
Sosyal Paylaşım Ağı Olarak Facebook ve Türkiye’de Kullanım Pratikleri: Kolektif 
Üretim’in Facebook Haziran 2009 Araştırması… 
 

Mutlu Binark, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi 
mutlub@tr.net 

binark@baskent.edu.tr 
 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Bahar 2009 eğitim-öğretim döneminde 
vermekte olduğum “Enformasyon Teknolojileri ve Toplumsal Cinsiyet” adlı yüksek lisans 
dersi kapsamında, dersi alan Ayşenur Yıldırım, Çağdaş Gümüşoluk, Eser Aygül, Murat 
Haner, Senem Börekçi, Serpil Öztürk, Tuğrul Çomu adlı yüksek lisans öğrencileri ile 
“Kolektif Üretim” adı ile Facebook’un Türkiye ayağını bir kaç kavram ve sorun odağınında 
araştırmaya karar verdik. Sosyal paylaşım ağlarının özellikleri, türleri, Facebook’un 
Türkiye’de kullanıcı sayısı, Türkiye’den kullanıcıların genel olarak bu yeni medya ortamında 
ne yaptığı, kullanıcıların mahrem ve elektronik gözetim algısı, toplumsal örgütlenmelere 
bakışı ve katılımları, kullanıcıların Facebbok ortamında kimliklerini performe edişleri, 
çevrimiçi iletişimin çevrimdışına taşınması durumu, ana akım medyada Facebook özelinde 
sosyal paylaşım ağlarının temsili ve gündeme getirilme biçimleri  gibi… 
 
Araştırmayı gerçekleştirebilmek için, Facebook’da hesap oluşturuldu, belli bir tema üzerinden 
toplyumsal içerikli bir imza kampanyası düzenlendi ve bu sanal imza kampanyası (418 imza) 
sanal uzamdan gerçek yaşama taşındı. Facebok‘da hesabımızla arkadaş olanlar ile de  açık 
uçlu bir sormaca uygulandı. Ortamda yapılan gözlemlerden elde edilen bulgular ve geçerli 
bulunan 37 anket yanıtının sonuçları şu anda Kolektif Üretim tarafından bir kitap olarak 
hazırlanmakta. Kolektif Üretim’in araştırma sonuçlarının bir kısmını şu alt başlıklar altında 
özetleyebilirim: 
 

• Facebook gibi sosyal paylaşım ağları (Myspace, Orkut, Twitter, Friendster, LinkedIn), 
bireylere sınırları belli olan bir sistem içerisinde açık veya yarı açık profil 
oluşturmalarına izin veren,  farklı kişilerle bağlantı paylaşımında bulunan kişilerin 
listesini ve bu kişilerin bağlantılı olduğu diğer kişilerin listesini de sunan web tabanlı 
hizmetler olarak tanımlanmaktadır (Boyd ve Ellison, 2007).  Sosyal paylaşım ağlarının 
çoğunda kullanıcılar yeni insanlarla karşılaşma ve iletişime geçme amacının ötesinde 
mevcut arkadaşları veya tanıdıkları ile de iletişimi sürdürme amacını gütmektedirler 
(Boyd ve Ellison, 2007). Bu nedenle profilin ikna edici bir şekilde sunumu, mevcut 
arkadaşların bulunması veya arkadaş sayısının artması için önemli ve gereklidir. 
Profilin görülmesi ne kadar kapalı kalırsa, Facebook ortamında geniş bir toplumsal 
sermaye oluşturulması zorlaşmaktadır.  

• Facebok’da hesap sahibi olmayı, Dunbar’ın sosyal dolaşım (social grooming) kavramı 
ile açıklayabiliriz. Dunbar, dedikodunun ve insani ilginin/merakının sosyal dolaşımın 
bir versiyonu olduğu görüşünü ileri sürer. Dunbar’a göre, dedikodu türleri yeni 
kültürel etkileşim alanları yarattığı gibi genel itibariyle bireylerin farklı bireylerle olan 
ilişkilerinde nerede olduklarını da gösteren toplumsallaşma aracıdır (Dunbar, 1998). 
Bu noktada da, Facebook hesabında kimliğin nasıl temsil edildiği, diğer bir deyişle 
Goffman kavramları ile “performe” edildiği önem kazanır (2009). Facebook’da 
varolanlar arkadaşlarının ne yaptıklarını, onların ilişkilerini gözetlemekten, 
kendilerinin de aynı anda gözetlenmesinden hoşnut olmaktadır, diyebiliriz. Bu nedenle 
de çevrimdışı gündelik yaşamlarında meydana gelen her olayı, durumu duvarlarında 
duyurmakta, fotoğraf albümü ile paylaşmaktadır. Facebook kullanıcıları için sanal 
uzamda bu varoluş biçimi kamusal bir paylaşımdır, dolayısı ile mahrem olanın 
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sınırları değişmiştir.  Facebook üzerinden nelerin paylaşıldığına ilişkin anketimizde 
sorulan bir soruya verilen yanıtlar sınıflandırıldığında ise, katılımcıların %50’sinden 
fazlasının video, müzik ve fotoğraf paylaşımı için Facebook’u kullandıklarını, geri 
kalan kısmının ise düşüncelerini, duygularını, yapılacak olan bir etkinlik veya 
kampanya haberinin duyurusu için ya da beğenmiş oldukları makale, gazete haberleri 
ve slaytları Facebook üzerinden paylaştıklarını tespit ettik. Ayrıca, Facebook 
kullanıcıları birbirler ile artık MSN deki gibi iletişim kurmaktadır. Ancak iletişimin 
içeriği kısalmakta, niteliği değişmektedir.  

• Anket çalışmamıza katılanlar için Facebook’un taşıdığı anlam sorulduğunda verilen 
açık uçlu yanıtlar sınıflandırılmış ve aşağıdaki sonuca ulaşılmıştır: 
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Facebook sizin için ne anlam ifade ediyor? 

 
Buradan, bir toplumsal paylaşım ağı olarak Facebook’un, kullanıcıların farklı 
beklentilerini karşıladığı görülmüştür. İletişim, gözetleme ve eğlence aracı olarak 
getirilen ve kendi içlerinde daha ayrıntılı olarak düşünülmesi gereken tanımlamaların 
yanı sıra, dikkat çekici bir diğer yön de “yalnızlık duygusunu hafifleten”, “sosyal ilişki 
düzeyini belirleyen” bir araç tanımlamalarının getirilmiş oluşudur.  

 
• 1 Haziran 2009 resmi verilerine  göre, Facebook’un dünya üzerinde 202,727,740 üyesi 

bulunmakta. .Bu kullanıcıların 10,119,280’i ise Türkiye’den. Bu araştırmanın 
yapıldığı anda saat sabah 10, ve Pazar günü olmasına rağmen Türkiye’deki 
kullanıcıların %38,19’u çevrimiçi. Bu kadar popüler bir kullanımı olan sanal 
uzamında haliyle meta değeri üretmesi kaçınılmaz. Bu nedenle Türkiye’de Facebook 
ortamı giderek daha fazla reklamoyun, casual oyun, e-ticaret için kullanılmaya 
başlandı. Yeni medya ortamlarının gelişmesi bir yandan bireyin içerik üreticisi ve 
etkin katılım talebi ile bir yandan da kapitalizmin gerekleri/çıkarları tarafından 
biçimleniyor, diyebiliriz. 

• Siyasi iletişim stratejileri de yeni medya ortamına uygun olarak çeşitlenmekte. Barack 
Obama’nın Facebbok üzerinden yürüyen yardım kampanyası ve hayran gruplarının 
“Değişim” söylemini sürekli sanal uzamda gündemde tutmalarının başarısı üzerine, 29 



Mart 2009 yerel seçimlerinde de kimi adaylar kimi partiler bu ortamda sanal 
kampanya yürüttüler. Akla ilk gelen isimler, Mustafa Sarıgül, Kemal 
Kılıçdaroğlu…Bu arada Facebook ortamında AKP’nin “Hanım Kolları” dahi mevcut. 

• Facebookda hesap sahiği olanlar bu arada gözetleniyorlar: Örneğin, Genel Kurmay 
Başkanlığı ASAL Daire Başkanlığı asker kaçaklarını bu ortamda tespit ederek, tebligat 
yaptı. Sanal uzamda ulus-devletin ve sermaye şirketlerinin her edimi izlediğinin 
farkında olmak konusunda farkındalık kullanıcılarda ne yazık ki düşük.  

• Facebook ortamını kullanıcılar özellikle nefret içerikleri üretmek için kullanmakta. 
Örneğin, “En iyi Kürt Ölü Kürttür”, “Kürtlere Soykırım Yapılsın diyenler” gibi 
isimlerle birçok ırkçı grup Facebook ortamında varolmaktadır. Bu grupların varlığına, 
aksine şikayet olmadığı sürece Facebook yöneticileri de br şey yapmamaktadır. 
Kullanıcılar yeni medya ortamına gündelik yaşamlarındaki ırkçı, militarist, cinsiyetçi 
ve homofobik bakış açılarını taşımaktadır. 

• Facebook’da etik dışı başkaları adına hesap açma, onların kimliğini performe etme 
edimi vardır.  

• Son olarak, Facebook’ta örgütlenme pratikleri incelendiğinde ise, Facebook üzerinden 
gerçekleştirilen siyasal ve toplumsal kampanyaların, sanal uzamdan gerçek uzama 
taşınmasının sınırlı olduğu görülmektedir. Bireyler, bilgisayar başında oturarak tek bir 
düğmeye basıp sayısız kampayayı desteklemektedir. İnternet dolayımlı kampanya 
katılımı, geçek uzama, ancak kampanyayı yürüten örgütün gerçek uzamda üyesi 
olunca mümkün hale gelmektedir.  Bu koşullarda ise, Facebook’un zaten örgütlü olan 
bireyler için daha çok haberleşme işlevi görmektedir. Çalışma kapsamında, erkek 
arkadaşı tarafından öldürülen ve cesedi  parçalanarak bir gitar kutusu içerinde çöpe 
atılan Münnever Karabulut adlı genç kadının cinayet sonrası kaçan katil zanlısı Cem 
Garipoğlu’nun bulunması ve Münevver Karabulut’un ailesine destek olunması amaçlı 
oluşturulan Facebook kampanyasın da incelenmiştir. Facebook’ta Münevver 
Karabulut’un adına 16.06.2009 tarihi itibariyle açılmış 118 grup yer almaktadır. 
Doğrudan “Münevver Karabulut” adı kullanılarak açılan grup sayısı ise 27 adettir.  
Buna karşılık şüpheli Cem Garipoğlu’nun adının kullanıldığı bugün itibariyle 54 adet 
grup kurulmuş durumdadır. Bunların birçoğunun, Garipoğlu’nun Münevver’in katili 
olduğuna inanlar tarafından oluşturulmuş olduğu görülmektedir. Bu gruplara “Cem 
Garipoğlu Katildir, Cem Garipoğlu Yakalansın, Anti Cem Garipoğlu” gibi isimler 
verilmiştir. Bununla birlikte Facebook’ta taraf olarak Cem Garipoğlu’nun yanında yer 
alanlarca oluşturulan  “Cem Garipoğlu Destekçileri” isimli grup, grubun açıklama 
notuna şunları yazmıştır: “ Hep suçlanıyor. Rahat bırakın Cem’i”. 482 üyesi bulunan 
gruba üyelik ancak, yöneticinin onayı veya davetiyle gerçekleşebilmektedir. Cinayete 
ilişkin yeni gelişmeler medyada yer aldıkça açılan grup sayısı ve bu gruplara üyeliğin 
de arttığı gözlenmiştir. Örneğin; en fazla katılımcının yer aldığı “Münevver 
Karabulut” adlı grubun üye sayısı 16.06.2009 tarihinde 83.321 iken, ertesi gün 
medyada yer alan Karabulut ailesinin avukatlarının davadan çekilme haberleri üzerine 
üye sayısına bir gün sonra 2001 kişi daha eklendiği, haberin çıktığı gün ise grubun 
duvarına 1229 adet not yazıldığı  gözlemlenmiştir. Karabulut adına açılan gruplarda, 
her ne kadar Münevver Karabulut’un katilini bulma adına ya da yasını tutarak, 
duygularını paylaşan insanlar tarafından üye olunup yorumlar yapıldığı görülse de; bu 
grupların içinde yer alan mesajlar da Karabulut için olumsuz ifadelerin de  yer aldığı 
görülmüştür. Bu olumsuz ifadeler Münevver’in iffetini, ahlakını sorgular niteliktedir. 
Facebook’ta Münevver adına çeşitli etkinliklere yönelik bilgilendirme ve davet 
çalışmalarının da sürdürülmüş olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki olan ; 2009 Nisan 
ayında düzenlenen mevlit töreni davetine 140, ikincisi olan 2009 Mayıs ayında  
düzenlenen anma törenine ise 177 kişi katılacağı yönünde onay vermiştir. Nitekim, 
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Facebook üzerinden duyurusu yapılan bu etkinliklere katılım olmuş, böylece sanal 
ortamdaki bir örgütlenmenin gerçek yaşama taşındığı görülmüştür. 

 
Sosyal Paylaşım Ağı Olarak Facebook ve Türkiye’de Kullanım Pratikleri: Kolektif 
Üretim’in Facebook Haziran 2009 Araştırmasının tüm bulguları Güz 2009 da kitap 
olarak yayına hazırlanmaktadır… 
 


