pek çok insan 
internet olmadan yaşayamamakta, telefonlarını yatmadan ve kalkınca kontrol 
etme gereksinimi duymaktadırlar. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki 
piramitindeki en temel insan ihtiyaçları değişerek yerine internete dönüşüm 
başlamıştır (Kurniasih, 2017: 135). Teknolojinin gelişmesi ve internet kullanımının 
yaygınlaşması ile birlikte sosyal medya daha sık kullanılır hale gelmiştir. İnternet 
aracılığıyla artık sadece bilgiye ulaşılmamaktadır. İnternet insanların birbirleri ile 
iletişim kurup sosyalleşmelerine yarayan bir ortam olmuştur. (Aydın, 2018: 374). 
Yapılan çalışmada, günümüz gençlerinin internet ve sosyal medya kullanımlarının, 
davranışları ve düşünceleri üzerine etkileri araştırılmıştır.  

Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda gençlerin, sosyal medya kullanım 
sıklıklarının, kendilerini de rahatsız eden düzeyde olduklarına ulaşılmıştır. Sosyal 
medya sitelerinde çok fazla vakit harcadıklarını dile getirmektedirler. Sosyal 
medyanın faydaları ve zararları hakkında bilgi sahibi oldukları gözlemlenmiştir. 
Arkadaşları ile iletişim kurmanın, gündemi takip etmenin, yeni arkadaşlıklar 
edinmenin sosyal medyanın faydası olduğunu söylemişlerdir. Vakitlerini çok 
harcamaları ve çoğu arkadaşlarının gerçek hayatta olduğundan farklı insanlar 
olarak sosyal medyada kendilerine yer edindiklerini söylemişlerdir. Öztürk (2015), 
sosyal medya kullanıcılarının, sahte kimliklerine bürünerek anonimleştiklerini 
belirtmektedir. Bu durumu, araştırma yaptığımız gençlerde dile getirmektedir. 
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Young (2011), stalk kelimesini, kişi ile herhangi bir şekilde iletişim kurmaya gerek 
kalmadan faaliyetlerini takip etmek için başka bir kişinin sosyal medya sayfasını 
ayrıntılı olarak gözden geçirme eylemi olarak tanımlamaktadır. Gençler, sosyal 
medyada stalk davranışı geliştirmişlerdir. Sosyal medya kullanan 7 gencin her 
birisi stalk yapmaktadır.  

Beğenilme duygusu, toplum içerisinde kabul görme her bireyin istediği 
davranışlardır. Sosyal ağlar sayesinde bu istekler sosyal ağlarda oluşturulan 
kimlikler üzerinden gerçekleşmektedir. Birey sosyal medyada kendinden 
uzaklaşarak oluşturduğu kimlikler ile yeni bir ben oluşturma çabasına girmektedir. 
Gerçek hayatta mutsuz, asosyal, pasif, yalnız bireyler sosyal medyada 
oluşturdukları tam tersi kişilikleri ile gerçek kişiliklerinden kaçmakta ve 
duygularını tatmin etmektedir ( Akmeşe ve Deniz, 2017: 28). Gençlerin kişilik 
oluşumlarında, gerçek hayatta toplum içerisinde aktif roller almada sosyal hizmet 
uzmanlarına büyük roller düşmektedir. 

Sosyal hizmet uzmanları bireyi çevresi içerisinde değerlendiren bakış açısıyla bu 
konuyu ele almalıdır. Sosyal hizmet uzmanları gençlerin ihtiyaçları ve 
önceliklerinin farkındadırlar (Yılmaz, S. ve ark., 1997). Gençleri sosyal medyanın 
zararlarından ve olumsuz davranış kalıplarından kurtarmak üzere bilinçlendirme 
çalışmaları yapılmalıdır. Yetenekleri doğrultusunda, gençlere yönlendirme 
çalışmaları yapılmalıdır. Öğrencilerin farkındalık düzeylerinin arttırılması 
gerekmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, üniversiteler ortaklığında gençleri sosyal medyadan uzak tutmak için bir 
araya gelip çalışmalara planlamalıdır. 
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