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ÖNSÖZ 

Yabancılaşma kavramı hayatımızın her alanında belli bir etkinliğe sahiptir. Akademik 

bir kimliğe sahip olmayan sokaktaki insanların bile birçok sosyal problemden bahsederken 

adını koyamasalar bile aslında yabancılaşmadan bahsettiklerini görüyoruz. Özellikle iletişim 

teknolojilerinin gelişmesi ve ekonomik refah seviyesinin artması ile birlikte toplumsal hayata 

ilişkin kuşaklar arası düşünce tarzları oldukça farklılaşmaktadır. Bu durum yabancılaşma 

kavramı ile ilgili derin bir analiz yapmayı oldukça önemli bir hale getirmektedir. 

Sosyal medya günümüz ulaştığı yaygınlık ve çeşitlilikle beraber adeta toplumsal 

gerçekliğe alternatif bir sanal gerçeklik oluşturmuştur. Toplumsal kültürlerin atomize 

olmasından bireyselleştirici etkisi sebebiyle önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda sosyal 

medya yabancılaşma ilişkisi detaylı bir şekilde incelenmesi büyük bir önem arz etmektedir. 
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ÖZET 

YEŞİL, Abuzer, “Yabancılaşma ve Sosyal Medyanın Toplumsal Yabancılaşmaya 

Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Malatya 2018. 

Yabancılaşma kavramı genel olarak özne olan insanın ürettiği ve sahip olduğu şeyler 

karşısında nesne durumuna düşmesi durumu olarak tanımlanmaktadır. Yabancılaşma 

toplumsal hayat içerisinde ortaya çıkmakta ve insanın yaşamının tüm yönleriyle ilgili 

gerçekleşebilmektedir. 

Marx’ın yabancılaşma yaklaşımı bugün bu alanda söz söyleyen hemen herkesin 

görmezden gelemeyeceği bir referans noktası oluşturmaktadır. Marx özellikle bireyin ürettiği 

şeylerin zamanla kendisi karşısında nesnel bir varlık haline geldiğini ve bireyin ürettiği şeyle 

olan ilişkisinin iki farklı taraflarmış gibi bir yabancılaşma meydana getirdiğini ifade 

etmektedir. Marx’ın öncelikle ekonomik temelli yaptığı tanımlamalar giderek diğer 

alanlardaki yabancılaşma yaklaşımlarını da önemli ölçüde etkilemiştir. 

Sosyal bilimler literatüründe yabancılaşmadan söz edildiğinde ekonomik, siyasal, 

sosyal, dini, ideolojik vs. alanların tamamı akla gelmektedir. Özellikle modernizm ve post-

modernizm süreçlerinin iç içe yaşandığı günümüzde tüm değer, norm ve kurumların bir alt üst 

oluş yaşaması özelde bireyin, genelde toplumların bütün ezberlerini bir değişime zorlaması 

yabancılaşma kavramının kapsamlı bir şekilde ele alınmasını gerektirmektedir.  

Özellikle toplulukçu kültürlerin genel karakterlerine aykırı bir şekilde atomize olmaya 

başlaması bir ‘parçalanmışlık’ vurgusunu ön plana çıkarmakta, birey-birey ve birey-toplum 

ilişkilerini yeni bir boyuta taşımaktadır. Bu durum süreçten etkilenenler tarafından farklı 

yaklaşımlara sebep olmakta, toplumun egemen dili açısından adı bu şekilde konulmasa da bir 

yabancılaşma olarak değerlendirilmektedir. Eskinin daha muteber olduğu, insani değerlerin 

yok olmaya başladığı, yeni nesillerin toplumun kültüründen uzaklaştıkları sıkça dile getirilir 

olmuştur. 

Sanayi devriminden itibaren kitle iletişim araçlarının kitleler üzerindeki etkisi 

bilinmekle beraber yeni medya teknolojileri ve ortamları ile bunun boyut değiştirdiği ve çok 

daha etkin hale geldiği görülmektedir. İnternet erişiminin hemen her ortamda mümkün hale 

geldiği günümüzde bireyler çok farklı etkileşim ve iletişim deneyimleri yaşayabilmektedirler. 

Sosyal paylaşım ağlarının, bilgi, iletişim, paylaşım, dayanışma gibi imkanları kolaylaştırdığı 

düşünülmektedir. Ancak eş zamanlı olarak bunun sanal bir gerçeklik alanı oluşturarak 

bireyleri gerçek hayattan kopardığı, içinde yaşadığı topluma yabancılaştırdığı, birey ve 

toplumların sosyal medya ağları üzerinden manipüle edildiği de yoğun bir şekilde 

tartışılmaktadır. 
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Bu çalışma son yıllarda yaşanan toplumsal dönüşüm sebebiyle değer, tutum ve 

davranışlarda ortaya çıkan yabancılaşmanın sosyal medya ortamındaki temsilini ve 

taşınmasını araştırmak üzere tasarımlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği 

ile yapılan bu çalışma Malatya halkı üzerine yapılmıştır. 

Bu amaçla özellikle son yıllarda dünyada ve Türkiye’de yaşanan değişimlerin insanların 

düşünce ve yaşam tarzlarını nasıl etkilediği, kişiler, kuşaklar ve gruplar arası iletişim 

üzerindeki yansımaları, kişilerin yabancılaşmayı algılama biçimleri ve sosyal medyanın 

bunlar üzerindeki etkisinin hangi düzeyde olduğu ile ilgili düşüncelerini tespit etmek amacıyla 

soru formu oluşturulmuştur. Soru formu ile ön-test yapılıp analiz edildikten sonra anket 

uygulamaya hazır hale gelmiş ve anket sonucunda elde edilen veriler SPSS programı ile 

analiz edilip yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancılaşma, Toplumsal Yabancılaşma, Sosyal Medya 
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ABSTRACT 

YEŞİL, Abuzer, “Alienation and The Effect Of Social Media On Social Alienation”, 

Master Thesis, Malatya 2018. 

The concept of alienation is generally defined as the situation that the individual falls 

into the object state in the face of things the individual , who is the subject , produces and 

possesses. Alienation emerges in social life and can be realized in all aspects of human life. 

Marx's alienation approach constitutes a reference point that can not be ignored by 

almost everybody who speaks in this area today. Marx expresses that in particular the things 

that the individual produces in time become an objective entity in the face of him/her and that 

the relationship with the thing that the individual produces brings about an alienation like two 

sides. The definitions based primarily on economic bases by Marx has increasingly affected 

the alienation approaches in other areas. 

When alienation is mentioned in social science literature, all of the fields such as 

economic, political, social, religious, ideological etc. come to mind. Especially today, when 

modernism and post-modernism live together, that the overturning of the norms and 

institutions, force change all the memorizing of the the individual, in private, the societies, in 

general, requires that the concept of alienation needs to be addressed in a comprehensive way. 

In particular, the beginning of being atomized contrary to the general characteristics of 

collectivist cultures brings to the fore the emphasis of 'fragmentation', bringing individual-

individual and individual-society relations to a new dimension. This leads to different 

approaches by those affected by the process, and is considered an alienation even if this name 

is not put by the society in this form in terms of the dominant language. It has often been 

argued that the old is more respected, that human values are beginning to disappear, and that 

new generations have moved away from the culture of society. 

Since the industrial revolution, the influence of mass media tools on masses has become 

known, but this has changed dimension and become more effective with new media 

technologies and environments. Today, as Internet access becomes possible in almost every 

environment, individuals can experience very different interaction and communication 

experiences. It is thought that social networking networks facilitate information, 

communication, sharing, solidarity. At the same time, however, it has been intensively 

discussed that this detract from the real life, making a virtual realm of reality, alienates from 

the community and manipulates individuals and societies through social media networks. 

This study is designed to investigate the representation and moving in the social media 

environment of alienation that arises in values, attitudes and behaviors due to the social 
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transformation in recent years. This study, which will be conducted by the questionnaire 

technique in the quantitative research methods, will be carried out on the people living in 

Malatya. 

For this purpose, a questionnaire will be formulated specifically to determine the ideas 

regarding how the changes in the world and our country in recent years affect people's way of 

thinking and life,reflections on communication between people, generations and groups, the 

forms of that people perceive alienation, at what level the effect of social media on them 

is.After the questionnaire is pre-tested and analyzed, the questionnaire will be ready to be 

applied and the data obtained in the questionnaire will be analyzed and interpreted by the 

SPSS program. 

Key Words: Alienation, Social Alienation, Social Media 
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1. GİRİŞ 

Fransızca’daki alienation kelimesi, Latince alienatio sözcüğünden gelmektedir. 

Bu Latince sözcüğün anlamı, “başkasına bırakma, iletme veya iletim, sevgisizlik, 

soğukluktur”. Yine Latince'de olan alienus ise “diğer” anlamına gelmektedir. Sözcük 

her ne kadar Latince’den Fransızca’ya geçmiş ve Yeni Ahit menşeili bir sorunsalı içerse 

de, köken itibariyle Yunanca allotrios’tan gelmektedir. Allotrios kelimesi “başkası, 

yabancı” anlamına gelmektedir.. Eski Yunanca’da yabancılaşma manasına gelen kelime  

allotriosis   ise, Stoacı öğretinin “kendini kabul ettirmesi” anlamına gelen oikeosis 

sözcüğü ile ilişkilidir; ve sözcük “bir kimsenin kendi emeğinin ürünlerinden aşırı 

şekilde kopması; genellikle hayatın aslında çekici ve değerli olabilecek bazı yönlerinden 

açıkça nefret etmeyle veya bunlara duyarsız kalmayla sonuçlanan toplumsallıktan ayrı 

düşme” anlamlarına sahiptir (Binbirçiçek Akdeniz, 2012, s. 13). 

Yabancılaşma terimi Webster İngilizce Sözlüğü’nde (1968); 

1) bir özelliğin başka bir tarafa iletilmesi 2) bir kişinin yabancılaşması; 3) akli 

rahatsızlık” olarak tanımlanmaktadır.  

Kavramın Latince kökeni olan alienatio hukuk dilinde bir çıkarı veya hakkı 

transfer etmek veya satmak; psikolojide kişilik bölünmesi veya delilik; sosyolojide 

birey ve toplum arasındaki bağın çözülmesi; dinde ise birey ile tanrı arasındaki bağının 

çözülmesi anlamlarında kullanılmaktadır (Boudon, 1989, s. 30-33). 

D.Beel bir makalede “Grek ekstasis fikri (Lat:superstitio), kişinin gizem 

ayinlerinde ya da esrime anında bedeninden ayrılması Romalılarca zihinsel 

yabancılaşma (abalienation mentis) olarak görülmekteydi ve toplumsal olarak takdire 

değer sayılmaktaydı. İlk Hristiyanlar için yabancılaşma insanın Tanrı’dan ayrılmasıydı; 

Hegel için, Fenomenoloji’sinde ‘unglickliches Bewusstein’, Kuşkucu (Grek) ve Stoacı 

(Roma) bilincini izleyen mutsuz bilinç (ya da Hristiyan tini)’tir ve “bölünmüş doğa 

olarak benliğin, ikili ve çelişik bir varlığın bilinci olan Yabancılaşmış Ruh’tur” (Beel, 

1966, s. 699). 

Adam Schaff’a göre; 

a) Bizatihi yabancılaşma ile yabancılaşma kavramları birbirinden farklıdır  

b) Yabancılaşma, eylemi yapan ile eylemin ürünleri arasında bir ilişkidir. Üretimi 

yapanın bizzat kendi ürünleri ile çelişerek kendi iradesi dışında temsil edilen sosyal 

sistemde insan ürünlerinin işlerlik kazandığı ilişkinin adıdır.  
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c) Bizatihi yabancılaşma, kişinin toplumda yabancı olduğu şeyden ortaya çıkan 

bir durumun adıdır. Duygularda, tecrübelerde ve birey toplumlarında ortaya çıktığı için 

de öznel bir olaydır.  

d) Bizatihi yabancılaşma ile yabancılaşma arasında ilişkisellik olmakla beraber 

özdeşleştirmek mümkün değildir (Schaff, 1974, s. 32). 

İnsanın bizatihi yabancılaşması bir şeye binaen onun heyecanları ve bireyin öznel 

deneyimleri alanında ortaya çıkan sürekli yabancılaşmasını ifade etmektedir.  

Feuer, altı tip yabancılaşmadan bahseder: sınıflı toplumun yabancılaşması, 

rekabetçi toplumun yabancılaşması, sanayi toplumunun yabancılaşması, kitle 

toplumunun yabancılaşması, ırkın yabancılaşması ve kuşakların yabancılaşması. 

Felsefi anlamda yabancılaşma kavramı, özsel varlık olarak “kişi” ile onun tarihsel 

varoluşu arasındaki çelişkiyi ifade eder. Bireyin özsel özellikleri ve enerjisi kendi 

haricindeki bir şeye yöneldikçe dışsal bir karakter kazanmakta ve ortak varoluşla 

birliğini kaybetmektedir (Torrance, 1981, s. 71-74). 

Teolojik anlamda kavramı irdeleyenler, insanın ilahi varlıkla başlangıçtaki 

birliğini kaybetmesinin sonucu olarak görürler yabancılaşmayı. Bu sebeple 

yabancılaşma insanlığın evrensel kaderidir. 

Hegel, Rousseau ve Feuerbach’a göre yabancılaşma bir toplumdaki insanları bir 

şekilde etkileyen insanlığın genel durumuyla ilgili bir şeydi.  

Yabancılaşma kavramı Marx’ın en önemli kavramsallaştırmalarından birisidir. İlk 

olarak 1840’lı yılların başında bu kavramı kullanmaya başlayan Karl Marx, sonraları bu 

konu üzerinde yoğunlaşmaya devam etmiştir (Swain, 2013, s. 3). Yabancılaşmayı 

hayatın her yönüyle ilgili bir fenomen olarak görse de ekonomi temelli yabancılaşma 

yaklaşımı daha ön plana çıkmıştır. Marx’ın insan emeğini odak olan bir yabancılaşma 

tanımı vardır.  

Toplumlar çoğu kez yabancılaşma ile ilgili yönelimlere kayıtsız kalmaktadırlar. 

“Yabancılaşma” kavramının tarihi bunun örnekleriyle doludur. Yabancılaşma kavramı 

felsefi anlamda ilk olarak Fichte ve Hegel tarafından 19. yüzyılın başında kullanılmış 

ancak kavramın etkisi sadece kendi çevrelerindeki takipçileri ile sınırlı kalmıştır. 

Kavram, Marx’ın kullanımıyla 1940’larda sosyolojiye girmiş olsa da bir süre sonra 

unutuldu. Bundan yaklaşık yüz yıl sonra tekrar gündeme geldi. Tekrar gündeme 
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gelmesinin o dönemde yaşanan bunalımlara bağlı olarak insani uzaklaşma probleminin 

ortaya çıkmasıyla ilgili olması söz konusudur (Pappenheim, 2002, s. 4-5). 

Marx, yabancılaşma fikrini ortaya atan ilk kişi değildir. Hegel’in “her gerçeklik 

biçiminin özünde ayrılık ve uzaklaşma vardır” fikri Marx’ı derinden etkilemiştir. 

Uzaklaşmanın, diyalektik sürecin bir evresi olduğu, insanın bunu yaşayarak ve buna 

başkaldırarak kendi benliğini yarattığı, böylelikle kendini insan olarak gerçekleştirdiği 

fikri Marx’ı özellikle etkilemişti. Buna rağmen Hegel ile ayrılmıştır. Marx daha çok 

yabancılaşmanın çağdaş dönemdeki rolü üzerinde durmuş, kavram üzerinde evrensel bir 

ilke olarak yoğunlaşmamıştır. Hegel’den farklı olarak yaşadığı çağı uzaklaşmanın 

yerine uzlaşma ve sükûnete bıraktığı, insanın kendi iç barışını sağlayarak nihayet 

kendini bulduğu bir dönem olarak görmüyordu. Bunun yerine yaşadığı dönemde, 

çatışma ve kargaşa oluşturan güçler, "kendi kendilerinin dışına taşma ve mevcut tarihi 

sürecini kendi kendini aşacak şekilde zorlama eğilimi gösteren karşıt yönelimler 

görüyordu. Marx, Hegel’in yabancılaşmayı “kendi kendisinden uzaklaştırılmış ruh” 

olarak görmesine karşı çıkıyor, yabancılaşmayı aklın sınırları içindeki bir olay olarak 

zihninde canlandırması eğilimini yanlış buluyordu. Hegel’in gerçek varoluşu felsefi 

varoluş olarak tanımlayan yaklaşımını alaya alıyor, kendisi yaşamın, insanın 

yabancılaşmasına yol açtığını düşündüğü fiili ve somut şartları ile ilgileniyordu 

(Pappenheim, 2002, s. 74-75). 

Marx'ın kuramında ekonomik, siyasal  ve dinsel olmak üzere üç tarz yabancılaşma 

ve insana dair nelik sorunu vardır. Ekonomik yabancılaşmanın kökeninde temel bir 

insan eylemi olan işi görür. Bu kendi emeğini ürüne insanı yabancılaşmasıdır; emeğin 

nesnelleşmesidir (Binbirçiçek Akdeniz, 2012, s. 21-22). 

Marx'ın düşüncesine göre, insanlığın tarihi, insanın kendisine ve dış dünyaya karşı 

yabancılaşmasının tarihidir. İnsan kendisini yaratıcı bir güç ve amaç olarak 

göremiyorsa; dünya hem diğer insanlar, hem de kendisine yabancı kalıyorsa o insan 

yabancılaşmıştır (Binbirçiçek Akdeniz, 2012, s. 14-16). 

Hegel ve Feuerbach’ın, yabancılaşma ile Marx’ın düşüncelerine zemin 

oluşturduğu söylenebilir. Yabancılaşma Hegel ile tarih felsefesinin, Feuerbach ve Marx 

ile tarihsel materyalizmin ana konularından biri haline gelmiştir. 

  Hegel'in yaklaşımında, yabancılaşma, kişinin iktisadi, politik ve kültürel 

nesnelleşme süreçlerinde rasyonel katılımdan yoksun hale gelmesini ifade eder. Bu 
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insanın rasyonel potansiyelinin, benlik bilincinin kaybolması ve yaratıcı doğasından 

uzaklaşması mânâsına gelir. Bireyin doğası vesilesiyle öznelliğini tekrar kazanması 

yabancılaşmanın aşılmasını sağlar (Ertoy, 2007, s. 50-51). 

Hegel'e göre din, hem kişisel özgürlük alanını, hem insanlar arası ilişkileri hem de 

toplumsal düzeni etkilediği için, insanın kendisine, doğaya ve diğer insanlara 

yabancılaşmasına sebep olmaktadır.  

Yabancılaşmanın ilk aşaması oluşu (tez), ikinci aşaması bozulmayı (antitez), 

toplumsal, evrensel ruh ile ve tarihin yaratıcı doğasıyla bütünleşme ise birliği (sentez) 

meydana getirir. 

Hegel fikirlere yaslanan bir diyalektik geliştirmişken, Marx ise diyalektiği 

toplumsal ilişkilere, karşıt ve çatışan güçlere dayandırmıştır. İnsan doğası yerine üretim 

ilişkilerini, metafiziğin yerine de tarihsel durumu koymuştur. Marx, ürettiği “dini”, 

yaşam şekli, ideolojisi; yaygınlaştırdığı üretim ilişkileri ve kendine has “dil” ile 

kapitalizmin yabancılaştırıcı bir düzen olduğunu söylemektedir. 

Marx'a göre insan emeği özünde yabancılaştırıcı bir özelliğe sahip değildir. Emek, 

eğer gerçekten insanın kendi özgür iradesinin bir yansıması ise, yani bir değişim 

değerine tabi tutulmamışsa yabancılaştırıcı bir sürece sebep olmaz. 

Yabancılaşmanın temel nedeni olan özel mülkiyet, yabancılaşmış iş hayatının ve 

iş bölümüne dayalı örgütlenme şeklinin zorunlu sonucudur. Özel mülkiyet, emek 

ürünlerinin değişim değerine, toplumsal ilişkilerin de nesneler arası bir ilişkiye 

dönüşmesine sebep olmaktadır. Yabancılaşmış üretim süreciyle, işçinin üretim 

araçlarına sahip olan ve bu yolla da üretim süreçlerini kontrol edenler karşısında 

düştüğü durum anlatılmak istenmektedir. Bu anlamda işçinin yaşadığı süreç, özel 

mülkiyet karşısında yabancılaşma sürecidir. 

Dini yabancılaşmanın kaynağı olarak gören Hegel'in tersine, Marx dini 

yabancılaşan bilincin bir ürünü olarak görmüştür. 

1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Sosyal medya mecralarının toplumsal yabancılaşma üzerinde etkili olup olmadığı, 

eğer etkiliyse bu etkinin derecesinin ne olduğu konusunda uzunca bir süredir tartışmalar 

sürmektedir. Bazı yazarlar yabancılaşma sürecinde ekonomik ilişkilerin, dinin, arkadaş 

ve yakın çevre gibi bireysel ve toplumsal etkenlerin rolüne vurgu yaparken; medyanın 
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etkisi üzerinde hassasiyetle durmaktadırlar. Toplumsal olayların bireylere ulaşmasının 

en önemli yolunun son yüzyılda medya olduğu düşüncesi hakimdir. 

Özellikle günümüzde sosyal medya  bir çok alanda insanların dünya görüşünü, 

sevinç ve korkularını olduğu kadar, tutum ve davranışlarını da etkileyebilmektedir. 

İnsanlar tıpkı televizyon, radyo ve gazetede olduğu gibi sosyal medyada görüp 

okuduklarıyla iyi bir yaşam şekli ve toplumun ilgileri hakkında bilgilenmekte; 

başkalarına karşı tutumlarını bunlara göre ayarlamaktadırlar. İletişim ağlarının yaygın 

olduğu bir toplumda sosyal medya da önemli iletişimsel işlevler görmektedir. Bireylerin 

ve toplumların dünyayı algılayışları arasında büyük farklar bulunmaktadır. Sosyal 

medyanın hem benzer düşünceleri paylaşma ortamı oluşturması hem de bunları anlaşılır 

bir şekilde insanlara aktarması gibi bir özelliği bulunmaktadır. 

Diğer yandan, toplumlarda bireylerin ve tüm toplumsal kategorilerin doğru, 

yeterli, detaylı ve sürekli olarak bilgi ve düşünce edinmeye olan ihtiyaçları artmaktadır. 

Toplumsal yaşamın çeşitlenmesi, katılımın değişim göstermesi, sosyal ve kültürel 

düzeyin farklılaşması gibi konular sosyal medyanın özelliklerinden etkilenmektedir. 

Sosyal medyanın bireylerin yabancılaşması, toplumsal kavrayışları ve davranışları 

üzerinde etkili olup olmadığı konusunda devam edegelen tartışmalarda iki yaklaşım 

tarzı ön plana çıkmaktadır. İlk yaklaşım modelinde sosyal medyanın geniş ölçüde sınırlı 

ve dolaylı etkisinde söz edilmekte ve sosyal medyanın genellikle mevcut inançları, 

tutum ve davranışları pekiştirici etkisi olduğu belirtilmektedir. Bu yaklaşıma göre sosyal 

medya insanların fikirlerini doğrudan değiştirmez, bunun yerine insanların mevcut 

inanç ve değerleriyle uyumlu bilgileri edinmesine yardım eder. İkinci yaklaşım tarzı ise 

sosyal medyayı, insanlar üzerinde doğrudan etki üretme gücüne sahip mecralar olarak 

görmektedir. Bu modelde sosyal medya, insanların toplumsal kavrayışları, inançları, 

duyguları ve davranışları üzerinde doğrudan etkileme gücüne sahiptir. 

Bu çerçevede çalışmanın sorunsalı, Malatya örneğinde insanların toplumsal 

yabancılaşma düzeyleri üzerinde sosyal medyanın etkili olup olmadığıdır. Bilindiği 

Türkiye’de geleneksel toplumsal yapının belirgin olarak var olduğu yerlerden biri 

Malatya’dır. Malatya’da yaşayan sosyal medyadan haberdar insanların sosyal, kültürel 

ve inançsal özellikleri, kendilerini sosyal medyada nasıl ifade ettikleri ve söz konusu 

insanların toplumsal yabancılaşma düzeylerinde sosyal medyanın rolünün tespit 

edilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Malatya’da yaşayan 
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insanların yabancılaşmaya bakış açıları, sosyal medyaya karşı tutum ve alışkanlıkları, 

onların yabancılaşma süreçleri ile sosyal medya kullanımı arasındaki ilişkinin ortaya 

konması bu çalışmanın ana hareket noktasını oluşturmaktadır. 

Bu çalışma ulaşacağı bulgular itibariyle; 

Toplumsal yabancılaşmada etken olan nedenlerin ortaya konması açısından, 

Yabancılaşma faktörleri arasındaki ilişkinin gücünü ve yönünü tespit etmek 

bakımından, 

Toplumsal yabancılaşmada sosyal medyanın rolünü ortaya koymak açısından, 

Sosyal medya takip etme alışkanlıkları ile toplumsal yabancılaşma arasındaki 

ilişkiyi tespit etmek açısından, 

Kullanılan sosyal medya mecra türü ile toplumsal yabancılaşma arasında nasıl bir 

ilişki olduğunu belirlemek bakımından, 

Bireysel kimlik, toplumsal kimlik, sosyal konulara ilgi düzeyi, toplumsal aidiyet 

ile yabancılaşma arasındaki ilişkiyi belirlemek açısından, 

Malatya’daki insanların sosyal medya kullanma alışkanlıklarını belirlemek 

bakımından, 

Malatya’da yaşayan insanların toplum ile bireyler arası ilişkilerinin boyutunu 

tespit etmek açısından, 

Yaş, meslek, cinsiyet, eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik duruma göre 

yabancılaşmadaki farklılıkları tespit etmek açısından, 

Toplumsal sistemin sağlıklı işlemesi için ilgili kurum ve aktörlere girdi sağlaması 

açısından, 

Önem arz etmektedir. 

1.2. Araştırmanın Yöntemi  

‘’ Yabancılaşma ve Sosyal Medyanın Toplumsal Yabancılaşmaya Etkisi ‘’ isimli 

bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Toplanan 

veriler SPSS programına girilmiştir. SPSS programı içinde yer alan farklı analiz 

teknikleri kullanılarak elde edilen veriler yorumlanmıştır.  

1.3. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma genel tarama modelinde olup; çalışmanın bağımlı ve bağımsız 

değişkenleri arasında karşılıklı ilişkisel tarama yapılmıştır. 15 yaş ve üzeri insanların 

enformasyonun yoğun bir şekilde dolaşımda olduğu günümüzde toplumsal 
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yabancılaşma düzeyi ile sosyo-demografik özellikler, bireysel tutumlar, medya kullanım 

örüntüleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla veriler toplanmıştır.  

1.4. Araştırmanın Uygulaması ve Örneklem Seçimi 

Toplumun yabancılaşma algısını belirlemek, yabancılaşma düzeyi ile sosyo-

demografik özellikler, bireysel tutumlar, medya kullanım örüntüleri arasındaki ilişkiyi 

ortaya koymak amacıyla 15-30 Nisan 2018 tarihleri arasında Malatya’nın iki merkez 

ilçesi Battalgazi ve Yeşilyurt’ta bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Örneklem 

seçiminde rastlantısal örneklem alma tekniği esas alınmıştır. Araştırmada katılımcılara 

yüz yüze anket uygulanmış, ön inceleme sonucunda 1168 anket analiz için uygun 

görülmüştür.  

1.5. Soru Formu ve Ölçüm Araçları 

Seçilen kişilerden veriler, kavramsal çerçevenin oluşturulmasından sonra 

hazırlanan soru kağıdı aracılığıyla toplanmıştır. Soru kağıdı 3 ana bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini tespit etmeye 

dönük sorulara yer verilmiştir. 

İkinci bölümde katılımcıların sosyal medya kullanma pratiklerini belirlemeye 

yönelik 10 soru sorulmuştur. 

Üçüncü bölümde toplumsal yabancılaşma düzeyi ile sosyal medya arasındaki 

ilişkiyi belirlemek üzere 5’li likert tipinde 24 soru hazırlanmış ve 1.Hiçbir zaman 

2.Nadiren 3.Ara-sıra 4.Çoğu zaman 5.Her Zaman aralığında cevaplar alınmıştır. 

Ölçeğin güvenirliliği Cronbach’s Alpha= 0,86 olarak tespit edilmiştir. 

Öte yandan hazırlanan soru kağıdı öncelikle 50 birey üzerinde ön-teste tabi 

tutulmuştur. Ön test sonucu toplanan verilerin istatistiki analizleri gerçekleştirilip; soru 

kağıdındaki eksiklikler giderilmiş ve uygulamaya hazır hale getirilmiştir. 

 

1.6. Verilerin Analizi ve Kullanılan Testler 

Alan araştırması 15 Nisan 2018-30 Nisan 2018 tarihleri arasında Malatya 

merkezde katılımcılarla yüz yüze görüşmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

veriler SPSS 20 istatistik paket programı kullanılarak elektronik ortamda işlenmiştir. 

Oluşturulan hipotezleri sınamak için veriler uygun istatistiksel analizlere tabi 

tutulmuştur. 
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1.6.1 Faktör Analizi 

Araştırmada ilk olarak yabancılaşma faktörlerini belirlemek amacıyla faktör 

analizine başvurulmuştur. Faktör analizi, aynı yapı ya da özelliğe sahip birbirleriyle 

ilişkili çok sayıda değişkeni bir arada ölçmeyi, az sayıda faktör ile açıklamayı 

amaçlayan bir istatistiksel tekniktir (Büyüköztürk, 2004, s. 117). Burada temel amaç bu 

değişkenlerdeki bilgiyi en az bilgi kaybıyla az sayıdaki boyutlara indirmektir. Dikkatle 

bakılırsa, faktör analizinin iki ana amacı söz konusudur (Erdoğan, 2003, s. 352): 

Değişkenler arası ilişkinin yapısını bulmak: Bu amaçla değişkenler arasında 

korelasyon analizi yapılır. Test sonucunda kategoriler gruplandırılır. 

Veri Azaltma (data reduction): Bu yöntemle çok sayıda değişkenlerden onları 

belli bir başlık altında toplayan değişkenler belirlenir. Çok daha az sayıda değişken 

setleri oluşturulur. Faktör analizi açımlayıcı ve doğrulayıcı olarak iki biçimde le 

alınabilmektedir. Bu çalışmada açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. 

1.6.2. Bağımsız Örneklem T-Testi 

Çalışmada yabancılaşma düzeyinin, toplumsal bağlılığının, toplumsal değer ve 

konulara ilgi düzeyinin, toplumun sorunlarına ilgi düzeyinin ve sosyal medya kullanım 

örüntülerinin cinsiyet ile ilişkisini araştırmak için Bağımsız Örneklem T-Testi 

(Independent Samples T-Test) esas alınmıştır. Bağımsız Örneklem T-Testi, sadece iki 

grup arasında karşılaştırmaya olanak tanımaktadır. Başka bir deyişle analiz, iki 

bağımsız gruptan alınan iki örneğin aritmetik ortalamalarının karşılaştırılmasına 

dayanır. Analize dair temel varsayımlar ise şöyle özetlenebilir:  

Bağımlı değişkene ait ölçümler veya puanlar aralıklı ya da oranlı ölçek 

düzeyindedir ve karşılaştırmaya esas iki grup ortalaması aynı değişkene aittir. 

Bağımlı değişkene ait gruplar normal dağılıma sahiptir. 

Ortalama puanları karşılaştırılacak örneklemler ilişkisizdir. 

1.6.3. Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

Çalışmada yabancılaşma düzeyinin, toplumsal bağlılığının, toplumsal değer ve 

konulara ilgi düzeyinin, toplumun sorunlarına ilgi düzeyinin yaş, eğitim, meslek gibi 

sosyo-demografik özelliklerle ilişkisini ortaya koymak için Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) kullanılmıştır. Yine çalışmanın bağımlı değişkeni konumundaki 

yabancılaşma düzeyinin , toplumsal bağlılık, toplumsal değer ve konulara ilgi düzeyi, 

toplumun sorunlarına ilgi düzeyi, bireysel kimlik ve sosyal medya kullanım örüntüleri 
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gibi bağımsız değişkenlerle ilişkisi Tek Yönlü Varyans Analizi ile tespit edilmiştir. 

ANOVA, üç veya daha çok grup arasındaki farkın sıfırdan (birbirinden) anlamlı bir 

biçimde farklı olup olmadığını ortaya koymak için kullanılan bir analiz tekniğidir. 

ANOVA’nın uygulamaya dair başta gelen varsayımlarını şu şekilde sıralayabilmek 

mümkündür: 

Bağımlı değişkene ait puanlar (ölçüm düzeyi) en az aralık ölçeğinde olmalıdır. 

Puanlar bağımlı değişkende etkisi araştırılan faktörün her bir düzeyinde normal 

dağılım gösterir. 

Ortalama puanların karşılaştırılacağı örneklemler ilişkisizdir. 

Bağımlı değişkene ilişkin varyanslar, her bir örneklem için eşittir. 

1.6.4. Korelasyon Analizi 

Araştırmada toplumsal yabancılaşma faktörleri arasındaki ilişkinin yönünü ve 

gücünü; yine benzer bir şekilde yabancılaşma düzeyi ile sosyal medya kullanım 

örüntüleri arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü göstermek adına Korelasyon Analizine 

başvurulmuştur. Korelasyon Analizi, en az aralık seviyesinde ölçülmüş iki değişken 

arasındaki ilişkinin ve bağımlılığının yönünü ve şiddetini tespit etmeye dönük bir analiz 

tekniğidir. Bu testin güvenilir sonuçlar verebilmesi için, verinin metrik özellikler 

taşıması gerekmektedir. Korelasyon Analizi sonucunda hesaplanan korelasyon katsayısı 

r ile gösterilir ve -1 ile +1 değerler alabilir.  Korelasyon katsayısının, mutlak değer 

olarak, 0.70-1.00 arasında olması yüksek; 0.70-0.30 arasında olması orta ve 0.30-0.00 

arasında olması ise düşük düzeyde bir ilişki olarak tanımlanabilir. 

1.6.5. Ki-Kare Testi 

Çalışmada yabancılaşma algısının, bireysel kimlik algısının sosyo-demografik 

niteliklere göre dağılımını göstermede Ki-Kare Testinden faydalanılmıştır. Toplumsal 

yabancılaşmayı farkındalık düzeyinin bireysel tutumlara göre dağılımı ile 

yabancılaşmada etkili faktörün cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği Ki-Kare 

Testi ile analiz edilmiştir. Aslında Ki-Kare Testi, değişkenler arası farklılıkların tespit 

edilmesinde kullanılmaktadır. Ki-Kare Analizi, frekans dağılımları üzerinden 

hesaplanmaktadır. Ki-Kare Testi yalnızca iki değişken arasındaki ilişkinin varlığını 

ortaya koymakta; fakat bu ilişkinin kuvvetine dönük bir veri vermemektedir. 
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1.7. Hipotezler 

Hipotez 1: Katılımcıların cinsiyetine göre toplumsal yabancılaşma düzeyi anlamlı 

bir farklılık göstermektedir. 

Hipotez 2: Katılımcıların içinde bulunduğu yaş kategorisine göre toplumsal 

yabancılaşmaları anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Hipotez 3: Katılımcıların eğitim düzeyi, toplumsal yabancılaşmada anlamlı 

farklılığa neden olmaktadır. 

Hipotez 4: Katılımcıların mesleğine göre toplumsal yabancılaşma düzeyi anlamlı 

farklılık göstermektedir. 

Hipotez 5: Katılımcıların toplumsal aidiyetleri arttıkça , yabancılaşma düzeyleri 

azalmaktadır. 

Hipotez 6: Katılımcıların toplumun kültürüne karşı ilgi düzeyleri azaldıkça, 

yabancılaşma düzeylerinde bir artış yaşanmaktadır. 

Hipotez 7: Katılımsıların sosyal medyaya karşı ilgileri arttıkça, yabancılaşma 

düzeylerinde de bir artış yaşanmaktadır. 

Hipotez 8: Katılımcıların bireysel kimliklerine göre yabancılaşma düzeyleri 

anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. 

Hipotez 9: katılımcıların toplumda etkilendikleri faktörler ile yabancılaşmaları 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

Hipotez 10: Kalıtımcıların haftalık sosyal medya kullanma sıklığı ile 

yabancılaşmaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

Hipotez 11: Katılımcıların haftalık sosyal medya kullanma sıklığına göre 

yabancılaşma düzeyleri anlamlı olarak farklılaşmaktadır. 

Hipotez 12: Araştırmaya katılanların sosyal medya kullanım sıklığı arttıkça, 

yabancılaşma düzeylerinde de bir artış yaşanmaktadır. 

Hipotez 13: Katılımcıların sosyal medyadaki tartışma ortamlarını takip etme 

sıklığı arttıkça, yabancılaşma düzeylerinde de bir artış meydana gelmektedir.  
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2. YABANCILAŞMANIN KAVRAMSAL TEMELLERİ VE TÜRLERİ 

2.1. Ekonomik Yabancılaşma 

Üretim sürecinde işçilerin kendi emekleri üzerindeki kontrollerini kaybetmeleri 

Marx’a göre yabancılaşmanın kaynağını oluşturmaktadır. İnsan emeğinin metalaşması 

süreci, yabancılaşmanın diğer boyutlarının oluşmasında neden teşkil etmektedir. 

Kapitalizmdeki emekle ilgili bu yabancılaşma süreci hayatın diğer alanlarındaki 

yabancılaşmaya kaynaklık etmekte ve özetlemektedir. Bu süreçte işçiler kendi 

ürettikleri ürüne yabancılaşmaktadır. Emek verdiği o ürün kendisinin değil, 

işverenindir. Bununla birlikte ürettiği şey kendisinin karşısına yabancı bir şey ve 

düşman olarak çıkar. Çünkü o ürünü üretmek için emek ve zaman vermek zorunda 

kalmakta, bu sebeple kendi zamanından ve hayatından kısmak mecburiyetinde 

kalmaktadır. “İşçi kendini daha çok harcadıkça, kendisinin üstünde ve kendisine karşı 

yarattığı yabancı nesneler dünyası daha güçlü hale gelir, fakirleştikçe -iç dünyası- 

kendisine daha az ait hale gelir” (Marx & Engels, 2000, s. 86). 

Marx işçinin bir makina durumuna indirgenmesi halinde makinelerin işçinin 

rakibi haline geldiğini söylemektedir. Makineyi işçinin sırtındaki yükü hafifleten bir şey 

olarak görme eğiliminde değildir.  

“İnsanın kendi emeğinin ürününden, yaşam faaliyetinden, türsel varlığından 

yabancılaşmasının doğrudan sonucu, insanın insandan yabancılaşmasıdır. İnsan 

kendisine karşı koyduğunda, diğer insanlara da karşı koyar. İnsanın kendi emeğiyle, 

emeğinin ürünüyle ve kendisiyle olan ilişkisinde geçerli olan aynı zamanda onun diğer 

insanlarla, emekle ve diğer insanların emeğinin nesnesiyle olan ilişkisinde de geçerlidir” 

(Marx & Engels, 2000, s. 89). 

İnsan, hayatın birçok alanı ile ilgili yabancılaşma yaşamaktadır kendi özüne, 

doğaya, emeğinin ürünlerine, öteki insanlara yabancılaşmaktadır.  

Marx’ın inancına göre yabancılaşmanın üstesinden gelinebilir. Bu düşüncesiyle 

kendinden öncekilerden ayrılır. Ancak burada altı çizilmesi gereken bunun kapitalist bir 

düzen içerisinde gerçekleşmesinin mümkün olmadığı, kapitalist düzenin yıkılmasıyla 

mümkün olacağı yönündeki yaklaşımıdır. 

Nesnelerin değerinin artmasıyla, insanın dünyasının değerinin düşmesi arasında 

ters bir orantı vardır. İnsan ne kadar meta üretirse kendisi o kadar ucuz bir meta haline 
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gelir. Zenginlik ürettikçe kendisi yoksullaşır. Emek, metayı ürettikçe aynı zamanda 

kendisini ve işçiyi de meta olarak üretmektedir.  

Bu şu anlama gelmektedir. Emeğin ürettiği nesne onu üretenden bağımsız bir 

varlık olarak onun karşısına çıkmaktadır. Emek bir nesneye dönüştükçe işçi için 

gerçekliği yitirmek olarak, nesneleşme nesneye kölelik olarak, sahiplenme bir 

yabancılaşma olarak ortaya çıkmaktadır.  

Nesneyi sahiplenmek işçiyi kendisine o kadar yabancılaştırır ki ne kadar çok 

nesne üretirse o kadar az sahiplenebilir ve kendi ürettiği sermayenin egemenliği altına o 

kadar girer. 

Bu sonuçlardan ortaya çıkan durum şudur: işçi emeğinin ürünü karşısında tıpkı bir 

yabancı nesne karşısındaki durumu yaşamaktadır. Kendi emeğini kendisi karşısında ne 

kadar dışsallaştırırsa emeğin bir bağımsız olgu olarak gücü o kadar artar. İşçi ve emek 

birbirlerine rakip, birbirlerinden bağımsız hale gelir. İşçi kendi iç dünyasını ne kadar 

fakirleştirirse kendine has o kadar az şeye sahip olur. Nesne karşısında edilgen hale 

geldiğinden hayatı artık kendisine değil nesneye ait hale gelmiştir. Nesne artık onun 

ürettiği şey olmaktan çıkmış ve kendisinden bağımsız bir varlık haline gelmiştir. Aynı 

zamanda nesneye geçirdiği yaşam kendi yaşamına karşı ve yabancı bir yaşam haline 

gelmiştir (Marx, 2000, s. 22).  

Ekonomi yasaları açısından bakıldığında ortaya çıkan durum şudur: İşçinin 

üretimi büyüdükçe tüketimi azalır, ürün şekil kazandıkça işçi şekilsizleşir, ürettiği değer 

nispetinde kendi değer ve saygınlığı düşer, işin kendisinde akıl ve güç ne kadar arttıysa 

işçide ikisi de bir o kadar azalır (Marx, 2000, s. 23). 

 Fiziki veya başka türlü zorlamalar ortadan kalktığında insanların çalışmaktan 

kaçması emeğin yabancı özelliğini ortaya çıkarır. İnsanın kendisine yabancılaşmasına 

sebep olan dışsal emek onur kırılması ve kendini kurban etme etkinliğidir. İşçinin emeği 

artık kendisine ait bir öz mal olmaktan çıkmakta ve bir başkasına ilişkin olarak dışsal 

bir özellik kazanmaktadır. O artık başkasına aittir. Dolayısıyla işçinin de emekte bir 

başkasına ait olması anlamına gelmektedir. Bu işçinin kendi kendini yitirmesidir (Marx, 

2000, s. 25). 

Marx’a göre yabancılaşmış emek doğayı, kendini ve kendi öz etkinliğini insana 

yabancılaştırırken bununla beraber cinsi de ona yabancılaştırır: Cinsil yaşamı bireysel 

yaşamın aracı haline getirir. Öncelikle cinsil yaşamla bireysel yaşamı yabancılaştırır ve 
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sonra da soyutlanmış bireysel yaşamı soyutlanmış cinsil yaşamın ereği haline getirir 

(Marx, 2000, s. 27). 

Bu bağlamda yabancılaşmış emek şu sonuçlara yol açmaktadır: İnsanın cinsil 

varlığı, doğa gibi kendi cinsil yetilerine de yabancılaşmakta ve onun bireysel varoluş 

aracına dönüşmektedir. Bu yabancılaşmış emek tinsel ve insanal özü gibi kendi öz 

bedenini de ona yabancılaştırır. Yine emeğinin ürününe, yaşamsal faaliyetine ve cinsil 

varlığına yabancılaşmasının doğrudan bir sonucu olarak insan insana 

yabancılaşmaktadır. Tersi olarak kendisi için doğru olan şey diğer insanlar için de 

doğrudur (Marx, 2000, s. 29). 

İnsan kendi emeğine bir yabancı gibi davrandığında adeta karşısında ona düşman 

bir insan ile muhatap olmuş gibidir. Kendi öz emeğine kendisinden bağımsız bir varlık 

gibi güç atfedip ona teslim olduğunda, başka bir insanın egemenliğini, gücünü kabul 

etmiş olmakta onun hizmetine girmektedir. 

Öz yabancılaşmasının pratik görüntüsü ancak öteki insanlar ile olan pratik ilişki 

yoluyla ortaya çıkmaktadır. İnsan kendi emeğine yabancılaşmakla sadece yabancı ve 

düşman güçler olarak nesne ve üretim fiiliyle ilişkisini kurmakla kalmaz; aynı zamanda 

öteki insanların da hem bu nesne ve üretim fiiliyle ilişkisini hem de onların bizzat 

kendisi ile olan ilişkisini de kurar. Kendi öz faaliyetiyle nasıl ki kendisini yoksullaştırıp 

zayıflatıyorsa, kendini yitiriyorsa üretmeyen kişiyi de o kadar güçlendirmekte ve onun 

ürün üzerindeki egemenliğini de yaratmaktadır. Kendi eylemini ötekinin eylemi haline 

getirmektedir (Marx, 2000, s. 31). 

Marx özel mülkiyetin yabancılaşmış ve yabancı kılınmış emek ve insan 

kavramlarının çözümlenmesinden çıktığını ifade etmektedir. Yine ücretin yabancılaşmış 

emeğin doğrudan sonucu olduğunu, yabancılaşmış emeğin de özel mülkiyetin sebebi 

olduğunu vurgulamaktadır. Bu terimlerden birinin ortadan kalkmasının diğerinden de 

ortadan kalkması sonucunu doğurduğunu söylemektedir (Marx, 2000, s. 33). 

Marx iktisatçıları eleştirdiği yaklaşımında önemli noktalara vurgu yapar. Ona göre 

iktisatçılar işçilerin ihtiyaçlarını sadece onların fiziksel yaşamın zorunlu ve yoksul 

gerekliliğine indirgemekte ve onların etkinliğini de en soyut mekanik harekete 

indirgemektedirler. En yoksul yaşam işçi için olağan olandır, başka bir lükse ihtiyacı 

yoktur. Ayrıca bütün işçilerin durumu aynı olduğundan bu evrensel bir kural haline 

getirilmiştir. İşçinin yapması gereken bir zengin olabilmek için durmadan yoksul ve 
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çileli yaşamayı benimsemesidir. Ne kadar az yer, ne kadar az içer, ne kadar az 

sinemaya, tiyatroya gider, ne kadar az kitap satın alır, kuram kurar, şarkı söylerse o 

kadar çok biriktirir. Ne kadar az yaşarsa o kadar çok arttırır sermayesini. İktisatçı yaşam 

ve insanlığın yerine para ve zenginliği koyar. Öyle ki senin yapamadıklarını paran 

yapar. Yabancılaşmış yaşamınla kazandığın para terk ettiğin şeyleri senin için alabilir. 

Ama işçinin bunları satın alması için kendisini satması gerekir. “Zenginlik susuzluğu” 

içinde yok olmalıdır. Yani işçi, tam yaşamak isteyecek kadarını sahip olmalı ve yalnızca 

sahip olmak için yaşamayı istemelidir (Marx & Engels, 2000, s. 185-189).   

Marx, iş bölümünü, emeğin toplumsal özelliğinin yabancılaşması çerçevesi 

içindeki iktisadi dışavurumu olarak tanımlar. Madem ki emek insan etkinliğinin 

yabancılaşması çerçevesi içindeki bir dışavurumudur, yaşam belirtisinin yaşamın 

yabancılaşması olarak dışavurumudur; işbölümünün kendisi insanal etkinliği gerçek bir 

cinsil etkinlik, ya da insanın cinsil varlık biçimindeki etkinliği olarak, yabancı hale 

gelmiş, yabancılaşmış bir şekilde koyma olgusundan başka bir şey değildir.  

Proletarya ve zenginlik bir bütünlük gösteren zıt iki kavramdır. Onların bütünlük 

arz etmelerinin sebebi özel mülkiyet dünyasına ait oluşumlar olmalarıdır. Mesele bu 

çelişki içerisinde her birinin hangi yeri tuttuğunu fark etmektir. Zenginlik olarak özel 

mülkiyet kendi öz hayatiyetini sürdürmek zorundadır. Bunu da proletarya eliyle 

yapabildiğinden proletaryanın varoluşunu da sürdürmek zorundadır. Kendi doyumunu 

kendinde bulan özel mülkiyet bu çelişkinin olumlu tarafıdır. Bunun tersi olarak 

proleterya bu sorunu ortadan kaldırmak için hem kendisini hem de bağımlı olduğu özel 

mülkiyeti ortadan kaldırmak zorundadır. Bu bağlamda varlıklı sınıf ile proleter sınıf 

aynı insanal yabancılaşmayı temsil ederler. Varlıklı sınıf bu yabancılaşma içerisinde 

kendisini olduğu yerinde görür, bu yabancılaşmada bir doğrulama bulur, öz gücünü 

görür.  

“Mülk sahibi sınıf ta proleterya da aynı insani kendine yabancılaşmayı sergiler. 

Fakat mülk sahibi sınıf bu kendine yabancılaşma sürecinde kendisini rahat ve güçlenmiş 

hisseler, bu (sınıf) yabancılaşmayı kendi gücü olarak tanır ve onda insan varoluşunun 

görüntüsünü bulur” (Marx & Engels, 1984, s. 57).  

Öz erki onun insanal varoluş görünüşüne kavuşur. Proleterya ise bu 

yabancılaşmada kendisini yıkım içinde görür, kendi güçsüzlüğünü ve insandışı bir 

varoluş gerçekliğini görür. Varlıklı sınıf bu çelişkiyi koruyup sürdüren etkinliğe 
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kaynaklık ederken proleterya bu çelişkiyi yıkıp yok eden etkiye kaynaklık eder (Marx, 

2000, s. 81-82).  

“Emek ürünü olan özel mülkiyet, sonunda insanı kendi kendine büsbütün 

yabancılaşmıştır” (Marx & Engels, 2000, s. 52). 

Hegel, insanı vicdan ve düşünceden ibaret görmekte ve onun öze ulaşabilmesi için 

kendini zorunlu olarak nesne içinde eritmesi gerektiğini öne sürmektedir. Yani insan 

ancak “başkalaşarak kendileşir”. Marx ise tersine nesneye dönüşen emeğin bir bilincin 

oluşumu olmaktan çıktığını düşünmektedir. İnsanın kendisini objeyle özdeşleştirmesi ve 

bir eşya gibi görmesini yabancılaşma bağlamında değerlendirir.  

Kapitalist ekonomi koşullarında çalıştığı sürece insan nesnelleşmediğinden 

kendine yabancılaşmakta sermayeye yaklaşmaktadır. Burada üç noktanın altı 

çizilmelidir. Birincisi, emekçilerin üretim yapmasıdır. İkinci olarak üretim için sermaye 

gerekmektedir ve bu da emekçi de yoktur. Elde edilmesine de izin verilmemektedir. 

Üçüncü olarak ta emekçi bu üretimin karşılığı olarak bir ücrete bağlanmıştır. Yani 

geçim kaynağı başkasına aittir. Üretilen mallar özel teşebbüs sahipleri tarafından pazara 

sürünüz bir yandan kar ederken bir yandan da pazarı geliştirirler. Üretilen şey kullanım 

değerinin ötesinde bir değişim değeri kazanmıştır. Özetle bir ücret karşılığı bu üretimi 

yapan emekçi kendi ürettiği şeye yabancılaşmıştır. Ürün kendisinin olmaktan çıkmıştır. 

Başkalarına ait bir yabancı mülkiyet olgusu insanın özüne kadar nüfuz eden bir 

kamulaştırma belirtisi haline gelir (Zehar, 1999, s. 20-21). 

Marksist paradigmaya göre yabancılaşmanın önüne geçmenin yolu kapitalist 

sınıflı toplumu ortadan kaldıran sosyalist bir devrim yapmaktır. Bunun için de işçi 

sınıfının bizzat kendi sınıf bilincini gerçekleştirmesi ve sınıflaşmayı sağlaması gerekir. 

Yabancılaşmanın ekonomik ve sosyal sebeplerini bilmekle beraber kendi 

yabancılaşmasının da bilincinde olmalıdır. Kapitalist üretim yapısının yabancılaştırıcı 

ve sömürücü etkisinin şuurunda olan işçi sınıfı uzun vadede yabancılaştırmanın önüne 

geçme şansına sahiptir (Zehar, 1999, s. 22). 

Marx'a göre iş bölümü her bir bireyin kendisine dayatılan, dışlayıcı ve 

kaçınamayacağı tikel bir faaliyet alanı olur. Yine ona göre şeyler dünyasının değeri 

arttıkça insanın değeri düşer. Emek sadece metayı üretmez; aynı zamanda kendini ve bir 

meta olarak işçiyi üretir ve bu meta üretiminin yoğunluğuyla paralellik arz eder. Emeğin 

ürettiği nesne onu üretenin karşısına yabancı, ondan bağımsız bir şey olarak dikilir. 
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Emek nesneleşmiştir. Nesneleşme beraberinde nesneye köleliği, mülk sahibi olmak ta 

beraberinde yabancılaşmaya getirir.  

Özetle Marx'ın yaklaşımında insana ait olanın ve insanın ürettiklerini insanın 

önüne ve üstüne geçerek insan üzerinde belirleyici hale gelmesi hali yabancılaşmadır. 

Tıpkı Hegel’de olduğu gibi ayrılma ve teslimiyet birleştirilmektedir. Ancak Hegel’de 

kişinin kendisine dayattığı teslimiyet eylemi, Marx tarafından dışarıdan dayatılma 

olarak görülmektedir, dolayısıyla siyasallık kazanmaktadır. 

Denilebilir ki Marx'ın yabancılaşma yaklaşımının sayacakları iş bölümü, üretim 

araçlarının özel mülkiyeti ve metalaşmadır.   Marx'a göre iş bölümü, emek sürecini 

parçalayarak bütünselliğini bozmaktadır. Ortak çıkarların karşısına tikel çıkarları 

çıkarmakta, bireye dayatılan, onu köleleştiren yabancılaştırıcı bir etki göstermektedir. İş 

bölümü sebebiyle kafa ve kol emeği birbirinden ayrılmaktadır. Parçacı bir üretim süreci 

ortaya çıktığında birey yeteneklerini bütüncül olarak geliştirmemektedir. Teknoloji 

makinanın işlevselliğini ön plana çıkarttıkça makina işçinin emeğini kendine bağımlı 

kılmaktadır. Üretim araçlarının özel mülkiyete geçmesine sebep olarak ta sınıf 

çatışmalarına yol açmaktadır. Özel mülkiyet iki yönlü bir işlev görmektedir; hem 

yabancılaşmanın ürünüdür, hem de yabancılaştırıcıdır. 

Emekçi, kapitalist bir düzende yaşamını sürdürebilmek için çalışma kapasitesini 

satmak zorunda kalır. Çalışma ihtiyaç ve kişilik ile ilgili olmaktan çıkar, maruz kalınan 

bir zorunluluk haline gelir. Bu da işçinin kendi emeğine ve emeğinin ürününe 

yabancılaşması sonucunu doğurmaktadır. Emek sarfiyatındaki bu zorundalık kişinin 

özgür iradesini devre dışı bırakır. 

“Kapital” isimli eserinde Marx “meta fetişizmi” kavramını yabancılaşmanın 

yerine kullanmaktadır. Kapitalist sistemde eşyanın değişim değerinin kullanım değerini 

aştığını vurgulamaktadır. Birey artık eşyanın sembolik değerine bağımlı hale 

gelmektedir. Kendi ürettiği şey kendine hükmeder hale gelir. Durkheim’de 

yabancılaşmaya ilişkin doğrudan bir atıf yoktur. Ancak onun yabancılaşma tanımına 

"normsuzluk” ya da “normların hükmünü yitirmeleri" olarak tanımladığı "anomi" temel 

oluşturulmaktadır. İş bölümünün işlevi ile ilgili Marx’tan farklı düşünen Durkheim, iş 

bölümünün toplumu dengede tutmaya yaradığını söylemektedir. 
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2.2. Siyasi Yabancılaşma 

Demokrasi ve siyaset ile yabancılaşma arasındaki ilişkiye bakıldığında da şöyle 

bir durum ortaya çıkmaktadır. Demokratik süreçleri işleten araçların iyi işlediği, özel 

çıkar gruplarının müdahalesi olmaksızın işlediği, oy hakkının çeşitli yasal veya keyfi 

kararlarla sınırlanmadığı, örgütlü terör çetelerinin karışmadığı, seçim sonuçlarının 

adilce sayıldığı ortamlarda bile çoğu vatandaşın kafasında kendileri ile seçilmiş yönetici 

gruplar arasında son derece farkında oldukları bir uçurum kalmaktadır. Sadece “siyaset” 

ve “siyasetçi” kavramının çağrışımlarına bakmak bile birçok insanın kendilerini siyasal 

temsilcilerinin düşünce ve uygulama tarzlarından ayrı hissettiklerini ortaya 

koymaktadır. Siyasi liderler de bunun farkında olarak bu mesafeyi kapatmak amacıyla 

halkın görece çıkar ve ihtiyaçları ile ilgili gündem oluşturmaya ve bunu özellikle çarpıcı 

bir biçimde ortaya koymaya çalışmaktadırlar. Buna rağmen halk kitleleri bunların 

gerçekten kendilerini ilgilendiren sorunlar olup olmadığı konusunda tereddüt 

göstermektedirler. Harvard Üniversitesi’nden Profesör Samuel A. Stouffer liderliğinde 

Amerika’da Amerikan halkını en çok rahatsız eden sorunlar üzerine yapılan bir 

kamuoyu araştırması bu durumu ortaya koymaktadır. Bu araştırmada insanların 

güvenini sarsıp devleti çökertme ve komplo tehlikelerinin gayet canlı bir şekilde 

anlatıldığı ve sıradan insanın derinden endişelenmiş gibi görünen Ordu ve McCarty 

duruşmaları sırasında, “Amerikan halkının %1’den bile daha azı, herhangi bir etki 

altında kalmadan, ülkede bir komünist tehdidi bulunduğu kaygısını dile getirmiştir 

(Stouffer, 1955, s. 59). 

Bu gözlemlere dayanarak siyaset yapan insanların tamamının toplumun ihtiyaç ve 

beklentilerini kendi kişisel çıkarları için kullandıklarını söylemek mümkün değildir. 

Böyle düşünmek siyaset ile yabancılaşma arasındaki ilişkiyi çözümlemeyi zorlaştırır. 

Kendi çıkarları için halkın davasına sahip çıkmış görünen siyasetçiler olduğu gibi 

kendisini gerçekten halkın davasına ait hissederek siyasete yönelenler de vardır. Bu 

davayı temsil etmek için iktidar olmak gerektiğinde kişisel çıkarlar için değil de bu 

fikirler için iktidar arayışı içerisine girebilmektedirler. Ancak iktidarın ayartıcı yapısı 

sebebiyle zamanla bu kişiler kişisel iktidara âşık olabilmekte ve yandaşlarından 

uzaklaşarak onlara yabancılaşabilmektedirler (Pappenheim, 2002, s. 39). 

Modern insanın yabancılaşmasında bir diğer boyut vardır. Bireyin kendi kişisel 

varoluşu ile bir yurttaş olarak varoluşu arasında bir bölünme söz konusu olmaktadır. 
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Ulusun can alıcı sorunlarla ve hayati kararlarla karşı karşıya bulunduğu ve kendi 

yaşamının tehlikede olduğunun vurgulandığı bir dönemde, daha çok kişisel özellikteki 

sorunların bireyler için önem taşıdığı görülmektedir. İnsan kendi yaşamının birbirinden 

farklı ve genellikle çatışan parçaları olarak görmeye başladığı bu iki rolü birleştirmede 

yetersiz kalmaktadır (Pappenheim, 2002, s. 46). 

Devlet te yabancılaşmanın önemli yönlerinden biridir. Devlet onu oluşturan 

insanlardan ayrı, bağımsız bir kimliği varmış gibi algılanmakta ve insana 

yabancılaşmaktadır.  

Engels devletin dışarıdan topluma dayatılmış bir güç olmadığını, toplumun 

gelişmesinin bir aşamasının ürünü olduğunu söyler. Toplumun kendisini çözemediği 

karşıtlıkları, paylaşamadığı çıkarları ile ilgili çözüm üretmek üzere bir üst yapıya ihtiyaç 

vardır ki bu da devlettir. “Düzen” sağlayıcı, çatışmaları hafifleten bir yapı olması 

ihtiyacına karşılık gelir. Toplumdan doğan, fakat onun üzerinde yer alan ve giderek ona 

yabancılaşan bir güçtür devlet. Devlet hem sınıf karşıtlıklarını dizginleme gereğinden 

doğmuştur hem de bu sınıf çatışmalarının ortasında doğmuştur. Dolayısıyla en güçlü 

sınıfın, ekonomik duruma hakim ve bu vesileyle de siyasi açıdan da egemen sınıf haline 

gelen ve böylece ezilen sınıfı kontrol altında tutmak ve sömürmek için yeni araçlar 

kazanan sınıfın devletidir (Engels, 1979, s. 221-223). 

Çağımız insanı “yabancılaşmış” insandır. Psikolojik ve sosyolojik anlamda da, 

iktisadi veya siyasi anlamda da böyledir. Genel olarak bakıldığında; günümüz insanı 

kendisini toplumsal bir varlık olarak algılamamaktadır; bireysel menfaatleri her şeyin 

önündedir. Bizzat kendi yaşamına kaynaklık ettiği halde doğayı sonucunu düşünmeden 

tahrip etmektedir; çalışmayı kendisini geliştirip sosyal olarak zenginleştirecek bir 

etkinlik olarak görmek yerine sırtında bir kambur olarak algılamaktadır; ‘var olma’ 

edimini ‘sahip olmaya’ eşitlemiştir; aklının yaratıcılığını ve eleştirelliğini kitle iletişim 

araçlarının manipülasyonlarına teslim etmiştir; kendini neslini ve insanlığı yok 

edebilecek özelliklerdeki devasa silahların gölgesinde hayat sürdüğünün farkında 

değildir. Dünya üzerindeki gelir dağılımı adaletsizliğini, açlığın dünya nüfusunun büyük 

bir kısmını perişan ettiğini, su, toprak ve hava gibi doğal kaynakların hızla yitirildiğini, 

yaşadığı dünyanın çok geçmeden yaşanmaz bir çöle dönüşeceğini, silah şirketleri kar 

etsin diye savaşların sürdürüldüğünü, gençliğin uyuşturucu tüccarlarının kazancına 

kurban edildiğini… bilse dahi bunlara kayıtsızdır. Tüm bunlar karşısında yapabildiği tek 
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şey, çaresizlikle omuzlarını kaldırıp, “ne yapabilirim” demektir; “benim elimden bir şey 

gelmez ki…” İşte yabancılaşmanın gündelik yaşamdaki anahtarı bu son kritik 

cümlededir. Bu teslimiyet “iktidar”adır. 

Egemen ideolojiler, insanları “bir şekilde” kendilerine tabi olmaya ikna 

etmektedirler. Bu anlamda egemen ideolojiler, “yabancılaştırıcı ideolojiler”dir aynı 

zamanda. Egemen ideolojiler, “yönetilenler”i yaşam ve kaderlerinin kendi üstlerinde, 

kontrol edemeyecekleri ve (eskiden ‘kutsal’, bu çağda da ‘rasyonel’ oldukları için) 

boyun eğmeleri gereken dışsal kuvvetlere biat etmeye çağırmaktadır. Bu anlamda 

kapitalist çağın insanı biat etmeyi öğrenmiş insandır. 

Marksist paradigma perspektifiyle özetlenirse;  “özel mülkiyet”, yani insanın 

emeğine başkasına el konulması, tüm yabancılaşmaların kökenini oluşturur. Bu hal, el 

koyan egemen sınıflar (dinsel/seküler yönetici ve sermayedar) açısından 

“yabancılaştırıcı ideolojilerin” sahaya sürülmesini getirmiştir. Ve tarih boyunca bu 

ideolojiler üç “kutsal”ın etrafında konumlanmıştır. Din, Para ve Devlet. 

Renat Zehar ise sömürgecilik ile yabancılaşma arasındaki ilişkiyi irdelemiştir. 

Ona göre pazarın yapısı, dünya piyasasında koloninin metropole olan bağımlılığını 

maskelemektedir. Sömürgeleştirilen insan iki tür yabancılaşma yaşamaktadır. 

Sömürgeci patronlarla üretim ilişkilerinde ve metropolle yaptığı değişim işlemlerinde.  

Yine Zehar’a göre “ırk” ve “ırkçılık” faktörleri sömürge sistemini ayakta tutarlar. 

Afrika örneğine bakılırsa, empoze edilen “beyazların üstünlüğü” fikri daha sonra 

yerlilerin “aşağılık ırk” yargısı ile pekiştirilmiş ve kendiliklerinden yabancılaşma 

sürecine girilmiştir. Fransa’nın uyguladığı “asimilasyon” tekniği bunun en çarpıcı 

örneklerinden biridir (Zehar, 1999, s. 26). 

Sömürgelerde kendine has kişilik ve maneviyat bulma ve geliştirme imkânı 

olmaması sebebiyle yabancılaşma yerine göre ekonomik yerine göre entelektüel 

görünümler ortaya koyar. Fanon “psişik yabancılaşma”nın tahliliyle alakadar olmuştur. 

Sömürge insanları yabancılaşmanın tüm ekonomik koşullarına maruz kalmakla birlikte 

yabancılaşmanın psikolojik kavramlarının temellerini de oluşturmaktadırlar. Bununla 

beraber entelektüel yabancılaşma olguları sömürge insanlarında farklı biçimlerde 

meydana gelebilir.  

Sömürge ideolojisi ile yoğun ilişkide bulunan gruplarda yabancılaşma açık psişik 

çatışmalarla ortaya çıkar. Yabancılaşma “değişime uğramış” insanlarda tamamen 
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entelektüel özelliktedir. Avrupa kültürünü, kendisini ırkından uzaklaştıran bir araç 

olarak gören insan yabancılaşmış insan gibi davranmaktadır. Diğer insanlar ise bir ırkın 

diğerini sömürdüğü, bazı medeniyetlerin diğerlerine üstün tutan sömürüye dayalı 

rejimin kurbanı olmuştur (Fanon, 2016, s. 201). 

Sistemik sömürü sömürgeleşen insanla birlikte onu sömüreni de bir değişime 

uğratır. Zulüm gören insanın gayri insani hale getirilmesi zalime de yönelir ve onun da 

yabancılaşması ile sonuçlanır. Sömürgeci, sömürdüğü insanı bir eşya veya hayvan gibi 

algıladığı sürece kendisi de bir takım insanlık dışı özellikler kazanır. Nihayet sömürgeci 

sömürülen tarafından kabul görür. Böylece aralarında yıkıcı ve yaratıcı bir ilişki pekişir. 

Sadece kendi menfaati ve kendi muhafazası için uğraşan sömürgeci ve baskı altında 

yıkımla yüz yüze sömürge insanı tipi meydana gelir (Memmi, 2014, s. 128). 

  Sömürgede yaşayan insanlar ve kurumlar sömürgeci güçlerle ne kadar yakın 

olursa yabancılaşma süreci de o kadar hızlı gerçekleşir. Çifte standartlı davranışlar 

gelişir. Bu da devrimci potansiyelin düşmesine sebep olur. Çünkü sömürgeci zihniyeti 

kabul etmek, yabancılaşmanın nedenlerini görmeye mani olur (Zehar, 1999, s. 46) 

2.3. Felsefi ve Dini Yabancılaşma 

Felsefedeki genel anlamıyla yabancılaşma, şeylerin nesnelerin bilinç için yabancı, 

uzak ve ilgisiz görünmesi; daha önceden ilgi duyulan şeylere, dostluk ilişkisi içinde 

bulunulan insanların kayıtsız kalma, ilgi duymama, hatta bıkkınlık ya da tiksinti 

duymadır (Cevizci, 2002, s. 1009). 

Hegel, yabancılaşma mefhumunu felsefeyi bir mefhum haline getiren ilk kişidir. 

Yabancılaşma öteki varlık ile ilgilidir. Nesne ile öznenin karşıt olmasıdır. Bilinç ve öz 

bilinç zıtlığıdır. İnsan-varlığın Tin’den ayrı olarak bizzat kendisi tarafından 

nesneleştirilmesi yabancılaşmanın çözülmesi gereken esasını oluşturmaktadır.  

Yabancılaşma kavramını ilk olarak Hegel, “Tinin Görüngübilimi” isimli eserinde 

kullanmıştır. Hegel'e göre insanlığın tarihi aynı zamanda insanları yabancılaşmasının da 

tarihidir. Hegel “Tarih Felsefesi” isimli eserinde ruhun ulaşmak istediği tek hedefin 

düşünce ve tasarılarını gerçekleştirmek olduğunu söyler. Ancak bu ruh bu yönde 

eylemde bulunurken, araç hedefler amaç hedeflerin önüne geçer. Böylece insan kendi 

kendine yabancılaşma içerisinde girmiş olur. Bu durumu fark edemeyen insan, kendisini 

mutlu sanarak hayatına devam eder. 
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İnsanın neliğinden uzaklaşması, onun yabancılaşmasıdır. Nesnelerin hükmü altına 

giren insan, yabancılaşmıştır. Yabancılaşma aynı zamanda varoluşçu filozofların da 

hareket noktasıdır. 

Yabancılaşmayı en geniş manada işleyen kişi olarak Hegel, yabancılaşmayı 

dinden, felsefeye, oradan da toplumsal dünyaya doğru çözümlenmiştir. Önceleri 

evrensel ruha yapılan vurgu, zamanla yaşama kaymıştır, Hegel din ve sanatın, ruhu 

nesnelleşme sürecine ve kültürel kurumsallaşmaya fayda sağlamaktan ziyade, kültürel 

yaşamın bütününe yabancı kıldığı düşüncesini benimsedikten sonra ruhtan çok akla, 

metafizikten çok yaşam felsefesine öncelik vermeye başlamıştır. Alemin başlangıçta 

“bütünsel bir birlik” ve “kendinde varlık” oluşu düşüncesinden hareketle yabancılaşma 

fikrini geliştirir. Yabancılaşma, bu bütünsellik ile bireysel bilinç arasındaki ayrışmanın 

zorunlu sonucudur. 

Hegel, ruhun gelişim sürecinin belirli bir aşamasında yabancılaşmaya uğramasını 

kaçınılmaz görür. Yabancılaşmaya dair üç aşamalı bir çözümlemesi vardır. Ruhun hayat 

içerisinde geçirdiği süreç, “birlik”, “ayrışma” ve “bütünleşme”den oluşur. 

Yabancılaşmanın birinci aşaması, yani nesneleşme yolu ile “mutlak tin”den kopma; 

ikinci aşaması, yani evrensel ruhla, tarihin yaratıcı gücü ile bütünleşme, 

yabancılaşmanın üstesinden gelebilmek için zorunludur. İkinci aşama daha kalıcı ve 

sürekli bir bilinçlilik durumuna işaret eder (Schact, 1970, s. 35-47). 

 Peter L. Berger, dini hem yabancılaştırıcı, hem de yabancılaşmayı önleyici 

özellikleri ile iki yönlü tartışır. O, dinin, toplumsal düzeni, ona devamlılık ve 

değişmezlik görüntüsü vererek meşrulaştırdığını, toplumsal olarak tanımlanan realiteyi 

ve kurumları onlara nihai ve geçerli bir ontolojik statü sağlayarak koruduğunu söyler. 

Bununla birlikte din, toplumsal düzen için sağladığı makuliyetle yabancılaşmayı 

önleyici stratejileri de destekleyebilir (Berger, 2000, s. 71-80,147-156,205). 

Feuerbach dini düşünce ile yabancılaşma arasındaki ilişkiselliği irdelediği 

yaklaşımında insanların kendilerinde olan özellikleri bir Tanrı’ya yansıttıklarını, bir 

anlamda Tanrı’yı yaratıp kutsal bir mertebeye çıkarttıklarını, kendilerini de aciz, 

önemsiz, güçsüz birer varlık durumunda konumlandırdıklarını anlatmaktadır. Örneğin 

düşünmek, yaratıcılık, konuşmak vb. gibi insani vasıfları bir kutsal varlığa ait kılarak 

kendilerini kendi yeteneklerine yabancılaştırmakta ve kendilerini değersiz 

kılmaktadırlar. Aslında onlara ait olan artık yaratılan Tanrı imgesine transfer edilmiştir. 
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Dolayısıyla dini düşünceler insan hayatın “yabancılaşmış” ve “dışsallaşmış” 

özellikleridir (Swain, 2013, s. 17). 

Feuerbach’a göre insan yabancılaşmış bir tanrı değildir, tersine tanrı 

yabancılaşmış bir insandır. İnsan varlığının mutlaklaştırılmış ve yabancılaşmış bir 

formudur. İnsanın kendi üstünde, yabancı, hayal ürünü bir varlık yaratarak kendi 

özünden uzaklaşması yabancılaşmanın nedenidir. Bundan kurtulmak için, tanrı fikrinin 

yok edilmesi gerekir. 

Hegel, yabancılaşmayı en iyi “mutsuz bilinç”in örneklediğini öne sürer. Fakat 

mutsuz bilinç, toplumsal sürecin sadece öz bilinç düzeyinde ifade edilmesidir.  

Feuerbach ise yabancılaşma kavramından insanın kendine has etkilendiğinden 

aşırı şekilde koparılmasından oluşacak tehlikeler bağlamında söz etmektedir 

(Binbirçiçek Akdeniz, 2012, s. 8). 

Erich Fromm’a göre yabancılaşma fikri ilk defa Eski Ahit’te bahsedilen 

putperestlik kurumunda ortaya çıkar. İnsan putlara diz çökmekte ve bizzat yarattığı 

şeylere tapmaktadır. Böylece insan özne olma vasfını yitirerek nesne haline gelmektedir 

(Binbirçiçek Akdeniz, 2012, s. 16).  

“Artık hayatlarındaki bütün güçler ve yetenekler, kendi elleriyle yaratmış 

oldukları nesnelere aktarılmaktadır; ve insanlar, kendilerini yaratıcı birer kişi olarak 

göremez hale gelmektedirler. Daha sonra da, kendi özlerini bulabilmek için putlara 

tapınmaya ve kendilerini bunlara esir etmeye yöneltmektedirler. İşte insanlar böyle 

davranarak kendi yaşam güçlerinden ve kendi yeteneklerinin zenginliğinden uzaklaşır, 

onlara yabancılaşır” (Fromm, 1994, s. 106-107). 

Buna paralel bir şekilde günümüz insanı da kendi gücünü otoriteye, teknolojiye ve 

yerel değerlere aktararak kendini fark edememeye başlamış ve yabancılaşmıştır. 

Fromm’a göre, yabancılaşma kavramı, dinsel dilde çokça kullanılan “günah” 

kavramının aynısı ve karşılığı gibidir. Çünkü yabancılaşma da günah da insanın 

zamanla kendisinden vazgeçmesine ve kendindeki Tanrısallık’tan kopmasına sebep 

olmaktadır (Fromm, 1994, s. 110). 

Hegel, insanın gerçekten kendisini ortaya çıkarması için, kendini olumsuzlaması 

ve de kendisinden başka bir şey olması gerektiğini ifade eder. Kendisini bulmak için 

başka bir şeyde kendisini yitirmesi mecburiyeti ortaya çıkarmaktadır ki bu 

yabancılaşmasıdır.  
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Feuerbach, yabancılaşmanın kökeninin mutlak tinde değil, insanda bulunduğunu 

söylemektedir. Nesnel dünya artık kendi kendini tanıyan tinin bağımlılığı altında 

değildir. İnsan, doğal varlık, doğanın bilinci ve nesnel dünyanın içine konmuştur. İnsanı 

hükümranlık altına alan güçler onun için maddi değil, tinsel güçlerdir. 

Yabancılaşma kavramı Hegel’de, hem “bütünleşme” hem de “ayrılma” hallerini 

içerecek şekilde formüle edilmektedir. Hegel Tinin Fenomenolojisi isimli eserinde 

yabancılaşmanın “Tinin tikel bireyselliğini kurmak ve özel karakterini oluşturmak için 

gerekli olan, fakat ‘aşılması gereken’ bir süreç” olarak görür. Tin’in yarattığı dünya 

kendisine döndükten sonra “benlik” var olabilecektir. Bu hali de “yabancılaşmanın 

yabancılaşması” olarak tanımlar (Özbudun, Demirer, & Markus, 2008, s. 18). 

Hegel’de yabancılaşmanın birbiriyle ilişkili iki büyük anlamı olduğu 

gözlenmektedir: 1)Kişinin özde farklı olmadığı ve daha önce birlikte olduğu bir şeyden 

ayrıldığının farkındalığı 2) Kişinin özde farklı olmadığı ve daha önce birleşik olduğu bir 

şeyden ayrı olan benliğinden kasten vazgeçişi ya da teslimiyeti; yani yabancılaşma 

halindeki kendisini, bu ayrılığın zeminini yok etmek üzere kurban edişi. 

 Hegel, yabancılaşma sürecini tekil tinin kendi bilinciyle daha sonra yeniden 

birleşmek üzere toplumsal tözden ayrılması olarak görür. Ayrılan bireylerle toplumsal 

töz arasındaki mümkün tek birlik sentezdir, kombinasyondur. İnsan tini bu gelişim 

sürecinde toplumsal töz ile karşılıklı etkileşim içerisindedir. Bu etkileşim bir 

bütünleşme tamamlanamadığında da ne birey ne de toplumsal töz eskisi gibi 

olabilecektir.  

Feuerbach, insanın kendi özünü “kendi dışına yansıtma” halini yabancılaşma 

olarak tanımlar. Burada Hegel’den ayrılır. Hegel, Tin’e oluşturucu bir güç atfederek 

nesnel Tarih alanını ve dışsal Doğa alanını kuran yabancılaşmanın gerçek olduğunu 

savunurken, Feuerbach onun imgesel olduğunu söyler. Feuerbach’a göre yabancılaşma 

Hegel'deki gibi insanın nesnel bir alem kurması değil, insanın “Tanrı” olarak takdim 

edilen kurmaca bir “öz” üretmesidir. İnsan hem kendini var olmayan kılmakta hem de 

yaratılmamış ta olan kurmaca bir özle ilintilendirmektedir. Yabancılaşma ile ilgili 

söylenebilecek tek olumlu yönün, insanın “özünü” dışında aramasından sonra içinde 

aramaya yönelten bir ara evre oluşturması olduğunu dile getirir. Din ve Tanrı imgesini 

yabancılaşma olarak görür. Ona göre din ve Tanrı insana bir büyütme aynası işlevi 

görmektedir. “Din, insanın çocuksu özüdür.” der Feuerbach. 
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2.4. Toplumsal ve Kültürel Yabancılaşma 

Çağdaş sosyoloji literatüründe yabancılaşma temelde dört boyutta 

kullanılmaktadır. Bireyler arası yabancılaşma, iş yaşamında yabancılaşma, politik-

ekonomik yabancılaşma ve sosyo-kültürel yabancılaşma. Sosyolojideki başka bir 

yabancılaşma sınıflandırmasına göre de değerlere, normlara, rollere ve kurumlara 

yabancılaşma diye bölünebilir. 

Günümüzde teknolojik gelişmeye yönelik eleştiriler iktisadi çevrelerden değil 

daha çok manevi ve kültürel değerleri önemseyen çevrelerden gelmektedir. Bu çevreler 

teknoloji ile insan ruhu arasında bir uyuşmazlık, aşılmasına imkân olmayan bir boşluk 

olduğunu düşünmektedirler. Bu karşıtlık durumunun sonucu olarak insanın kaybettiği, 

teknolojinin ise kazandığı bir gelişmeye maruz kaldığımıza inanmaktadırlar. Rathenau, 

Spengler, Huizinga ve Ortega y Gasset gibi yazarların ortaya koyduğu bu olumsuz 

görüş 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaygınlık kazandı ve zamanla dünyanın her tarafında 

filozof ve bilim adamlarının yaptıkları birçok tartışma ve çalışmanın ana konusu haline 

geldi (Pappenheim, 2002, s. 30). 

İnsanın toplumun etkisiyle yabancılaşması çok önemli bir noktadır. Toplumsal 

sorunlar karşısında bireyin harici duygusu, bir katılımın yokluğu ve yine bunlar kadar 

toplumsal işlerde kişinin angajmanı yabancılaşma bağlamında yer alır. Bazen abartılı 

olarak ortaya konsa da “kalabalıkta yalnızlık”, “kendini mahrum eden birey”, 

“anarşizm” gibi ifadeler de yabancılaşma ile ilgili olarak kullanılmaktadır.  

Endüstrileşmeyle beraber büyük nüfus yığılmalarının ortaya çıkmasıyla 

yabancılaşmada iki karakter öne çıkmıştır. a) Toplumla olan ilişkilerde (aile, komşuluk, 

esnaf toplulukları vs.) gevşeme, yani kişi ile toplum arasındaki geleneksel bağların 

bozulması. b)Kişinin parçası olduğu toplumsal organizasyona göre öncekinden daha 

fazla olan bağımlılığı (Schaff, 1974, s. 31-32). 

Dikkat çekilmesi gereken bir nokta da gerçek ile retorik arasındaki uçurumdur. Bu 

durum da yabancılaşmayı körükleyebilir. Örneğin, bir çağrı merkezinde çalışan personel 

yapısını incelediğinizde yüksek oranda üniversite mezunu ile karşılaşabiliyorsunuz. İlk 

bakışta çok donanımlı ve “fazlaca yetenekli” bir kadroya sahip olduğu izlenimi 

oluşabilmektedir. Ancak gerçekte yüksek eğitime sahip bireylerin sıradan, rutin işlerde 

çalışması söz konusudur. Yüksek eğitime bağlı umutların sıradan işlerle karşılaşması 

yabancılaşmaya ve güçsüzlük hissine yol açar.  
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İnsanlar kendi kişisel çıkarları dışındaki şeylere yabancılaşmalarının farkında 

olmayabilirler; birey bu şekilde kendi öz bilincinden uzaklaştığını görmeyebilir. 

Dolayısıyla bu durumdan rahatsız olmayabilir. Hatta bu kopuşun sonucu olarak büyük 

başarılara ulaşabilmektedir. Bu başarılar devam ettiği sürece bir tür uyuşturma işlevi 

görür ve bireylerin kendi durumlarını fark etmelerini engeller. Birey ancak zor duruma 

düştüğünde kendi uzaklaşmasını hissetmeye başlar. 

Heidegger, insanın kendisinden uzaklaşıp yalnızlığından kaçarak toplum içerisine 

dalmasını huzursuzluk ve bunalıma sokan bir iniş olarak görmememizi söyler. Tam 

tersine toplumdan herhangi birisi olarak var olmanın sanki her şey yolunda ve 

olabileceğinin en iyisiymiş gibi bir yatıştırıcı etkisi olduğunu söyler. Bu yatıştırma 

insana ne kadar cazip gelse de insanın bunu yüksek bir bedel ödemeden elde etmesi 

mümkün değildir. O bedel de insanın kendi olmaya son vermesi, kendi benliğinden 

uzaklaşmasıdır (Pappenheim, 2002, s. 22). 

Erich Fromm, “Sahip Olmak ya da Olmak” isimli kitabında yabancılaşmış aktivite 

ile ilgili şu yaklaşımı ortaya koymaktadır. Ona göre yabancılaşmış aktivitede kişi, 

kendini, eyleminin aktif bir öznesi değil, bir sonucu olarak görmek durumundadır. 

Eylem kendinden ayrılmış, öte tarafta, hatta bizzat kendine karşıt bir şey gibidir. Bazı iç 

ve dış kuvvetler beni kullanarak eylemde bulunmaktadırlar, aslında eyleme yeltenen 

“ben” değilimdir. Bu yolla ben, eylemin sonuçlarından ayrılmış olurum. Psiko-patolojik 

alandaki zorlayıcı nevrozlarda yabancılaşmış aktivite için güzel örnekler bulunmaktadır. 

Böyle bir kişiliği olanlar, kendilerini kendi isteklerine karşı davranmak zorunda 

hissederler. Bu zorlayıcı nevroz sebebiyle kişiler merdivenleri sayabilir, belirli 

cümleleri tekrar edebilir, ilkel bazı törenleri yerine getirmeye çalışabilir. Psikanalitik 

çalışmalarında gösterdiği üzere, bu kişiler her ne kadar bir hedefe varmak için aktif 

görünseler de aslında farkında olmadığı bazı içsel zorlamaların etkisi ve güdüsü 

altındadır. Post hipnotik telkin olayı da yabancılaşmış aktiviteye verilebilecek başka bir 

örnektir. Hipnotik uykudayken bir emri alan birey, uyandıktan sonra hipnotizörün 

kendine verdiği emirleri uyguladığı halde, kendi içinden geldiği gibi davrandığını 

sanmaktadır. 

Buna karşılık yabancılaşmamış aktivitede bir üretme sürecinin merkezindedir ve 

ürettiği şey ile kendisi arasında bir bağ, doğrusal bir ilişki vardır. Kişi kendini 

eylemdeki özne olarak yaşar. Aktivite bireyin yeteneklerinin ve gücünün bir 
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yansımasıdır. Birey aktivitesi ile özdeşleşmiştir. Fromm bunu “verimli aktivite” olarak 

isimlendirmektedir.  

Ona göre ticari yabancılaşmış aktivite aslında “verimsizlik” anlamında bir 

pasivitedir. Ticari olmayan aktivite ise yabancılaşmamış aktivite niteliğindedir. Ancak 

günümüzde verimli bir pasivite ile çok az karşılaşılırken, aktivite gibi görünen 

eylemlerin çoğu da aslında yabancılaşmış pasiviteden başka bir şey değildir (Fromm, 

2015, s. 121-123).  

Melvin Seeman yabancılaşmanın beş unsurunu şu şekilde sıralamaktadır: 

Güçsüzlük: Ona göre yabancılaşmanın bu varyantı, kişinin kendi davranışının 

aradığı sonuçları veya destekleri belirleyemeyeceği beklentisi veya olasılığı olarak 

görülebilir. İnsanın kendi geleceğini tayin edemediğini, bunun dış faktörlerce, kader, 

şans ya da kurumlarca belirlendiğini düşünmesi buna örnek verilebilir. 

Anlamsızlık: Bireyin neye inanacağı netleştiremediği, karar almada kişinin asgari 

açıklık koşullarının sağlanmadığı durumları tarif eder ve yabancılaşmasıdır. Herhangi 

bir alanda etkinliğin kavranabilirlik ya da tutarlı bir anlam taşımadığı ya da yaşamın 

amaçsız olduğu duygusudur. 

Normsuzluk: Eğer beklentiler, kişinin verili hedeflere ulaşmasında toplumsal 

olarak tasdik edilmeyen davranışları gerektirecek kadar büyükse bu durum ortaya çıkar. 

Toplum tarafından kabul görmüş davranış kurallarına bağlılık duygusunun yokluğu ve 

dolayısıyla davranış sapmalarının, güvensizliğin, sınırsız kişisel rekabetin 

yaygınlaşması şeklinde kararsızlık olarak ta tarif edilebilir. 

Yalıtılmışlık: Verili bir toplumda yüksek sayılan inanç ve değerlere düşük değer 

vermek durumudur. Aydınların durumunu buna örnek olarak verir Seeman. Toplumsal 

ilişkilerden dışlanma ya da yalnız kalma duygusu da bununla ilişkilidir. 

Kendine yabancılaşma: Verili davranışın beklenen gelecek ödüllere bağımlılığı 

olarak tanımlanabilir. Bu anlamda Seeman’a göre bireyin kendini ödüllendirici bir 

etkinlik bulamayışı kendine yabancılaşmasıdır (Seeman, 1959, s. 783-791). 

Durkheim, anomi kavramını toplumdaki ahlaki ve normatif kuralların kişilerin 

davranışlarını yönetememesi yahut eylemlerini yeterince düzenleyememesi manasında 

kullanmaktadır. Anominin yaygın olduğu toplumlarda, normatif sistemlerde belirsizlik, 

karışıklık, yine “rol beklentileri”nde de karmaşa ortaya çıkarmaktadır. Toplumsal 

kurallar, düzeni koruyamaz ve sürdüremez hale gelmektedir. Bu bağlamda anomi 
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sorununu, insan doğası ve düzen sorunu, toplumla birey ilişkisi, hukuki ve ahlaki 

düzenlemeler, katılım ve özgürlük gibi konularla ilişkilendirmek olanaklıdır 

(Schweitzer, 1991, s. 69-72). 

Durkheim İntihar isimli eserinde, modern sanayi ve ticaretin meydana çıkardığı 

toplumsal koşulların, kuralsızlığa sebep olarak işçilerin yabancılaşma düzeylerini 

arttırdığını ve bunun intihar oranlarını belirgin bir şekilde etkilediğini söylemektedir 

(Durkheim, 2002, s. 295). 

Durkheim’a göre iktisadi bunalımların intiharları arttırması, insanları 

yoksullaştırması sebebiyle değil, toplumsal hayatta düzensizliklere yol açması 

sebebiyledir. Güç ve servette beklenmeyen artış ve azalmalar insanların sınıfsal bir 

bilinçlerini, davranışlarını alt üst etmekte ve bunlar tekrar bir dengeye varıncaya kadar 

toplumsal sistem düzenleyici gücünden yoksun kalmaktadır. Durkheim'ın anomik 

intiharlarla ilgili fikirleri, nesnel toplumsal süreçler ile ilgili yabancılaşma 

çözümlemelerini çağrıştırmaktadır (Durkheim, 2002, s. 280-289). 

Toplumsal sistemin değişimine uyum sağlayan, rasyonel bir ahlak sisteminin 

geliştirilmemesi, kişisel bilinçlerde yabancılaşmaya ve toplumsal hayatta anomi 

problemine yol açmaktadır (Durkheim, 2004, s. 35-39,61-67). 

İnsanların hayatının merkezine yerleşen iktisadi faaliyetler, kendilerine kılavuzluk 

edecek ahlaki prensipler bulunmadığı için toplumsal yabancılaşmaya neden 

olmaktadırlar. 

İnsanın biyolojik dürtüleri, toplumsal denge, işlevsel bütünlük ve süreklilik adına 

toplumsal kontrol mekanizmalarınca engellenmektedir. Bu engellemeyi bazen normlar, 

bazen kurumsal süreçler yapmaktadır. Merton’a göre eğer engellenme, kültürel olarak 

belirlenmiş hedeflerle bu hedefleri temin etmeye yardımcı olan araçlar arasındaki 

kopma ve uyumsuzluktan doğuyorsa, Durkheim'ın “anomi” dediği hal ortaya 

çıkmaktadır (Merton, 1968, s. 175,185-189). 

Carl Gustav Jung, “kolektif bilinçaltı”nı psişenin en köklü ve derin katmanı olarak 

görmektedir. Ona göre kişi, kolektif bilinçaltından uzaklaştıkça, kendisine, üyesi olduğu 

topluma ve bir parçası olduğu doğaya yabancılaşır (Jung, 1969, s. 42-43). 

Ancak öte yandan Jung, bireyin bütünleşmiş bir kişiliğe ulaşabilmesi için kısa bir 

süre kendi köklerine yabancılaşmasını mecburi bir süreç olarak görmektedir. Birey bu 

zaman diliminde, bilinçli yapısını ayakta tutan egosunu geliştirme, kişisel kimlik 
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duygusunu oluşturma, sosyal hayata uyum sağlama gereksinimi ve bir meslek bulma 

mecburiyeti gibi birçok sorunla baş etmek durumundadır. Yani, hayatın ilk döneminde 

çevreye uyumun oluşması, kişisel ilişkilerin kurulması, toplumsal kişiliğin gelişmesi 

için kişinin kendi içsel yaşamına yabancılaşması ve dıştaki hayata tüm varlığı ile 

katılması gerekmektedir. 

Georg Simmel modern yaşamın en büyük sorunlarının bireyin kendi varoluşunun 

özerkliğini ve bireyselliğini, boğucu toplumsal güçler, tarihsel miras, dış kültür ve 

yaşam tekniği karşısında koruma savından kaynaklandığını söylemektedir (Simmel, 

1950, s. 409). Takasın yerini alan paraya dayalı ekonomik sistemin, insanın 

bütünlüğünü tehdit ettiğini öne sürmektedir. Marx, yabancılaşmayı kapitalizm ile 

açıklarken, Simmel para ekonomisine dayalı modern kültürün gelişmesinin kaçınılmaz 

bir sonucu olduğunu söyler ve bunu “kültürün trajedisi” olarak niteler. 

Medya; tüketim kültürünü empoze eden yabancılaşmış uygarlık koşullarında 

sorgulamayı ve düşünmeyi engelleyici bir işleve sahiptir. Medyanın da merkez aldığı 

popüler kültür, hayatın her anında olumsuz manada ideoloji üretmekte ve bu ideolojik 

içeriği insanların bilinçaltına yerleştirmektedir. Bu yerleştirmeyi mümkün kılan 

yabancılaşmadır. 

Yabancılaşma ve bilinç birbirleriyle bağlantılı iki kavramdır. Yabancılaşma 

sürecini yaşayan insanlar “yanlış bilinçlenme” sebebiyle zarar görüp acı çekerler. 

Reklam temel olarak insanların dikkatlerini siyasi ve toplumsal konulardan alarak 

kendini beğenme, hazcılık gibi bireyci özellikleri körükleyen konulara 

yönlendirmektedir. Kişisel zevkler bir tutkuya dönüştürülerek ortaklık duygusu 

zayıflatılırken yabancılaşma güçlendirilir. 

Herbert Marcuse yabancılaşmanın insanı fildişi kulede yaşamaya zorladığını, 

mevcut düzenin özgür düşünceye daha az hoşgörülü davrandığını söyler. “Şeyleşmenin 

bittiği yerde birey başlar; yeni, radikal yeniden yapılanan yeni öznesi. Bu öznenin 

kaynağı da radikal kuram ile pratiğin geleneksel çatısını yıkan bir süreçtir” (Marcuse, 

1991, s. 17). 

Horkheimer, Marx'ın kapitalist düzende yabancılaşmadan kurtulmanın mümkün 

olmadığına dair düşüncesinden farklı olarak ile liberal pazar yapısında az da olsa 

yabancılaşmadan kurtulma umudu olduğunu düşünmektedir. Çağdaş filozoflardan Jean 

Baudrillard ise yabancılaşmanın artık bir lüks olduğunu söylemektedir. Çünkü 
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toplumsallık ölmüş kitle ortaya çıkmıştır. Toplumsalın yok olması bireyin de ölmesi 

demektir. Kitle, toplumsalı içine çekip yok eden bir kara deliktir. 

‘Diyalektik Aklın Eleştirisi’ isimli eserinde J.P.Sartre yabancılaşmayı iki manada 

değerlendirmektedir: 

1.Sömürü ve baskının sonucu tarihsel bir fenomen olarak. 

2. Yabancılaşmanın  temelinde olan praxisin a priori olanağı olarak 

Sartre’nin “Yöntem Araştırmaları” isimli eserinde de Marx ile uzlaşır bir 

yabancılaşma yaklaşımı içinde olduğunu görmekteyiz (Sartre, 1998, s. 73). 

Wright Mills, toplumsal hayatta artan rasyonalizasyonun, akılla özgürlük arasında 

istenen uyumu sağlayamadığını; gittikçe rasyonel fakat bireysel düşünce kabiliyetini 

kaybetmiş, hayatı rasyonelleştikçe huzursuzlaşan bir insan tipini ortaya çıkardığını 

düşünmektedir. Çağdaş insanın yabancılaşma şeklini de en iyi bu çelişki yansıtmaktadır. 

Bu anlamıyla yabancılaşmış insan, uygarlığın özgür ve rasyonel insan tipine ve buna 

binaen inşa edilen yönetim modellerine bir antitez oluşturmaktadır (Mills, 1979, s. 261-

265). 

Politika Karl Marx’a göre toplumsal yabancılaşmanın spesifik bir örneğidir. 

Politika herhangi bir insanın yaptığı bir şey olmaktan çıkmıştır. Daha dar ve özel bir 

zümre tarafından yapılan bir şeye dönüştürülmüştür. Politika sıradan insanların 

yaşamlarında olmayan bir şeye dönüştüğünden, örneğin insanlar enflasyondan şikâyet 

ettiklerinde ya da işverenlerinin zorbalıklarına karşı çıktıklarında bile bunu politika 

yapmak olarak görmemektedirler.  

2.5. Sosyal Medya Yabancılaşma İlişkisi 

İnternetin temel işlevi ağ içerisinde çift yönlü bir yapıya sahip bilgi aktarımını 

sağlamasıdır. İnternet’in bu temel işlevi sayesinde internet erişimi olan kullanıcı, eğer 

şahsına yetki verilmişse, İnternet’e bağlı farklı herhangi bir bilgisayardaki bilgilere 

ulaşabilir, onları kendi bilgisayarına transfer edebilir, kendi bilgisayarından da başka 

bilgisayara veri gönderebilir. İnternet yapısı gereği birden fazla haberleşme ağının 

(network) aynı anda birlikte meydana çıkardıkları bir iletişim ortamı özelliğini sağlar ya 

da bunu sağlayan bir platform diyebiliriz. Bu iletişim ağları bilgisayar ile ortaya 

çıkmaktadır. Başka bir deyişle, internet bilgisayarlar arasında inşa edilmiş bir 

haberleşme ağıdır. İnternet insanların kişisel ve toplumsal iletişim tarzını ve sosyal 

ilişkilerini biçimlendirmekte ve yaşam şekillerini dönüştürmektedir. Fiziksel iletişim 
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değişerek dijital iletişim halini almakta, internet kullananların sayısı ve kullanma 

yoğunluğu hızla artmakta, insanların internete aktardığı veri miktarı her geçen gün 

katlanarak artmaktadır.. Bilgisayar sistemleri yoluyla internete girilen resim, metin, ses 

ve video gibi verilerin analiz edilmesi sonucunda sağlanan bilgiyi sadece insanlarda 

olduğu gibi nesnelerde de kullanmaktadırlar (Yılmaz, 2016, s. 306). ABD Yüksek 

Mahkemesinin verdiği karara göre internet şöyle ifade edilir: İnternet birbiri ile bağlı 

halde olan bilgisayarlardan meydana gelen uluslararası ağ sistemdir. Bireylerin dünya 

çapında haberleşmesi için bütünüyle yeni ve eşsiz olan bir ortamdır.” Teknolojinin 

gelişerek ilerlemesi ile birlikte interneti artık aynı anda birçok iletişim özelliği taşıyan 

cihazda yani telefonlarda, ipad vb. ürünlerde görebilmekteyiz. İnternet’in teknolojik 

kökenli tarihsel alt yapı gelişimi ABD ve aynı zamanda Sovyetler Birliği arasındaki 

soğuk savaş yıllarına kadar uzanır devam eder. 1957 yılındaki Sovyetler Birliği 

tarafından Sputnik uydusunu uzaya göndermesi ile birlikte aynı zamanda ABD askerleri 

iletişimin korunması bağlamında çalışmalar inşa etmek üzere Savunma bakanlığı 

kapsamında ARPA adlı bir birim inşa etmiştir. ARPA soğuk savaş esnasında güdümlü 

füzelere karşı çeşitli sistemler oluşturabilmesi için DARPA (ileri Savunma Projeleri 

Ajansı) olarak inşa edildi. Bu birim, askeri projelerin birbirinden konum olarak daha 

uzakta olan bilgisayarların birbirine bağlanması ve etkileşiminin sağlanması yolu ile 

desteklenmesi üzerine çalışmalarda yer almıştır. Bu çalışmalar bağlamında ilk olarak 

1969 senesinde California’daki üç ayrı merkez ile aynı anda bulunan dört farklı 

bilgisayardan bilgi transferi gerçekleşmiştir. Bu işlemin gerçekleştiği dört bilgisayar 

arasında askeri bilgisayar ağı olarak bilinen ARPANET kurulmuştur. 1980 senesinde ise 

posta ve aynı zamanda ağ haberleri gibi servislerin istikrara ulaşması ile Amerikan 

ordusu ARPANET’i sivil halkın kullanıma bırakarak faaliyetlerini MĠLNET isimli ağa 

transfer etmiştir. Türkiye’de ise internet kullanımı ile ilgili ilk defa 1991 senesinde 

ODTÜ’de kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede CNN ve BBC sitelerine bağlantı 

sağlanmıştır. Metin tabanlı olmak üzere aynı üniversite bünyesinde farklı sayfalar inşa 

edilmiştir. Bu sayfalara da üniversitede yer alan bilgisayarlarla bağlantı sağlanarak 

internet kullanılmıştır. İlk kullanılan internetin hızı, 64 kbit/saniye”dir. ODTÜ’den 

sonra, sırasıyla Ege, Bilkent, Boğaziçi ve İstanbul Teknik Üniversitesinde de internet 

kullanılmaya başlanmıştı (Uluç, 2003, s. 20). 
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O dönemde kullanılan internet, yalnızca interneti uygulamalı olarak öğrenmek 

amacından başka bir amaca hizmet etmiyordu. Ardından yavaş yavaş belirli Türk 

medya ve yayın kuruluşlarının siteleri aktiflik göstermeye başlar. Buna bağlı olarak da 

dial-up bağlantı üzerinden farklı internet erişim paketleri de, Telekom’dan daha sonra 

özel firmalara satılmaya başlanılmıştır. Bugün internet ortamında hiç tahmin 

edilemeyecek kadar çok sayıda fotoğraf dolaşıyor. Fotoğrafa ilk an da bakıldığında 

photoshop kullanıldığı düşünülebilir. İnternet üzerinden ilk olarak paylaşılan fotoğraf 

20 yıl kadar önce 4 tane kadının birlikte poz verdiği, ilk olması itibariyle çok özel bir 

fotoğraf karesiydi. Fotoğrafta yer alan kişiler bir eğlence grubunun üyesiydi. Tim 

Berners - Lee tarafında kurulan ve daha sonra World Wide Web adını alan yeni bilgi 

sisteminin ilk kullanılan adresi http://info.cern.ch idi. Berners-Lee, yazılımcı olan 

Silvano de Gennaro'dan CERN partisinden çekilen bir fotoğraf karesini taratmasını ve 

ardından da bu sayfada paylaşmasını istemişti. Ancak Gennaro, Lee'nin fotoğraflarını 

taratmaktan tam olarak neyi kastettiğini ilk başlarda anlayamadı. Aslında Lee'nin 

istediği söz konusu fotoğrafı sunucuya yüklemek ve daha sonra linkini site üzerinden 

paylaşmaktan başka bir şey kesinlikle değildi. Fotoğraf windows yerine mac 

bilgisayarda da bulunuyor. Fakat yaşanan o dönemde fazla kişi bu fotoğrafı görmedi 

fakat o dönem interneti o günün şartlarına nazaran aktif kullanan kişilerin sayısal olarak 

az olduğunu düşünürsek yaşanan bu durumun normal olduğunu ifade edebiliriz. İnternet 

genel anlamıyla kendi aralarında bağlantılı ağlar anlamına gelmektedir. WWW 

kısaltması ise World Wide Web yani dünya genelinde ağ anlamına gelir. Bilgisayar ile 

internet ortamına girmek için telefon hattına gerek vardır. Günümüzde daha hızlı ve 

kullanışlı olması bakımından dijital ADSL bulundurulmaktadır. İnternette 1985 

senesinde ilk defa bir site üzerinden video paylaşımı olmuştur. Ümit Atabek, internetin 

özelliklerini ifade ederken, giderek ucuzlayan ve ulaşımı kolay olan bir teknoloji 

olduğunu ifade ediyor ve internetin yer/uzam ve zamana ilişkin tanım ve diğer yandan 

deneyimlerimizi değiştirdiğini vurgulamaktadır. İnternet’in diğer bir özelliği ise, diğer 

medyanın tüm özelliklerini kendi bünyesinde birleştirebilmesidir (Alankuş, 2005, s. 51). 

Hızla gelişen iletişim çağı ve aynı zamanda teknolojik yapı ile birlikte 

insanoğlunun var olan istekleri, beklentileri ve aynı zamanda ihtiyaçlarında önemli 

düzeyde bir artış gözlenmektedir. Bu gereksinimlerin tamamına yakınını bir şekilde 

karşılayan yeni medyanın mecrası olan sosyal medya mecrası yaşamış olduğumuz 
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zaman diliminin en önemli ve aynı zamanda vazgeçilmez iletişim aracı olma özelliğini 

başarmıştır. Günümüz standartlarında her anımızda kullanılan internetin kullanımının 

yaygınlaşması ile birlikte sosyal medya mecrasının kullanımı da birbirine girintili olarak 

artış göstermiştir. Sosyal medya gelişen ve dönüşen iletişim teknolojileri ile bağlantılı 

olarak yakın tarihte internet kullanımının önemli bir bölümüne hâkim olmaya ve 

kontrolü sağlamaya adaydır. Sosyal medya iletişimi ve etkileşimi sağlama işlevinin yanı 

sıra bilgi edinme, içerik oluşturma, oyun oynama ve istenilen konu üzerinde araştırma 

yapma gibi birden fazla işlevleri ile birlikte bireylerin ihtiyaçlarını gidermeye ve 

gereksinimlerini karşılamaya yönelik katkıda bulunmaktadır. İnsanlar yeni medya 

yapılanması ile birlikte içerik üretmeye varlığını anlamlı kılmaya ve var olduğunu belli 

etmeye başlamış ve etkileşim süreci içerisinde olmaya başlamıştır. İnsanlar gelişen 

teknolojik yapı ile sadece var olan içerikleri ile ilgilenmenin yanı sıra kendileri düşünce 

yapıları bağlamında içerik üretmeye başlamıştır. Günümüz teknolojisinde, yeni iletişim 

mecraları yeni medya olarak ifade edilmektedir. Yeni medya kavramsallaştırması 

1970’lerde, bilgi ve iletişim tabanını kapsayan araştırmalarda bunlara ek olarak sosyal, 

psikolojik, finansal, siyasal ve kültürel çalışmalar ve etkinlikler yapan araştırmacılar 

tarafından ortaya çıkarılmış bir kavramsallaştırmadır. Ancak 70’lerde değinilen 

anlamsal yapı 90’lara gelindiğinde müthiş bir yükseliş kazanmış bunun yanı sıra 

bilgisayar ve internet teknolojisiyle de paralel olarak genişlemiş ve farklı seviyelere 

erişmiştir. 

Yeni medya ortamının oluşmasının kökeninde, iletişim nitelik ve niceliğini 

etkileyen çok önemli iki olgu yatmaktadır: Bunlar bilgi-işlem teknolojileri ve internettir. 

Bu iki önemli olgu, yeni iletişim ortamını inşa eden araçların nitelik ve yeteneklerinin 

belirlenmesinde, internet ise var olan bu yeteneğin yayılmasında son derece önemli bir 

yere sahip olmaktadır. Bilgi işlem teknolojilerindeki gelişmeye bağlı olarak, iletişim 

ortamında var olan ‘yeni’ biçim ve yöntemleri tetikleyen ve buna bağlı olarak ikinci 

önemli güç ise internet olmuştur. Metinlerin program kodlarına dönüştürülmesi ve aynı 

zamanda ağlar üzerinden paylaşılması, iletişim ortamındaki dönüşümü hızlandıran çok 

önemli etkendir. Yazının icadı ve radyonun kullanılmasıyla gerçekleşen bilgi aktarım 

hızı ile kıyaslandığında, internet sayesinde yüzlerce senelik gelişme sadece yirmi seneye 

sığdırılmıştır. Bir medya aygıtı olarak da internet adım adım gelişmesiyle, yeni medya 

ortamını inşa eden basamakları oluşturmuştur. Yeni iletişim ortamına ait karakteristk 
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özellikler bu gelişmeler bağlamında biçimlenmiştir. Bilgi işlem sayesinde gelişen ve 

dönüşen sayısal teknolojiler, başta askeri yapıda hesap makineleri olarak kullanılırken 

diğer taraftan sivil girişimlerin katkısıyla mikroişlem tekniklerinin gelişimiyle sürekli 

form değiştiren bilgisayarlar ve bilgisayarlar için inşa edilen kodların ve aynı zamanda 

yazılan programlarının ağlar üzerinde serbest dolaşımına olanak tanıyan internet, 

haberleşme ve iletişim ihtiyacını farklı şekil ve yöntemlerle çözen yeni bir anlayışı 

ortaya çıkarmıştır. Bu anlayışın yaygınlaşmasına ve aynı zamanda enformasyonun 

dijitalleşmesi ve enformasyonun çok kısa sürede, en etkin bir şekilde tüm bu sözü geçen 

teknolojilerle ilgili olarak oluşan dijital kanallar vasıtasıyla yayılması bardağı 

tamamlayan son damla olmuştur (Carr, 2012, s. 108-109). 

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişme sürecinde, altyapıda meydana gelen 

değişimler ve dönüşümler, teknoloji ilerledikçe zamansal olarak da iki kavram 

üzerinden incelenmeye ve açıklanmaya başlanmıştır. Bu kavramlar ‘Eski’ ve ‘yeni’ 

kavramlarıyla açıklanmaya başlayan zaman dilimini kimi yazarlar ‘üçüncü büyük 

devrim’ kimi yazarlar ise ‘ikinci medya çağı’ olarak nitelendirmişlerdir. Gelişme süreci 

ise iletişim teknolojilerinin kullanım boyutu ve süreci, sunulan içerik ve aynı zamanda 

teknolojik olanaklar bakımından değerlendirilmekte ve bu bağlamda ‘yeni’ sıfatı bir 

önceki teknolojiyle karşılaştırmalı biçimde verilmektedir (Timisi, 2003, s. 80).  

İletişim teknolojilerindeki gelişme hızlı bir şekilde devam ettikçe, yeni iletişim 

ortamlarının değişimi ve dönüşümü de devam etmiştir. Bu da ortaya çıkan ‘yeni’ 

kavramının, teknolojinin hız kazanmasından daha önceki süreçte geleneksel kitle 

iletişim yapısının eskimesine bağlı olarak meydana gelen ‘zamansal’ bir kavram 

olmadığını net bir şekilde göstermektedir. İletişim teknolojilerindeki her yeni bir 

gelişme, aslen toplumsal yapının bir dönüşümü içinde barındırmakta ve ortaya çıkan 

toplumsal netice, kendi sosyo-kültürel ve ekonomik jargonuna denk bir iletişim ortamını 

oluşturmaktadır. Pek çok birbirinden farklı ölçüt kullanarak açıklanmaya çalışan yeni 

medya kavramı, bazı bilim adamları tarafından yeni medyanın teknolojik yönlerine 

vurgu yaparak ‘devrimsel’ nitelendirmeleriyle açıklanmaya çalışılmaktadır. Oysa 

devrim kavramında geleneksel yapı tamamıyla terkedilmekte, yerine daha yeni bir irade 

gelmektedir. Bu noktada devrim benzetmesi ise yeni medyayı tanımlamada yanlış ve 

eksik kalmaktadır. Zira yeni medya geleneksel medyanın açtığı yolda devam eden bir 
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ilerlemedir ve bu ilerlemeyi ‘devrim’ tanımı altında açıklamaya çalışan pek çok fikir 

yeni medya ortamını sınırlamış olacaktır (Hirst & Harrison, 2007, s. Önsöz (foreword)). 

Yeni iletişim teknolojilerinin ortak özellikleri enformasyonun birikmesinde, 

saklanmasında, işlenmesinde ve aynı zamanda aktarımında sayısal teknik kullanan 

sistemlerden yararlanılmasındadır. Geleneksel medya yapısından farklı olan yeni 

medyaya ait sayısal kodlardan ve aynı zamanda değişebilen formatlara ve otomatik 

işlemden, farklı sürüm ve üretim kapasitesine kadar çok sayıda farklı özellik ve aynı 

zamanda bahsi geçen sayısal araçların varlığından ötürü, tanımlanabilir ve aynı 

zamanda ölçülebilir bir karaktere bürünmektedir. Bu durum yeni medyaya ait en kritik 

özelliklerden biri olmaktadır. Yeni iletişim ortamının imkân sağladığı son teknoloji 

iletişim araçlarında ve aynı zamanda mesajın alıcıya ulaşmasına kadar uzayan sürenin 

dışında, alıcının niteliği ve buna bağı olarak mesaja verdiği tepki de tespit edilebilmekte 

ve buna bağlı olarak yeni medya barındırdığı esas özellikleri ile iletişim sürecine 

bambaşka bir boyutta da katkı sağlamış olmaktadır (Geray, 2003, s. 18). 

Kişiler sosyal medya mecralarını kullanmak amacıyla öncelikle profil 

oluşturmaktadırlar. Profil oluşturmak için de sosyal mecranın talep ettiği bilgileri 

vermelidirler. Kişilerin kendilerine dair verdikleri doğru ya da yanlış bilgiler, kişilerle 

ilgili verileri oluştururken sosyal medya mecralarını büyük bir veri kaynağına 

dönüştürmektedir. Kişiler sosyal medya mecralarında kişi, şirket, kurum, ürün, hizmet 

ya da markalar tarafından oluşturulan sayfaları beğenmekte, ilgili grupların üyesi 

olmakta, paylaşımları beğenmekte, yorum yapmaktadırlar. Kişilerden elde edilen bu 

veriler içgörülerin ortaya çıkarılması konusunda önemli bir veri kaynağı olmakta ve 

dolayısıyla sosyal medya mecraları büyük veri kaynağı olarak önem taşımaktadır 

(Yılmaz & Topbaş, 2018, s. 98). 

Yeni medyanın var olan içeriğinde hem bilgi işlem teknolojileri bağlamında 

işlemleri hem de haberleşme, telekomünikasyon ve buna ek olarak yayıncılık alanına 

özgü olan iletişim araçlarını oluşturarak melez bir yapıda ilerlemektedir. Bu melez yapı, 

doğası gereği sayısal ağlarla birbirine bağlı, karşılıklı işleyen akışkan bir bağ ile (two 

way communication) çoklu ortam özelliğine sahip olmaktadır. Çoklu ortam, geleneksel 

medya kanallarından farklı olarak niteliksel anlamda iletilmek istenen mesaj ve kaynak 

ile çoklu ortam özelliğine sahip olmaktadır. Çoklu ortam, geleneksel medya 

kanallarından farklı olarak niteliksel anlamda iletilmek istenen mesaj ve kaynak ile alıcı 
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arasındaki iletişimin türü açısından farklı özellikler barındırmaktadır. Yeni medyanın 

etkileşim özelliği, esasen yeni iletişim ortamlarından doğan medyanın ‘yeni’ kavramına 

atfedilen ana karakterlerden biri olmaktadır. Yeni medya, kullanıcısını enformasyonun 

pasif bir tüketicisi yerine aktif bir tüketicisi yapma eğilimi içerisindedir. Bunu 

gerçekleştirmek için de, kullanıcısını sistem ile entegre eder. Bu özelliklerden en 

önemlisi ise, kullanıcının mesajı ileten ile interaktif bir iletişime girmesi sonucu 

‘karşılıklı etkileşim’ halinde olması durumudur (Törenli N. , 2005, s. 84). 

Yeni medya, teknolojide bulundurduğu özellikler sayesinde karşılıklı iletişim ve 

aynı zamanda etkileşime olanak tanıyan bir yapıda inşa edilmektedir. Her ne kadar 

geleneksel yapısal kanallarda geri besleme kaynakları var olsa da, bu kanallar etrafında 

iletişim ‘tek yönlü’ olarak kabul edilmektedir. Etkileşimin, ‘iletişim sürecinde kaynağın 

alıcı ve aynı zamanda alıcının da kaynak olabildiği durumlar’ olarak tanımlandığı göz 

önünde bulundurulduğunda, radyo yayınları, etkileşime olanak sağlayan bir yapıda 

değildir. İnternet teknolojisinde ise çok daha farklı bir ortam mevcuttur. Kişiler 

günümüzde, internet üzerinden müzik yayını yapan bir adrese girerek, istedikleri müziği 

bir ‘tık’la seçebilmektedirler (Eren, 2007, s. 88-93). 

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişim gösterdiği zaman diliminde, altyapıda ortaya 

konulan değişimler, teknolojik yapı ilerledikçe tarihsel olarak da iki kavram üzerinden 

incelenmeye, tartışılmaya ve açıklanmaya başlanmıştır. Bu kavramlar ‘eski’ ve ‘yeni’ 

kavramlarıyla ifade edilmeye başlanan zaman dilimini kimi yazarlar şöyle ifade 

etmektedir; ‘üçüncü büyük devrim’ kimi yazarlar da ‘ikinci medya çağı’ olarak ifade 

etmiş, nitelendirmişlerdir. Var olan bu teknolojik yapının gelişimini devam ettirdiği bu 

zaman dilimi içerisinde iletişim teknolojilerinin kullanım seviyesi, bu teknoloji 

yardımıyla birlikte sunulan içerik ve aynı zamanda teknolojik fırsatlar bakımından ele 

alınmakta ve ‘yeni’ sıfatı bir önceki zaman diliminde yer alan teknolojiyle 

karşılaştırmalı biçimde ele alınmaktadır. İşaretler ve sembollerin kullanıldığı bir kültür 

yapısının hâkim olduğu ilk çağ iletişim ortamından, sözlü iletişim kültürüne, yazılı 

kültürün beraberinde getirdiği toplumsal değişim ve dönüşümden bilgi işlem 

teknolojilerinin ortaya çıkardığı elektronik devrime kadar geçen zaman dilimi 

içerisinde, teknoloji ile birlikte değişen, dönüşen ve bunlara bağlı olarak gelişen sosyo-

ekonomik şartlar kendi iletişim ortamlarını da inşa etmek durumunda kalmıştır. 

Özellikle teknolojik yapının hızla gelişmesi iletişimin farklı yeni boyutlar kazanmasına 



36 

 

sebebiyet vermekte, bilişim bunun yanı sıra telekomünikasyon ve medyanın bulunduğu 

alanlarında ortaya çıkan yeni düzen, yeni iletişim mecralarının hayatımıza 

konumlanmasına fırsat tanımıştır. Bilgi ve iletişim temeline dayanan çalışmalardan 

başlayarak yetmişlerde ele alınan anlam, doksanlarda müthiş bir rağbet gören ve 

yükselişe geçen bilgisayar ve buna bağlı olarak hayatımızda yer alan internet teknolojisi 

ile birlikte gelişim evresi içerisinde yer almış ve çeşitli seviyelere ulaşmıştır. Yeni 

medya diye adlandırılan ortamın inşa edilme sürecinin temelinde, iletişim sürecinin 

nitelik ve niceliğini etkileyen birbirinden farklı özellikler taşıyan iki önemli olgu 

bulunmaktadır: bu olgulardan biri bilgi-işlem teknolojileri diğeri ise internettir. Temeli 

inşa eden bu iki olgu, eskinin dışında yeni iletişim ortamını inşa eden araçların 

niteliklerinden ve yeteneklerinin ortaya konmasında, internet ise ortaya konan bu 

yeteneğin yayılmasında ve daha fazla hedef kitleye erişim sağlama anlamında çok 

önemli bir konuma sahip bulunmaktadır. 

Teknolojik ilerlemeler kişilerin birbirleriyle iletişim kurmasını ve bilgi edinmesini 

çok daha etkileşimli hale getirdi. Bu ilerlemenin sağladığı yeni iletişim araçları kişilerin 

bilgiyi daha inanılır ve daha kolay onaylanabilir kaynaklardan edinmesine olanak 

sağladı. Yani kişiler artık bilgiyi her hangi bir aracı şahıs olmadan doğrudan 

kaynağından öğrenebiliyor. Oluşan bu durum internet âleminde bilgisayarların etkileşim 

performansını iletişim için uygulanmasını tarif eden yeni medya akımının doğmasına 

neden oldu.  Sosyal ağ kavramı ilk defa 1954 tarihinde Barnes tarafından ‘’kişiler 

arasındaki tesadüfen tanışmalardan ailevi bağlara kadar dayanan ilişkilerin bir 

haritasıdır’’ biçiminde tanımlanmıştır. Bu tanım, sosyal ağ kavramının toplumsal 

yönünü belirgin hale getirmektedir ve sosyal ağların çağımızdaki uygulanmasını 

yansıtmamakla beraber internet teknolojilerinin ilerlemesi tanımda bahsi geçen kişiler 

arasındaki ilişkileri temelden etkilemiştir. Geleneksel medya, tek taraflı iletişim sağlar 

yani topluma sadece haberi ulaştırır. Şahısların ise haberlere yanıt vermeleri ya da tepki 

vermeleri ve bu medya araçlarından ulaştıkları bilginin doğruluğunu veya inanılırlığını 

kontrol altında tutmaları zordur. Aynı zamanda, bu bilginin değiştirilmesi ya da bilgiye 

erişimin durdurulması hükümetler ve çeşitli güçler için kolay bir iştir. Bu durumun 

tersine, güvenilir ve doğru sistemlerden bilgi edinme gereksinimi ve talebi kişiler 

arasında her geçen gün daha çoğalmaktadır. Son senelerde, bu ihtiyacı karşılayan yeni 

bir akım meydana geldi ve bu akım yeni medya olarak isimlendirilmektedir. Yeni 
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medya kişilerin iletişim için bilgisayarlarını, mobil telefonlarının internet üzerinden 

aktif bir biçimde kullanmasını tarif eder. (Kuşay, 2010, s. 23). 

Literatür araştırmalarında sosyal medya çoğunlukla web 2.0 teknolojisi ile birlikte 

anılmaktadır. Bunun nedeni ise, web 2.0 teknolojisinin web.1.0 teknolojisi temel 

alınarak ilerletilen ve kullanıcıların aktif bir şekilde internet ortamında var olmalarını 

sağlayan yapısıdır. 

Sosyal medya tanımına göre sosyal medya kişilerin halka açık veya yarı açık, 

tespit edilmiş kurallarla sınırlanmış bir sisteme oturtulacak biçimde diğer kişiler ile 

kontak kurdukları, kendi bağlantı listelerini şekillendirebildikleri ve bağlantıları 

tarafından yapılan paylaşımları gözlemleyebildikleri internet tabanlı servislerin 

tamamıdır. Sosyal medyayı benzersiz kılan özelliği ise amacın kişilerin yabancılarla 

kontak kurması değil, var olan bağlantılarını gözlemleyebilme ve onlarla düşüncelerini 

serbestçe paylaşabilme olanağıdır. Sosyal medya kişilerin yeni dönem sosyalleşme 

biçimi olarak tanımlanabilir. Sosyal medyanın manasının kullanıcılar tarafından 

şekillendirilen konseptler tarafından belirlendiğine değinmiştir. Bir başka bakış açısı ile 

ise Safko, yeni medyayı yani sosyal medyayı hali hazırda bulunan müşterilere ve hedef 

kitleye erişmek için şirketlerin uyguladıkları bir takım araçlar sistemi olarak 

tanımlamaktadır. Yeni medya kavramı ve teknolojileri mal veya hizmet sağlayan 

şirketlere güven oluşturacak biçimde, müşterilere ve hedef kitleye ulaşma, iletişim ve 

ilişkisellik kurma olanağı sağlamaktadır. (Törenli N. , 2005, s. 42).  

Sosyal Medya ile ilgili birçok tanımlama yapılabilmektedir, kavrama daha 

anlaşılır bir açıklama getirmek üzere, beraberinde çok sıklıkla tercih edilen iki 

kavramdan belirgin çizgilerle ayırmak doğru olacaktır: Web 2.0 ve Kullanıcı Üretimi 

İçerik (KÜİ). Web 2.0 ilk sıralar 2004 tarihinde yazılım geliştiricilerin ve son 

uygulayıcıların World Wide Web’i kullanış şekillerine yönelik yeni bakış açısını tarif 

etmek amacıyla kullanılmıştır. Bu yeni bakış açısına göre World Wide Web, içerik ve 

uygulamaların sadece belli bireyler tarafından üretildiği ve yayınlanmasından çok tüm 

müşteriler tarafından katılımcı ve uzlaştırıcı bir biçimde sürekli olarak dönüşüme 

uğradığı bir platformdur. Bireysel web siteleri, online Britannica Ansiklopedisi gibi 

aplikasyonlar ve içerik yayınlama düşüncesi ancak Web 1.0 dönemine ait özelliklerdi. 

Web 2.0 teknolojisi ile bu aplikasyonların yerini bloglar, wikiler ve uzlaştırıcı projeler 

almıştır. Temelde Web 2.0, World Wide Web’in sistematik olarak özel bir güncellemesi 
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manasına gelmez; ancak uygulanabilirliği açısından belli başlı bazı nitelikleri vardır. 

Bunlardan bir tanesi Adobe Flash (web sitelerine animasyon, içerik, ses/video eklemek 

için tercih edilen bir yöntemdir), RSS (İngilizcesi Really Simple Syndication; blog 

girişleri, haber içerikleri gibi webde genellikle güncellenmesi şart olan içeriği standart 

bir düzende girmeye yarayan web besleme biçimidir) ve AJAX (İngilizcesi 

Asynchronious Java Script; sayfanın bütününün işleyiş ve sergilenmesini etkilemeden 

web sunucusundan asenkronize veriyi çekmeyi sağlayan yöntemdir) gibi nitelikler yer 

alır. Bu bakış açısıyla ele alındığında, Web 2.0’ı Sosyal Medya’nın dönüşümünü 

sağlayan platform olarak tanımlamak daha isabetli olacaktır  (Şenyapılı, 1981, s. 26).  

Bu anlamda, ilk olarak 1999 tarihinde Darcy DiNucci tarafından ilk defa 

bahsedilen Web 2.0 kavramı, bu tarihten daha sonra 2004 yılında Tim O’Reilly ve 

MediaLive International tarafından düzenlenen bir konferansta gerçek manada gündeme 

gelmiştir. sabit ekran görüntüleriyle dolu olarak ortaya koyduğu Web 1.0’ın, Web 2.0’ın 

“embriyosu” olduğunu dile getirmiştir. Web 1.0 daha çok tek taraflı iletişimin hüküm 

sürdüğü “yayıncılık” ilkesini temel alırken, Web 2.0’ın mihenk taşı “katılım” olarak dile 

getirilmiştir. Zira içerik oluşturmak için temel manada teknik bilgi zorunluluğu olan ve 

kullanıcıların web sitelerini yalnızca bilgi almak için erişebildiği Web 1.0, kullanıcı 

dostu programlar sayesinde, arzulayan herkesin içerik oluşturarak kendini derdini 

anlatabilmesini sağlayan, durağan yapıdan sıyrılıp dinamik bir organizma haline gelen 

Web 2.0’ın alt yapısını oluşturmuştur.  

Web 2.0 sosyal medyanın siyasi ve teknolojik esasını şekillendirirken Kullanıcı 

Üretimi İçeriği (KÜİ) bireylerin Sosyal Medya’yı tercih ettikleri yolların bütünü olarak 

görmek olanaklıdır. Özellikle 2005’te rağbet kazanan bu kavram son kullanıcı 

tarafından meydana getirilip kamuya açık olarak büyüyen pek çok farklı medya 

konusuna işaret eder. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne göre (OECD, 2007) 

KÜİ’lerin üç esas niteliğe sahip olması şarttır: Halka açık bir web sitesinde ya da 

seçilmiş bir toplum tarafından ulaşılabilecek bir sosyal ağ sitesinde yer bulması; belli 

bir oranda yaratıcı bir etkinliğin çıktısı olması; profesyonel yöntem ve uygulamalardan 

farklı olarak dizayn olması. KÜİ, Web 2.0’dan önce de kullanılmış olmakla birlikte 

teknolojik yenilikler (örn. geniş bandın genişlemesi ve donanım sınırının artması), 

ekonomik yenilikler (örn. KÜİ yaratmaya yarar vasıtaların artması ve çeşitlenmesi) ve 

sosyal yenilikler (örn. “dijital yerliler”, “ görüntücüler ”, daha çok teknik bilgiyi 
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barındıran genç nüfus ve çevrimiçi olma talebi) KÜİ’nin çağımızda 1980’lerdekine 

oranla son derece farklı biçimlenmesinde önemli rol almıştır (Kuşay, 2010, s. 23). 

Bu açıklamalardan ilerleyerek, Kaplan ve Haenlein yeni medyayı “Kullanıcı 

Üretimi İçeriğin” (KÜİ) yapım ve etkileşimini sağlayan ve Web 2.0’ın siyasal ve 

teknolojik temelleri üzerine kurulmuş bir dizi internet kullanımlı uygulama olarak 

açıklamıştır. Birçok disiplini bir arada bulunduran bir olgu olarak incelediğimiz sosyal 

medya kavramının ne anlama geldiğini anlayabilmek için yeni medya araçlarından, yeni 

medyanın amaçlarından, yeni medya içeriğinden, yeni medyadan ve ilerleyen teknolojik 

altyapıdan yararlanılmaktadır. Dolayısıyla birbirinden farklı anlamlar ortaya 

çıkmaktadır. Okazaki ve Taylor’ın çalışmalarında söylediği gibi, yeni medya çevrimiçi 

kullanıcıların ya donanım ya da yazılım tarafında etkileşimli, beraberinde kullanıma 

uygun ve az maliyetli yolla içerik üretimini basitleştirecek bir dizi teknolojik yenilik 

olarak açıklamıştır. Yazarların bakışına göre sosyal medya eski tarz bilgisayar aracılı 

iletişimden üç ana yolla farklılaşmaktadır: Etkinliğin yeri masaüstünden internete 

kaymıştır (daha çok ulaşılabilirlik oluşturur); değer üretimi şirketlerden tüketiciye 

geçmiştir (etkileşimin fazlalaşmasından kaynaklı); güç şirketlerden tüketiciye 

ulaşmıştır. Öte yandan Safko ve Brake’in henüz 2009 yılında yaptığı çalışmaya göre, 

600’den fazla yorumlayıcının yaklaşık yüzde 70’i “yeni medya” terimine alışkın ya da 

aşina olmadıklarını söylemişlerdir. Çalışmaya katılan çoğu katılımcı, sözcüklerin her 

birinin manalarını bildikleri için, terimi de açıklayabilmeleri gerektiğini dile getirmiştir. 

Katılımcıların %70’i Web 2.0 kavramını da tam olarak açıklayamamıştır. Fakat büyük 

olasılıkla aynı tüketicilere Facebook ya da Youtube’u bilip bilmedikleri sorulsa yanıt 

pozitif olacaktır (Solis, 2010, s. 68).  

Mesafe sınırlarını ortadan kaldıran ve yüz yüze iletişime gerek kalmaksızın 

kullanıcıları arasında sosyal iletişime ve çeşitli paylaşımlara imkân veren internetin bu 

niteliklerini kullanıp iletişim literatürü içinde kendine has bir yer bulan alanlarından 

birisi de sosyal medya ve sosyal ağlardır. Sosyal medyanın sosyal açısıyla ilgili olarak 

incelenen “kendini temsil” kavramı, rastgele bir sosyal etkileşim anında, insanların 

diğerlerinin kendileriyle ilgili oluşabilecek izlenimleri kontrol etme arzusu duymalarıyla 

ilişkilidir (Goffman, 1959). Bu bir bakımdan başkalarını etkileyerek ödül elde etme 

isteğiyle yapılır, farklı bir yandan ise kendi kimliğiyle etkileşimli bir imaj yaratma 

amacıyla güdülenir. Örneğin kişisel bir internet sitesi yaratma isteği, sosyal âlemde 
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kendini temsil etme gereksinimiyle ortaya çıkar. Bu açıdan bir temsil genellikle kişinin 

var etmek istediği imajla uyumlu şahsi bilgilerini farkında ya da farkında olmadan 

aktarma yoluyla gerçekleşir (örn. düşünceler, hisler, sevilenler, sevilmeyenler). (Kaya, 

1985, s. 40).  

İçeriği salt çözümlenir halden etkileşimli bir sanal âleme çeviren Web 2.0 

akımının büyümesiyle birlikte, amacı bilgi değişimi yapmak, çalıştıkları sektörlerden 

veya takip ettikleri alanlardan, aynı düşünceyi paylaştıkları insanlarla iletişime geçmek 

olan kullanıcılar, mevcut olan sosyal ağ siteleri ile web üzerinde birikmeye başlamıştır. 

Bu sitelerde oluşan iletişimler gelişerek, gerçek hayatta da karşılaşan insanların 

oluşturdukları yeni medyayı oluşturmuştur. Göre yeni medya, bilginin demokratize 

edilmesi, içerik okuyucusu noktasında olan bireylerin içerik sunucuları haline 

dönüşmeleridir. Günümüzde yeni medya, içinde şirket liderlerinden danışmanlara, 

internet yöneticilerinden reklamcılara, blok sözcülerinden gazetecilere kadar geniş bir 

topluluğun fikir alışverişi yaptığı bir ortam oluşturmaktadır. Bu mecralarda bireyler 

kendilerini diğer insanlara ya oldukları gibi ya da olmak istedikleri bir kimlikle 

tanıtabilmekte ve onlarla etkileşime girebilmektedirler. Bu mecralar, bireylerin ortak 

ilgi ve beğenilere sahip oldukları, ortak özellikler taşıdıkları insanlarla iletişim 

kurmalarını sağlamakta, çevrimiçi sosyal gruplarla iletişim içerisine girebilmelerini, 

yine kişisel dosyalarını, çalışmalarını, fotoğraf ve videolarını, bilgilerini internette 

paylaşmalarını mümkün hale getirmektedir. Özellikle tablet ve akıllı telefon 

kullanımının son derece yaygınlık kazandığı günümüzde bireyler mekân ve zaman 

kısıtlarına bağlı kalmaksızın wi-fi erişimi ve GSM operatörlerinin sağladığı mobil veri 

imkânı ile istedikleri gibi sosyal medyaya erişebilmektedirler. Twitter, Facebook, 

İnstagram, Whatssapp, Youtube gibi mecralar Türkiye’de en yoğun kullanılan sosyal 

medya mecraları arasında yer almaktadır.  İletişim ve etkileşim kavramlarının son 

yıllardaki teknolojik gelişmelerle birlikte hızla değişime uğraması ve mekanikleşmenin 

yoğunlaşmasıyla birlikte bireyler de yüz yüze gerçek iletişimden uzaklaşmaya ve hem 

duygu ve düşüncelerini başkalarıyla paylaşmak hem de değersizlik, yalnızlık gibi 

eksikliklerini gidermek maksadıyla sosyal ağlara yönelmişlerdir. Bireyler bazen sosyal 

izolasyona tabi tutuldukları için sosyal medyaya yönelebilmekte, bazen de yapılarından 

gelen utangaçlık, öz güven eksikliği, kaygı gibi nedenlerle yalnızlıklarını gidermek için 

bu mecralara yönelebilmektedirler. Romantik ilişkilerde yalnızlık ve aile ilişkilerindeki 
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yalnızlığın da sosyal medya kullanımını tetiklediği birçok çalışmada ortaya konmuştur 

(Solis, 2010, s. 68).  

Sosyal medyanın sanal da olsa interaktif iletişime imkân sağlaması, içerik 

oluşturmaya müsait olması; yorum, beğeni ve eleştiriye dolayısıyla katılım ve açıklığa 

uygun olması; örgütlenmeye ve etki üreten gruplar oluşturmaya fırsat vermesi onu 

bireyler için cazip hale getirmektedir. Geleneksel medyadan farklı olarak yayıncıya 

tamamen bağımlı olmaması, bürokratik bir işleyişi gerektirmemesi bireysel üretimleri 

ön plana çıkarma fırsatı vermektedir. Hızlı ve güncel olması sebebiyle bireylere anlık 

olarak paylaşımlarını tüm dünyaya yaymayı vadetmesi albenisini arttırmaktadır. Bu 

yönüyle sosyal ve siyasal konularda da büyük bir etki ürettiği tüm dünyada 

tartışılmaktadır. Örneğin, Arap Baharı olarak adlandırılan süreç birçok kimse tarafından 

“sosyal medya devrimi” olarak tanımlanmıştır. Ucuz olması da hem bireyler hem de 

şirket, kurum ve kuruluşlar, kamu organizasyonları, siyasetçiler ve siyasi partiler 

tarafından hedef kitleleri ile aracısız iletişim kurma olanaklarını güçlendirmektedir. 

Sorun, şikayet ve beklentileri anında tespit etme ve cevap verme fırsatı sunmaktadır. 

Aynı zamanda bireylerin beğeni ve tercihleri bilgisayar teknolojilerinin desteğiyle tespit 

edilebilmekte ve bu veriler tüketime yönlendirici bir şekilde kullanılmaktadır. Görece 

bir seçme imkanı sağlaması kullanıcılara “özgürlük” hissiyatı vermektedir. Ayrıca son 

yıllarda ortaya çıkan örnekler sebebiyle sosyal medya özellikle gençlerin hızlıca şöhret 

olma arzuları için kullanışlı bir alan haline gelmiştir. Tüm bunlarla beraber yalan/yanlış 

birçok bilgi ve haber sosyal medyada rahatlıkla dolaşıma girebilmekte, hızlıca 

yayılabilmektedir. Hatta denilebilir ki dolaşıma giren bilgilerin doğruluğunu teyit 

etmenin zorluğu o bilgilere ulaşmanın kolaylığını gölgede bırakmaktadır. Binlerce kişi 

tarafından üretilen çok farklı içerikler kullanıcılarda kafa karışıklığına sebep olmakta; 

doğru ile yanlışı ayırt etmenin zorluğu zamanla bireylerde zahmetten kaçarak rastgele 

tüketime yönelme ve duyarsızlaşma ile sonuçlanabilmektedir. Yukarıda bahsedilen 

zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın internete ve sosyal medyaya ulaşabilme imkanı 

aynı zamanda ciddi bir olumsuzluğu da içerisinde barındırmaktadır. Bireylerin iş, okul, 

aile ortamlarına konsantrasyon dengelerini bozmaktadır. Dikkat ve yoğunlaşmayı 

zorlaştırmaktadır (Şenyapılı, 1981, s. 29). 

Sosyal medyanın iletişim dili kuşaklar arası iletişimde ciddi problemler 

oluşturmaktadırlar. Eski kuşaklar tarafından yeni nesiller gerçeklikten kopmakla 
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suçlanmakta; sosyal medya bir yozlaşma, kültürden kopma, toplumdan uzaklaşma 

nedeni olarak görülmektedir. Genç kuşaklar tarafından ise eski kuşaklar tarafından 

anlaşılmadıkları, özgürlüklerine müdahale edildiği yönünde eleştiriler gelebilmektedir. 

Bu yaklaşım farklılıkları toplumun teknofobi ile teknoloji düşkünlüğü arasında gelgitler 

yaşamasına sebep olmaktadır. Geleneksel toplumsal yapı içerisinde yetişmiş bireylerin 

teknolojik gelişmelere uyum sağlamakta zorlanması, buna karşılık teknoloji çağında 

büyüyen bireylerin geleneksel toplumsal kodlara yabancılaşması bir parçalanmaya 

sebep olmaktadır. Toplumsal olarak bir arada bulunmak, ortak değerlere bağlılık 

göstermek gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Özgül kalıp ve yargılarla birlikte biçimlenen 

toplum, varlığını idame ettirebilmek için, mevcut olduğu kültürel sistemi nesilden nesile 

aktarmak isterken birey merkezli postmodern dönemde bunun tersine bir anlayış 

gelişmiştir. Geleneksel yapılara başkaldıran bir gençlik profili kitle medyasında ve 

sosyal medyada alabildiğince ön plana çıkarılmaktadır. Benzerliklerin vurgulandığı 

geleneksel toplumsal yapıların aksine yeni dönemde kişisel farklılıklar yoğun bir 

şekilde dile getirilmekte ve desteklenmektedir. Sosyal medya için harcanan zamanın 

çok uzun olması, gelen bildirimler için çok sık bir şekilde kontrol yapılması, insanlarla 

sosyal medya üzerinden konuşmanın yüz yüze konuşmaktan daha kolay bulunması, 

sosyal medya gezintileri sebebiyle randevu, yemek ve derslerin boş verilebilmesi, bir 

süre uzak kalındığında can sıkıntısının artması gibi durumlar ise hem bir bağımlılığa 

işaret etmekte hem de yabancılaşmayı açıklamada veri oluşturmaktadır. Sosyal 

medyanın kişilerin yaşamında ne denli önemli bir noktaya sahip olduğunu anlamak 

üzere web erişimindeki gelişimi ve bazı yeni medya ortamlarının kullanıcı sayılarını 

incelemek anlamlı hale gelecektir. 2013 yılı Temmuz ayında dünya nüfusu yaklaşık 7 

milyar 250 milyon idi. Bu dönem için tahmini web kullanıcı sayısı 2 milyar 950 bin kişi 

ve internet kullanılırlığı %40,4’tür. Bir başka ifadeyle dünyada her 5 kişiden 2’sinin 

web kullanıcısı olduğu dile getirilebilir. Daha 1995 yılında web kullanıcı sayısının 

nüfusun sadece %1’lik dilimi olduğu ve yeni medya kullanıcı sayılarının web erişiminin 

fazlalaşmasıyla doğru orantılı olarak arttığı dikkate alınırsa, son yıllarda devamlı bir 

artış olduğunu dile getirmek mümkündür (Koparan, 2007, s. 44). 
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3. SOSYAL MEDYA VE TOPLUMSAL YABANCILAŞMAYA ETKİSİ; 

MALATYA ÜZERİNE ARAŞTIRMA 

3.1.Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Ankete katılanlardan 736 kişi üniversite mezunu olup toplam katılımcı sayısının 

%63’ünü oluşturmaktadır. 312 katılımcı ise lise mezunu olup katılımcıların %26,7 sini 

teşkil etmektedir. Bu iki grubu 48 kişi ve %4,1 oran ile ortaokul mezunları ve 72 kişi ve 

%6,2 oran ile de ilkokul mezunları takip etmektedir.  

Katılımcıların yaşlarına göre kategorize edilmesi sonucunda şu verilere 

ulaşılmıştır: 26-35 arası yaş grubunda 312 katılımcı bulunup toplam katılımcı sayısına 

oranı %26,7’dir. Yine 36-45 yaş aralığında olanların sayısı da 312 olup %26,7’lik bir 

dilimi oluşturmaktadırlar. 

En çok katılımcının bulunduğu yaş aralığı 18-25 olup toplam katılımcılar içindeki 

payı %30,1’dir. %10,3’lük bir dilim ile 120 kişi 46-60 yaş aralığında bulunmaktadır. 61 

yaş üstü olanlarına sayısı 32 olup %2,7 bir oranla katılımcılar arasında yer 

almaktadırlar. Son olarak 17 yaş altındaki katılımcılar da %3,4’lük bir oran ile 40 

kişiden oluşmaktadır. Ülke nüfusunun genç yapısına paralel olarak 18 ile 45 yaş 

arasındaki katılımcıların toplam katılımcı sayısının büyük bir kısmını oluşturduğu 

görülmektedir. Bu aralıktaki kişilerin toplam katılımcı sayısına oranı %83,6’dır. Tüm 

katılımcıların yaş ortalaması 32,55’tir. 

Katılımcıların cinsiyet dağılımına bakıldığında 680 erkek ve 488 kadın katılımcı 

olduğu görülmektedir. Erkeklerin toplam katılımcı sayısına oranı %58,2, kadınların 

oranı ise %41,8 olarak tespit edilmiştir. 

Meslek grupları açısından incelendiğinde en çok öğrenci katılımcı olduğu 

görülmektedir. 1168 katılımcının 328’i öğrenci olup %28,1 orana ulaşmaktadır. Takip 

eden en yüksek sayıdaki grup memur olup 304 kişiden oluşmakta ve toplam katılımcı 

sayısının %26’sını teşekkül etmektedir. 152 esnaf kalıtımcı ise %13’lük bir oran ile bu 

iki grubu takip etmektedir. Ev hanımları %9,6 oran ile 112 kişilik bir grubu 

oluşturmaktadırlar. Ardından azalan bir sıra ile %7,5’le 88 işçi, %4,8’le 56 emekli ve 56 

da serbest meslek sahibi, %3,4 ile hayvancılık ve çiftçilik yapanlar, %2,7 ile de işsiz 

olanlar ankete katılım göstermişlerdir. 

Katılımcı profilleri gelir durumlarına göre incelendiğinde 0-1500 TL arasında 

aylık gelire sahip olanlar, katılımcıların büyük bir kısmını  oluşturmaktadır. Bu 
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gruptakileri toplam katılımcı sayısına oranı %61,6 olup 720 kişiden oluşmaktadır. 

Ağırlıklı olarak öğrenci, ev hanımı, işsiz, emekli, serbest meslek yapanlar, hayvancılık 

ve çiftçilikle uğraşanlar bu gelir grubunu oluşturmaktadırlar. 1501-3000 TL arasında 

geliri olanlar 232 kişi olup %19,9’luk bir dilimi kapsamaktadırlar. 3001-5000 TL 

arasında aylık gelir belirten katılımcı sayısı 192 kişidir ve katılım içindeki oranları da 

%16,4’tür. %1,4 ile temsil edilen 16 katılımcı ise gelirinin 5001-10.000 TL aralığında 

olduğunu söylemiştir. 8 katılımcı ise aylık gelirinin 10.000 TL üzerinde olduğunu 

söylemiş ve katılımcı sayısının da % 0,7’lik kısmını oluşturmuşlardır. 

3.2.Katılımcıların Sosyal Medya İlgi Düzeyleri 

Ankete katılan 1168 katılımcıdan 1128’i sosyal medyayı kullandığını 

söylemektedir. Bu toplam katılımcı sayısının %96,6’sına denk gelmektedir ki 

Türkiye’de sosyal medya kullanımının ne kadar yaygınlaştığını göstermektedir. Sadece 

40 katılımcı herhangi bir sosyal medya hesabı kullanmadığını söylemiştir. Bunların 

toplam katılımcı sayısına oranı da %3,4’tür. Ankette değerlendirdiğimiz sosyal medya 

mecralarının her birinin kullanım detaylarına bakmadan önce kendi aralarındaki 

mukayeseli kullanım oranlarına bakmak faydalı olacaktır. Bu nokta da 5’li ölçme 

sistemine göre oranladığımızda 3,87/5 ile WhattsApp’ın en çok kullanılan sosyal medya 

mecrası olduğunu görmekteyiz. Onu 3,29/5 ile Instagram, 3,23/5 ile Youtube, 3,11/5 ile 

Google+ takip etmektedir. Bu dört mecranın katılımcıların büyük bir kısmının ortak 

olarak en çok kullandıkları mecralar olduğu görülmektedir. Facebook ve Twitter ise 

beklentimizden farklı olarak katılımcıların daha azı tarafından kullanılmaktadır. 

Facebook 2,31/5, Twitter ise 2,06/5 oranla kullanılmaktadır. Skype 1,32/5 ve son olarak 

Linkedin 1,23/5 oranla katılımcılar tarafından kullanılmaktadır. 

Her bir mecranın sosyal medya kullanım oranları içindeki durumu 

detaylandırıldığında aşağıdaki verilere ulaşılmıştır: 

440 katılımcı Facebook kullanmamaktadır. Bu toplam katılımcıların %37,7’sini 

oluşturmaktadır ki sosyal medya kullanım oranlarına bakıldığında yüksek bir orandır. 

%19,2’lik bir kısmı oluşturan katılımcılardan 224’ü nadiren kullandığını söylemektedir. 

Yine 272 kişiden oluşan %23,3’lük bir kesim ise her zaman olmamakla beraber 

ortalama bir düzeyde Facebook kullandığını ifade etmektedir. 160 kişi sık sık 

kullandığını belirtirken %13,7’lik bir oranı oluşturmaktadır. Katılımcıların %6,2’si ise 

her zaman Facebook kullandığını söylemektedir. Bu gruptaki katılımcılar 72 kişidir. 
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Twitter 608 kişinin kullanmadığı bir sosyal medya mecrası olarak dikkat 

çekmektedir. Buradaki %52,1’lik katılımcı oranı toplam katılımcı sayısının yarıdan 

fazlasını oluşturmaktadır. Nadiren kullananların sayısı 192 olup katılımcıların 

%16,4’üdür. 144 katılımcıdan oluşan %12,3’lük bir grup ise Twitter’ı ara sıra 

kullandığını belirtmektedir. Sık kullananların oranı %11 olup 128 kişiden oluşmaktadır. 

96 kişi ise Twitter’ı her zaman kullandığını söylemektedir. Yine bu grubun oranı da 

%8,2’dir. 

Instagram sosyal medya mecraları için 3,23/5 oran ile çok kullanılan 

mecralardan biridir. Her zaman kullandığını söyleyenlerin oranı %30,1 olup 352 kişiden 

müteşekkil bir gruptur. Yine her zaman olmasa da sık kullandığını ifade edenlerin oranı 

da %26 olup 304 kişidir. Bu iki grubun toplamı %56,1’lik bir dilimi kapsamakta ve 

Instagram kullanıcıların aynı zamanda belli bir yoğunlukta bu mecrayı 

değerlendirdiklerini de göstermektedir. Ara sıra kullanırım diyenlerin sayısı 144, oranı 

%12,3’tür. Nadiren kullananlar %6,2 ile kullanıcılar arasında son sırada gelmekte ve 72 

kişiden oluşmaktadır. Instagram’ı hiç kullanmayanların sayısı ise Facebook ve Twitter’a 

göre daha az olup 296 kişidir. %25,3 ise Instagram kullanmayanların oranıdır. 

Araştırmaya göre en çok kullanıcısı olan WhatsApp %90,4’lük kullanım 

oranıyla göze çarpmaktadır. Bunda anlık bildirim alış-verişine daha uygun olmasının ne 

kadar etkili olduğu başka bir araştırmada incelebilir. Bu mecrayı her zaman kullananlar 

%47,9’luk bir oran ile toplam katılımcıların yarıya yakınını oluşturmaktadır. Her zaman 

kullananlar kategorisindeki yoğunluk diğer mecralara göre oldukça yüksektir. 560 kişi 

bu yönde görüş beyan etmiştir. Yine sık kullananların sayısı da 240’tır ki bu da 

%20,5’lik önemli bir orana tekabül etmektedir. Bu mecrayı ara sıra kullananlar 144 

kişidir ve toplam katılımcılar içindeki oranı da %12,3’tür. Nadiren kullanlar ile hiç 

kullanmayanların sayısı ve dolayısıyla oranları da eşittir. İki kategori de %9,6’lık 

dilimleri işgal etmekte ve 112’şer kişiden oluşmaktadır. 

Google+ kullanımında dikkat çekici nokta bu mecrayı her zaman kullandığını 

söyleyenlerle kullanmadığını söyleyenlerin sayısının yakınlığı, aynı şekilde az 

kullananlar, bazen kullananlar ve belli bir sıklıkta kullananların da kullanıcı oranları 

açısından kendi aralarındaki yakınlığıdır. Her zaman kullananlar %26,7 ile 312 kişi 

olurken kullanmayanlar %23,3 ile 272 kişi olmuştur. Belli bir sıklıkta kullananlar 
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%19,2, bazen kullananlar %16,4 ve az kullananlar %14,4’lük dilimleri oluşturmaktadır. 

Kullanıcı sayısı açısından da sırasıyla 224,192 ve 168 kişilik temsilleri vardır. 

Video paylaşım mecrası olan Youtube da yine katılımcıların rağbet gösterdiği 

sosyal medya mecralarından biridir. %25,3 oran ve 296 kişi ile bu mecrayı her zaman 

kullandığını söyleyenler en kalabalık grubu oluşturmaktadırlar.  264 kişi sıklıkla bu 

mecrayı kullandığını söylemekte ve %22,6 oranla her zaman kullananların arkasından 

ikinci sırada yer almaktadır. Ona yakın bir oranla (%21,9) zaman zaman kullandığını 

söyleyen 256 kişi bulunmaktadır. 120 kişi nadiren kullandığını belirtmiş ve %10,3’lük 

bir dilimi kaplamıştır. Son olarak %19,9’luk bir katılımcı grubu ise Youtube’u hiç 

kullanmadığını söylemiştir. Bu da 232 kişiye karşılık gelmektedir. 

Skype’nin çok tercih edilmediği araştırmanın bulgularına yansımaktadır. 968 

kişi bu mecrayı kullanmadığını söyleyerek %82,9 ile yüksek bir orana sebep olmuştur. 

Az da olsa kullandığını söyleyenlerin sayısı 112, oranı %9,6’dır. Ortalama bir 

yoğunlukta kullandığını belirtenler de her zaman kullandığını ifade edenler de 24 

kişiden oluşmakta ve aynı oranla %2,1’lik dilimler oluşturmaktadırlar. Her zaman 

kullanmamakla beraber sık kullandığını söyleyenler de 40 kişiden ibarettir. %3,4’lük bir 

oran da bu grubu ifade etmektedir. 

Özellikleri itibariyle daha çok iş ve kariyer ilgileri olanların kullanmayı tercih 

ettiği Linkedin de az kullanılan sosyal medya mecralarından biridir. Buradaki verilere 

göz attığımızda 1016 kişinin bu mecrayı kullanmadığını görmekteyiz. %87,2lik bir oran 

ile bu kesim toplam katılımcıların kahir ekseriyetini ifade etmektedir. 87 kişi çok az 

kullanmakta, 32 kişi ara sıra, 8 kişi daha sık, 24 kişi de her zaman kullanmaktadır. Aynı 

sırayla %7,5, %2,7, % 0,7, %2,1 gibi küçük dilimler bu grupları yansıtmaktadır. 

Bu sosyal medya mecralarının kullanım yoğunluklarını analiz ettikten sonra 

sosyal medya için kullanılan araçların neler olduğuna göz atmak faydalı olacaktır. 

Özellikle son yıllarda akıllı telefon tüketiminin yaygınlık kazanmasıyla birlikte PC ve 

tablet gibi araçlar ikinci plana düşmüştür. Bu durum sosyal medya kullanmak için tercih 

edilen araçları tespit eden araştırmanın bulguları tarafından desteklenmektedir. Nitekim 

katılımcılardan 1008 kişi %86,3’lük büyük bir oranla sosyal medyaya girmek için cep 

telefonunu kullandığını ifade etmektedir. Bu durum internet ve sosyal medyanın zaman 

ve mekan kısıtlamalarını aşan yapısını da yansıtmaktadır. PC 144 kullanıcı ile %12,3 bir 

oran oluştururken tablet 16 kişi ile % 1,4 oran oluşturmaktadır. 
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Araştırmanın cevap verdiği önemli konulardan biri de haftalık sosyal medya 

kullanım süreleridir. Bu veriler “sanal gerçekliğe” ayrılan zamana işaret etmekte bu 

yönüyle gerçekliğe yabancılaşma düzeyleri hakkında da fikir vermektedir. Haftalık 

ortalama 0 ile 5 saat arası sosyal medyada zaman geçirdiğini söyleyenler tüm 

katılımcıların %30,8’ini oluşturmaktadır. Kişi sayısı 360’dır. 6-10 saat arası haftalık 

sosyal medya kullanım süresi olan katılımcıların sayısı 344 kişi olup %29,5 oran ile bir 

önceki gruba yakındır. 11-15 saat ile 16-20 saat aralığında haftalık olarak sosyal 

medyaya zaman ayıranlar aynı sayıda olup 136’şar kişidir. 511,6’lık oranlar da bu 

grupları izah etmektedir. 192 kişi ise haftalık ortalama 21-25 saatini sosyal medyada 

geçirdiğini söylemektedir ki bu günlük ortalama 3-3,5 saat gibi oldukça önemli bir 

zamana tekabül etmektedir. Bunların toplam katılımcı sayısı içindeki payı %16,4’tür. 

Yine önemli bulgulara ulaşılan konulardan biri de katılımcıların sosyal medyayı 

hangi amaçlarla kullandığıdır. Katılımcıların yaklaşık 1/3’üne denk gelen 384 kişilik 

kısmı bu yöndeki soruya “iletişim-sohbet” diye cevap vermişlerdir. Bu oran olarak 

%32,9’a karşılık gelmektedir. Kişisel tatmini daha ön plana çıkaran bir sonuçtur. 

Katılımcıların %23,3’ü yani 272 kişi sosyal medyayı güncel konuları takip etmek için 

kullandıklarını söylemişlerdir. Bilgi aramak maksadıyla sosyal medya kullananların 

oranı %9,6, kişi sayısı 112’dir. 144 kişi (%12,3) eğlenmek ve oyun oynamak amacıyla 

kullanmakta, 56 kişi (%4,8) kişi ticari amaçla kullanmaktadır. Yine 56 kişi (%4,8) bilgi 

paylaşmak amacıyla sosyal medya kullandığını belirtmektedir. %12,3’lük bir katılımcı 

grubu ise zaman geçirmek ve can sıkıntısını gidermek amacıyla sosyal medyaya 

yönelmektedir. 144 kişi de bu grupta yer almaktadır. Bu kısımdaki çıktılar sosyal 

medya-yabancılaşma ilişkisini açıklamakta yardımcı olacaktır. 
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Tablo 1. Yabancılaşma ve Sosyal Medya ile İlgili Maddelere Yönelik Faktör Analizi Sonuçları 

YABANCILAŞMA FAKTÖRLERİ                     

1. Faktör: Kendine Yabancılaşma  X SD Faktör Yükleme 

Sosyal medyada kendimi daha iyi ifade ediyorum 3,66 1,14 .863 

Sosyal medya can sıkıntımı giderir 3,59 1,16 .897 

Sosyal medya kullanırken kendimi unuturum  3,56 1,21 .857 

Sosyal medya beni rahatlatır 3,58 1,20 .878 

Sosyal medya iletişimi kolaylaştırır 3,65 1,13  

Sosyal medya insanları yalnızlaştırmaktadır 3,95 0,99 .676 

Sosyal medya bireyleri gerçek hayata karşı 

duyarsızlaştırmaktadır 

3,94 1,09 .799 

2. Faktör: Aileye Yabancılaşma 

Gençler sosyal medyadaki ilişkilerini ailelerinden 

gizlemektedirler 

3,57 1,12 .721 

Sosyal medya Türk toplumunun aile yapısını olumsuz 

etkilemektedir 

3,58 1,15 .746 

Sosyal medya akrabalara duyulan yakınlığı azaltmıştır 3,62 1,13 .699 

3. Faktör: Dinsel ve Felsefi Yabancılaşma 

Sosyal medya dini değerleri yozlaştırmaktadır 3,84 1,11 .695 

Sosyal medyada işlenen dini konuların kaynakları 

güvenilmezdir 

3,90 1,07 .671 

Sosyal medya toplumun mahremiyet anlayışını 

bozmaktadır 

4,00 1,79 .363 

Sosyal medya toplumda ahlaki yozlaşmaya sebep 

olmaktadır 

3,90 1,11 .709 

4. Faktör: Toplumsal ve Kültürel Yabancılaşma 

Sosyal medyayı kullananlar yüz yüze iletişimden 

uzaklaşmaktadırlar 

3,63 1,18 .897 

Sosyal medya Türk toplumunun geleneksel yaşamını 

olumsuz etkilemektedir 

3,89 1,12 .736 

Sosyal medya Türk toplumunun kültürel yaşamını 

olumsuz etkilemektedir 

3,98 1,02 .550 

İnsanlar Sosyal medyada gerçekte olduğundan farklı 

davranmaktadırlar  

3,91 1,11 .612 

Bireyler sosyal medyada toplumun onaylamayacağı 

ilişkiler kurmaktadırlar 

3,90 1,11 .770 

Sosyal medya bağımlılığa sebep olmaktadır 3,94 1,09 .805 

Sosyal medya bireyleri toplumsal olaylara karşı 

duyarsızlaştırmaktadır 

3,86 1,14 .778 

Sosyal medya bireyleri toplumdan uzaklaştırmaktadır 3,85 1,11 .787 

Sosyal medya bireylerin kültürel gelişime engel olmaktadır 3,90 1,16 .772 

Bireylerin sosyal medyada paylaştıkları kişisel bilgiler 

gerçeği yansıtmaktadır 

4,02 1,08 .829 

Sosyal medya bireyleri kültürel olarak geliştirmektedir 3,95 1,12 .820 
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Araştırma sorularına cevap verenlerin yabancılaşmalara açısından en önemli 

faktör Kendine Yabancılaşma’dır. Toplam varyansın %26.26’sını açıklayan bu faktörün 

özdeğeri 6.56 ve güvenilirlik katsayısı Cronbach’s α=.928’dir. Faktörü oluşturan 

maddelere bakıldığında; can sıkıntısını giderme, kendini unutma, kendini rahatlatma, 

yalnızlaşma, gerçek hayata karşı duyarsızlaşma gibi yabancılaşma türleri dikkat 

çekmektedir. 

Tablo 2. Faktör Özdeğerleri, Açıklanan Varyansları ve Güvenilirliği 

FAKTÖRLER Özdeğer Açıklanan 

Varyans (%) 

Güvenilirlik (α) 

Kendine 

Yabancılaşma 

6.56 26.26 .928 

Aileye Yabancılaşma 4.60 18.42 .881 

Dinsel ve Felsefi 

Yabancılaşma 

4.36 17.46 .799 

Toplumsal ve Kültürel 

Yabancılaşma 

1.99 7.97 .951 

Toplam  70.11  

KMO Measure of Sampling Adequacy: .828 

Barlett’s Test of Sphericity: X²=29654,96; df=300; p=.000 

 

Faktör analizi sonuçlarına göre ikinci önemli faktör aileye yabancılaşmadır. 

Faktörü oluşturan maddelere bakıldığında; gençlerin sosyal medyadaki ilişkilerini 

ailelerinden gizlemesi, Türk toplumun aile yapısının sosyal medyadan olumsuz 

etkilenmesi, akrabalarla ilişkilerin zayıflaması gibi başlıkları bir araya getiren bu faktör 

toplam varyansın %18.42’sini açıklamaktadır. Aileye yabancılaşma faktörünün özdeğeri 

4.60, güvenilirlik katsayısı ise Cronbach’s α=.881’dir.  

 Faktör analizi sonuçlarına göre üçüncü önemli faktör Dinsel-Felsefi 

yabancılaşmadır. Dini değerlerin yozlaşması, sosyal medyadaki dini içerikli 

paylaşımların kaynaklarının güvenilmez oluşu, sosyal medyanın toplumun mahremiyet 

algılarını değiştirmesi ve ahlaki dejenerasyona sebep olması gibi konuları bir araya 

getiren bu faktör toplam varyansın 17.46’sını açıklamaktadır. Toplam dört maddenin 

oluşturduğu Dinsel-Felsefi yabancılaşma faktörünün özdeğeri 4.36, Cronbach’s α 

katsayısı ise .799 olarak hesaplanmıştır.  

Yabancılaşma ile ilgili son faktör toplumsal ve kültürel yabancılaşma ismini 

taşımaktadır. Toplam varyansın 7.97’sini açıklayan toplumsal ve kültürel yabancılaşma 

faktörü Türk toplumun geleneksel yapısının yozlaşması, kültürel yaşamının olumsuz 
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yöne evrilmesi, insanların sosyal medya üzerinden sahte bir kişilik edinmesi, bireylerin 

yalnızlaşması ve toplumsal normlardan kopması, sanal gerçeklikle bir bağımlılık ilişkisi 

içerisine girmesi, gerçek hayattan uzaklaşıp ona duyarsızlaşması, toplumsal ve politik 

konulara ilgisizleşmesi, sosyal medyanın toplumsal kültürün aktarımını zorlaştırması, 

bireylerin sahte kişisel bilgilerle sosyal medya üzerinden insanlarla iletişim kurması gibi 

konuları içermekte ve ortaya koymaktadır. Faktörün özdeğeri 1.99 ve güvenilirlik 

değeri .951’dir.  

Tablo 3: Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Kendine Yabancılaşma Düzeyinin Dağılımı 

 Betimleyici İstatistikler  Analizler 

N X  ̄ SD 

CİNSİYET ANOVA 

F= 1.81 

s.d= 0.48 

p> .05 

Erkek 680 3.61 0.96 

Kadın 488 3.61 1.06 

YAŞ  

 

ANOVA 

F= 9.32 

s.d= 5 

p< .05 

17 Altı 40 3,85 0,93 

18-25 352 3.82 1.06 

26-35 312 3.55 0.96 

36-45 312 3.44 0.92 

46-60 120 3.23 1.07 

61 Üstü 32 3.12 0.67 

MESLEK  

 

 

 

 

 

ANOVA 

F= 21.62 

s.d= 8 

p< .05 

 

Memur 304 3.39 1.01 

İşçi 88 3,87 0.61 

Esnaf 152 3.28 0.84 

Emekli 56 3.85 0.76 

Öğrenci 328 4,25 1.08 

Hayvancılık-

Çiftçilik 

40 3.53 0.90 

Ev Hanımı 112 2,92 0.57 

Serbest Meslek 56 3.41 1.06 

İşsiz 32 3.97 1.06 

AYLIK GELİR DURUMU  

ANOVA 

F= 20.07 

s.d= 4 

p< .05 

 

0-1500 720 3.25 1.04 

1501-3000 232 3.33 0.92 

3001-5000 192 3.77 0.76 

5001-10000 16 4.08 0.77 

10000 Üstü 8 4.83 0.00 

EĞİTİM DURUMU  

ANOVA 

F= 0.481 

s.d= 3 

p> .05 

İlkokul 72 3.70 0.73 

Ortaokul 48 3.55 0.76 

Lise 312 3.65 1.06 

Üniversite 736 3.59 1.02 
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HAFTALIK SOSYAL MEDYA KULLANIM SÜRESİ  

ANOVA 

F= 76.88 

s.d= 4 

p< .05 

 

0-5 saat 360 3.11 0.96 

6-10 saat 344 3.47 0.80 

11-15 saat 136 3.88 1.03 

16-20 saat 136 3.76 0.93 

21-25 saat 192 4.47 0.77 

 

Araştırmaya katılanların cinsiyeti ile kendine yabancılaşma düzeyleri arasındaki 

ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla bağımsız örneklem T-testi uygulanmış, analiz 

bulguları incelendiğinde anlamlı bir farklılaşmaya rastlanmamıştır (F= 1.81; s.d= 0.48; 

p> .05). Yani erkek ve kadınların kendine yabancılaşma düzeyleri paralellik arz 

etmektedir (bkz.Tablo 3). 

Katılımcıların yaşları ile kendine yabancılaşma düzeyleri arasındaki ilişkiye 

bakıldığında anlamlı farklılıklar görülmektedir (F= 9.32; s.d= 5; p< .05). Burada 

kendine yabancılaşma düzeyi en yüksek grup 17 altı yaş grubudur( ̅X=3,85). Yaş grubu 

yükseldikçe kendine yabancılaşma düzeyinin düştüğü görülmektedir. 61 üstü yaş 

grubundakiler ( ̅X=3,12)  kendine yabancılaşma düzeyi en düşük kişiler olarak ortaya 

çıkmaktadır (bkz.Tablo 3). 

Meslek grupları ile kendine yabancılaşma düzeyleri arasındaki ilişkisellik 

incelendiğinde en yüksek kendine yabancılaşma düzeyinin öğrencilerde ( ̅X=4,25), en 

düşük kendine yabancılaşma düzeyinin ise ev hanımlarında ( ̅X=2,92) olduğu göze 

çarpmaktadır. İşçilerin ve işsizlerin de yüksek düzeyde bir kendine yabancılaşma 

içerisinde oldukları görülmektedir. Bu veriler ışığında meslek grupları açısından 

kendine yabancılaşma düzeylerinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (F= 21.62; s.d= 

8; p< .05) (bkz.Tablo 3). 

Araştırmaya katılanların gelir durumu ile kendine yabancılaşma düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla veriler incelendiğinde anlamlı farklılıklar 

gözlenmiştir (F= 20.07; s.d= 4; p< .05). Gelir durumu yükseldikçe kendine 

yabancılaşma düzeyinin de artması dikkat çekici bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Aylık geliri 10.000 TL üzeri olanlar en yüksek kendine yabancılaşma düzeyinde 

olurken ( ̅X=4,83), 5.001-10.000 TL arası olanlar onu takip etmektedir ( ̅X=4,08) 

(bkz.Tablo 3). 
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Çalışmaya katılanların eğitim durumları ile kendine yabancılaşma düzeyleri 

arasındaki ilişkisellik (F= 0.481; s.d= 3; p> .05) incelendiğinde anlamlı bir 

farklılaşmaya rastlanmamıştır (bkz.Tablo 3). 

Katılımcılarla ilgili anlamlı farklılık tespit edilen ilişkilerden biri de haftalık 

sosyal medya kullanım süreleri ile kendine yabancılaşma arasındadır (F= 76.88; s.d= 4; 

p< .05). Haftalık sosyal medya kullanım süreleri arttıkça kendine yabancılaşma 

düzeyleri de artmaktadır. En yüksek kendine yabancılaşma düzeyi 21-25 saat aralığında 

sosyal medya kullananlar arasında olurken ( ̅X=4,47), en düşük kendine yabancılaşma 

düzeyi 0-5 saat aralığında sosyal medya kullananlar arasında olmuştur ( ̅X=3,11) 

(bkz.Tablo 3). 

Tablo 4: Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Aileye Yabancılaşma Düzeyinin Dağılımı 

 Betimleyici İstatistikler  Analizler 

N X  ̄ SD 

CİNSİYET ANOVA 

F=5,13 

s.d=2,42 

p<.05 

Erkek 680 3,65 1,04 

Kadın 488 3,51 0,97 

YAŞ  

 

ANOVA 

F=13,05 

s.d=5 

p<.05 

17 Altı 40 3,89 1,40 

18-25 352 4,00 0,97 

26-35 312 3,66 1,06 

36-45 312 3,60 0,83 

46-60 120 3,38 0,82 

61 Üstü 32 3,22 1,75 

MESLEK  

 

 

ANOVA 

F=5,79 

s.d=8 

p<.05 

 

Memur 304 3,36 0,88 

İşçi 88 3,70 0,93 

Esnaf 152 3,58 0,73 

Emekli 56 3,28 1,49 

Öğrenci 328 3,81 0,95 

Hayvancılık-

Çiftçilik 

40 3,26 1,09 

Ev Hanımı 112 3,17 1,33 

Serbest Meslek 56 3,60 0,87 

İşsiz 32 3,71 1,44 

AYLIK GELİR DURUMU  

ANOVA 

F=6,32 

s.d=4 

p<.05 

 

0-1500 720 3,49 0,99 

1501-3000 232 3,63 1,12 

3001-5000 192 3,87 0,95 

5001-10000 16 4,00 1,03 

10000 Üstü 8 4,00 0,00 

EĞİTİM DURUMU  
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İlkokul 72 3,62 1,12 ANOVA 

F=1,37 

s.d=3 

p>.05 

Ortaokul 48 3,33 1,38 

Lise 312 3,64 0,81 

Üniversite 736 3,58 1,06 

HAFTALIK SOSYAL MEDYA KULLANIM SÜRESİ  

ANOVA 

F=4,01 

s.d=4 

p<.05 

0-5 saat 360 3,33 1,19 

6-10 saat 344 3,51 0,85 

11-15 saat 136 3,63 1,00 

16-20 saat 136 3,63 0,67 

21-25 saat 192 3,78 1,12 

 

Araştırmaya katılanların cinsiyeti ile aileye yabancılaşma düzeyleri arasındaki 

ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla bağımsız örneklem T-testi uygulanmış, analiz 

bulguları incelendiğinde anlamlı bir farklılaşmaya rastlanmıştır (F=5,13; s.d=2,42; 

p<.05). Erkeklerin aileye yabancılaşma düzeyleri ( ̅X=4,83) kadınların aileye 

yabancılaşma düzeylerine göre daha yüksektir( ̅X=3,51) (bkz.Tablo 4). 

Katılımcıların yaşları ile aileye yabancılaşma düzeyleri arasındaki ilişkiye 

bakıldığında da yine anlamlı farklılıklar görülmektedir (F=13,05; s.d=5; p<.05). Burada 

aileye yabancılaşma düzeyi en yüksek grup 18-25 yaş grubudur ( ̅X=4,00). Onu 17 altı 

yaş grubu takip etmektedir ( ̅X=3,89). Yaş grubu yükseldikçe aileye yabancılaşma 

düzeyinin düştüğü görülmektedir. 61 üstü yaş grubundakiler aileye yabancılaşma düzeyi 

en düşük kişiler ( ̅X=3,22) olarak ortaya çıkmaktadır (bkz.Tablo 4). 

Meslek grupları ile aileye yabancılaşma düzeyleri arasındaki ilişkisellik 

incelendiğinde en yüksek aileye yabancılaşma düzeyinin öğrencilerde ( ̅X=3,81), en 

düşük aileye yabancılaşma düzeyinin ise ev hanımlarında ( ̅X=3,17) olduğu göze 

çarpmaktadır. İşçilerin ve işsizlerin de yüksek düzeyde bir aileye yabancılaşma 

içerisinde oldukları görülmektedir. Bu veriler ışığında meslek grupları açısından aileye 

yabancılaşma düzeylerinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (F=5,79; s.d=8; p<.05) 

(bkz.Tablo 4). 

Araştırmaya katılanların gelir durumu ile aileye yabancılaşma düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla veriler incelendiğinde anlamlı farklılıklar 

gözlenmiştir (F=6,32; s.d=4; p<.05). Gelir durumu yükseldikçe aileye yabancılaşma 

düzeyinin de artması dikkat çekici bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Aylık geliri 

10.000 TL üzeri ve 5.001-10.000 arası olanlar en yüksek aileye yabancılaşma düzeyinde 

olanlar ( ̅X=4,00) olarak ortaya çıkmaktadır (bkz.Tablo 4). 
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Çalışmaya katılanların eğitim durumları ile aileye yabancılaşma düzeyleri 

arasındaki ilişkisellik (F=1,37; s.d=3; p>.05) incelendiğinde anlamlı bir farklılaşmaya 

rastlanmamıştır (bkz.Tablo 4). 

Katılımcılarla ilgili anlamlı farklılık tespit edilen ilişkilerden biri de haftalık 

sosyal medya kullanım süreleri ile aileye yabancılaşma arasındadır (F=4,01; s.d=4; 

p<.05). Haftalık sosyal medya kullanım süreleri arttıkça aileye yabancılaşma düzeyleri 

de artmaktadır. En yüksek aileye yabancılaşma düzeyi 21-25 saat aralığında sosyal 

medya kullananlar arasında olurken ( ̅X=3,78), en düşük aileye yabancılaşma düzeyi 0-5 

saat aralığında sosyal medya kullananlar arasında olmuştur ( ̅X=3,33) (bkz.Tablo 4) 

Tablo 5: Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Dinsel-Felsefi Yabancılaşma Düzeyinin 

Dağılımı 

 Betimleyici İstatistikler  Analizler 

N X  ̄ SD 

CİNSİYET ANOVA 

F=7,03 

s.d=-1,99 

p<.05 

Erkek 680 3,88 0,86 

Kadın 488 3,98 0,73 

YAŞ  

 

ANOVA 

F=4,06 

s.d=5 

p>.05 

 

17 Altı 40 4,10 0,81 

18-25 352 4,01 0,88 

26-35 312 3,96 0,80 

36-45 312 3,88 0,75 

46-60 120 3,75 0,77 

61 Üstü 32 3,53 0,61 

MESLEK  

 

ANOVA 

F=5,79 

s.d=8 

p<.05 

 

Memur 304 3,60 0,88 

İşçi 88 3,58 0,93 

Esnaf 152 3,70 0,73 

Emekli 56 3,36 1,49 

Öğrenci 328 3,81 0,95 

Hayvancılık-

Çiftçilik 

40 3,26 1,09 

Ev Hanımı 112 3,17 1,33 

Serbest Meslek 56 3,28 0,87 

İşsiz 32 3,71 1,44 

AYLIK GELİR DURUMU  

ANOVA 

F=6,32 

s.d=4 

p<.05 

0-1500 720 3,49 0,99 

1501-3000 232 3,63 1,12 

3001-5000 192 3,87 0,95 

5001-10000 16 4,00 1,03 

10000 Üstü 8 4,00 0,00 

EĞİTİM DURUMU  

ANOVA İlkokul 72 3,62 1,12 
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Ortaokul 48 3,33 1,38 F=1,37 

s.d=3 

p>.05 
Lise 312 3,64 0,81 

Üniversite 736 3,58 1,06 

HAFTALIK SOSYAL MEDYA KULLANIM SÜRESİ  

ANOVA 

F=4,01 

s.d=4 

p<0,00 

0-5 saat 360 3,33 1,19 

6-10 saat 344 3,51 0,85 

11-15 saat 136 3,63 1,00 

16-20 saat 136 3,63 0,67 

21-25 saat 192 3,78 1,12 

 

Araştırmaya katılanların cinsiyeti ile dinsel-felsefi yabancılaşma düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla uygulanan bağımsız örneklem T-testinin 

analiz bulguları incelendiğinde anlamlı bir farklılaşmaya rastlanmıştır (F=7,03; s.d=-

1,99; p<.05). Erkeklerin dinsel-felsefi yabancılaşma düzeyleri ( ̅X=3,88) kadınların 

dinsel-felsefi yabancılaşma düzeylerine göre ( ̅X=3,98) daha düşüktür (bkz.Tablo 5). 

Katılımcıların yaşları ile dinsel-felsefi yabancılaşma düzeyleri arasındaki ilişkiye 

bakıldığında da yine anlamlı farklılıklar görülmektedir (F=4,06; s.d=5; p>.05). Burada 

dinsel-felsefi yabancılaşma düzeyi en yüksek grup 17 altı yaş grubudur ( ̅X=4,10). Onu 

18-25 yaş grubu takip etmektedir ( ̅X=4,01). Yaş grubu yükseldikçe dinsel-felsefi 

yabancılaşma düzeyinin düştüğü görülmektedir. 61 üstü yaş grubundakiler dinsel-felsefi 

yabancılaşma düzeyi en düşük kişiler ( ̅X=3,53) olarak ortaya çıkmaktadır (bkz.Tablo 

5). 

Meslek grupları ile dinsel-felsefi yabancılaşma düzeyleri arasındaki ilişkisellik 

incelendiğinde en yüksek dinsel-felsefi yabancılaşma düzeyinin öğrencilerde ( ̅X=3,81), 

en düşük dinsel-felsefi yabancılaşma düzeyinin ise ev hanımlarında ( ̅X=3,17) olduğu 

göze çarpmaktadır. Gelir ve eğitim seviyeleri nispeten daha yüksek olan mesleklerin 

dinsel-felsefi yabancılaşma düzeylerinin yüksek olması da dikkat edici bir sonuç olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bu veriler ışığında meslek grupları açısından dinsel-felsefi 

yabancılaşma düzeylerinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (F=5,79; s.d=8; p<.05) 

(bkz.Tablo 5). 

Araştırmaya katılanların gelir durumu ile dinsel-felsefi yabancılaşma düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla veriler incelendiğinde anlamlı farklılıklar 

gözlenmiştir (F=6,32; s.d=4; p<.05). Gelir durumu yükseldikçe dinsel-felsefi 

yabancılaşma düzeyinin de artması dikkat çekici bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Aylık geliri 10.000 TL üzeri ve 5.001-10.000 arası olanlar en yüksek dinsel-felsefi 

yabancılaşma düzeyinde olanlar ( ̅X=4,00) olarak ortaya çıkmaktadır (bkz.Tablo 5). 

Çalışmaya katılanların eğitim durumları ile dinsel-felsefi yabancılaşma düzeyleri 

arasındaki ilişkisellik (F=1,37; s.d=3; p>.05) incelendiğinde anlamlı bir farklılaşmaya 

rastlanmamıştır (bkz.Tablo 5). 

Katılımcılarla ilgili anlamlı farklılık tespit edilen ilişkilerden biri de haftalık 

sosyal medya kullanım süreleri ile dinsel-felsefi yabancılaşma arasındadır (F=4,01; 

s.d=4; p<0,00). Haftalık sosyal medya kullanım süreleri arttıkça dinsel-felsefi 

yabancılaşma düzeyleri de artmaktadır. En yüksek dinsel-felsefi yabancılaşma düzeyi 

21-25 saat aralığında sosyal medya kullananlar arasında olurken ( ̅X=3,78), en düşük 

dinsel-felsefi yabancılaşma düzeyi 0-5 saat aralığında sosyal medya kullananlar 

arasında olmuştur ( ̅X=3,33) (bkz.Tablo 5). 

Tablo 6: Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Toplumsal ve Kültürel Yabancılaşma Düzeyinin 

Dağılımı 

 Betimleyici İstatistikler  Analizler 

N X  ̄ SD 

CİNSİYET ANOVA 

F=0,13 

s.d=2,07 

p>.05 

Erkek 680 3,97 0,95 

Kadın 488 3,85 0,97 

YAŞ  

 

ANOVA 

F=7,16 

s.d=5 

p<.05 

17 Altı 40 4,32 0,84 

18-25 352 4,13 1,02 

26-35 312 3,90 1,01 

36-45 312 3,85 0,80 

46-60 120 3,78 0,92 

61 Üstü 32 3,53 1,10 

MESLEK  

 

 

 

ANOVA 

F=8,26 

s.d=8 

p<.05 

 

 

 

 

 

Memur 304 4,06 0,91 

İşçi 88 3,83 0,56 

Esnaf 152 3,80 0,83 

Emekli 56 3,69 1,09 

Öğrenci 328 4,42 1,03 

Hayvancılık-

Çiftçilik 

40 3,17 1,25 

Ev Hanımı 112 3,78 0,72 

Serbest Meslek 56 3,92 0,96 

İşsiz 32 3,75 1,31 
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AYLIK GELİR DURUMU  

ANOVA 

F=4,48 

s.d=4 

p<.05 

 

0-1500 720 3,87 0,99 

1501-3000 232 3,87 0,90 

3001-5000 192 3,00 0,90 

5001-10000 16 3,93 0,90 

10000 Üstü 8 4,13 0,00 

EĞİTİM DURUMU  

ANOVA 

F=1,79 

s.d=3 

p>.05 

İlkokul 72 3,87 0,94 

Ortaokul 48 3,64 0,88 

Lise 312 3,98 1,00 

Üniversite 736 3,92 0,95 

HAFTALIK SOSYAL MEDYA KULLANIM SÜRESİ  

ANOVA 

F=9,45 

s.d=4 

p<.05 

 

0-5 saat 360 3,54 0,94 

6-10 saat 344 3,86 0,98 

11-15 saat 136 3,95 0,80 

16-20 saat 136 4,10 1,01 

21-25 saat 192 4,13 0,96 

 

Araştırmaya katılanların cinsiyeti ile toplumsal ve kültürel yabancılaşma düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla uygulanan bağımsız örneklem T-testinin 

analiz bulguları incelendiğinde anlamlı bir farklılaşmaya rastlanmamıştır (F=0,13; 

s.d=2,07; p>.05). Erkeklerin toplumsal ve kültürel yabancılaşma düzeyleri ile kadınların 

toplumsal ve kültürel yabancılaşma düzeyleri paralellik arz etmektedir. (bkz.Tablo 6). 

Katılımcıların yaşları ile toplumsal ve kültürel yabancılaşma düzeyleri arasındaki 

ilişkiye bakıldığında anlamlı farklılıklar görülmektedir (F=7,16; s.d=5; p<.05). Burada 

toplumsal ve kültürel yabancılaşma düzeyi en yüksek grup 17 altı yaş grubudur 

( ̅X=4,32). Onu 18-25 yaş grubu takip etmektedir ( ̅X=4,13). Yaş grubu yükseldikçe 

toplumsal ve kültürel yabancılaşma düzeyinin düştüğü görülmektedir. 61 üstü yaş 

grubundakiler toplumsal ve kültürel yabancılaşma düzeyi en düşük kişiler ( ̅X=3,53) 

olarak ortaya çıkmaktadır (bkz.Tablo 6). 

Meslek grupları ile toplumsal ve kültürel yabancılaşma düzeyleri arasındaki 

ilişkisellik incelendiğinde en yüksek toplumsal ve kültürel yabancılaşma düzeyinin 

öğrencilerde ( ̅X=4,42), en düşük toplumsal ve kültürel yabancılaşma düzeyinin ise 

hayvancılık ve çiftçilik yapanlarda ( ̅X=3,17) olduğu göze çarpmaktadır. Memurların 

öğrencilerden sonra toplumsal ve kültürel yabancılaşma düzeylerinin en yüksek meslek 

grubu olması da dikkat edici bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır ( ̅X=4,06). Bu veriler 

ışığında meslek grupları açısından toplumsal ve kültürel yabancılaşma düzeylerinde 

anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (F=5,79; s.d=8; p<.05) (bkz.Tablo 6). 



58 

 

Araştırmaya katılanların gelir durumu ile toplumsal ve kültürel yabancılaşma 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla veriler incelendiğinde anlamlı 

farklılıklar gözlenmiştir (F=4,48; s.d=4; p<.05). Gelir durumu yükseldikçe toplumsal ve 

kültürel yabancılaşma düzeyinin de artması dikkat çekici bir sonuç olarak ortaya 

çıkmaktadır. Aylık geliri 10.000 TL üzeri olanlar ( ̅X=4,13) ve ardından da 5.001-

10.000 arası olanlar en yüksek toplumsal ve kültürel yabancılaşma düzeyindeki kişiler 

( ̅X=3,93) olarak ortaya çıkmaktadır (bkz.Tablo 6). 

Çalışmaya katılanların eğitim durumları ile toplumsal ve kültürel yabancılaşma 

düzeyleri arasındaki ilişkisellik (F=1,79; s.d=3; p>.05) incelendiğinde anlamlı bir 

farklılaşmaya rastlanmamıştır (bkz.Tablo 6). 

Katılımcılarla ilgili anlamlı farklılığa rastlanan ilişkilerden biri de haftalık sosyal 

medya kullanım süreleri ile toplumsal ve kültürel yabancılaşma arasındadır (F=9,45; 

s.d=4; p<.05). Haftalık sosyal medya kullanım süreleri arttıkça toplumsal ve kültürel 

yabancılaşma düzeyleri de artmaktadır. En yüksek toplumsal ve kültürel yabancılaşma 

düzeyi 21-25 saat aralığında sosyal medya kullananlar arasında olurken ( ̅X=4,13), en 

düşük toplumsal ve kültürel yabancılaşma düzeyi 0-5 saat aralığında sosyal medya 

kullananlar arasında olmuştur ( ̅X=3,54) (bkz.Tablo 6). 

3.3.Faktörler Arası Korelasyon Test Sonuçları 

Tablo 7: Faktörler Arası Korelasyon Testi 

  Kendine 

Yabancılaşma 

Aileye 

Yabancılaşma 

Dinsel-Felsefi 

Yabancılaşma 

Toplumsal ve 

Kültürel 

Yabancılaşma 

REGR 

factor 

score 4 

for 

analysis 

1  

Pearson 

Correlation 

.008 .967** .192** .088** 

Sig. (2-

tailed) 

.773 .000 .000 .003 

N 1168 1168 1168 1168 

Kendine 

Yabancı

laşma 

Pearson 

Correlation 

1 .006 .052 .105** 

Sig. (2-

tailed) 

 .834 .078 .000 

N 1168 1168 1168 1168 

Aileye 

Yabancı

laşma  

Pearson 

Correlation 

.006 1 .319** .230** 

Sig. (2-

tailed) 

.834  .000 .000 

N 1168 1168 1168 1168 

Dinsel- Pearson .052 .319** 1 .084** 
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Felsefi 

Yabancı

laşma 

Correlation 

Sig. (2-

tailed) 

.078 .000  .004 

N 1168 1168 1168 1168 

Toplum

sal ve 

Kültürel 

Yabancı

laşma 

Pearson 

Correlation 

.105** .230** .084** 1 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .004  

N 1168 1168 1168 1168 

 

Faktörler arası korelasyon testlerinin sonuçları analiz edildiğinde kendine 

yabancılaşma ile toplumsal ve kültürel yabancılaşma arasında güçlü pozitif yönlü bir 

ilişki olduğu görülmektedir (.105). Aynı oranda güçlü pozitif yönlü ilişkinin toplumsal 

ve kültürel yabancılaşma ile kendine yabancılaşma arasında tersinden de var olduğu 

görülmektedir.  

En güçlü pozitif yönlü ilişkinin ise dinsel-felsefi yabancılaşma ile toplumsal ve 

kültürel yabancılaşma arasında olduğu görülmektedir (.084). Yani dinsel-felsefi 

yabancılaşma düzeyi arttıkça toplumsal ve kültürel yabancılaşma düzeyi de artmakta, 

dinsel-felsefi yabancılaşma düzeyi azaldıkça toplumsal ve kültürel yabancılaşma düzeyi 

de azalmaktadır.  

Aileye yabancılaşma ile dinsel-felsefi yabancılaşma arasında da güçlü pozitif 

yönlü bir ilişki olduğu analiz sonuçlarına göre ortaya çıkmaktadır (.319). Yine iki faktör 

arasında tersinden de aynı durum söz konusudur.  

Test sonuçlarına göre aileye yabancılaşma arttığında toplumsal ve kültürel 

yabancılaşma da artmaktadır. Biri azaldığında diğeri de azalmaktadır. Dolayısıyla 

aralarında güçlü pozitif yönlü bir ilişki vardır (.230). Aynı ilişki tersinden de geçerlidir.   
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SONUÇ 

Yabancılaşma kavramı modern ve postmodern dönemim iç içe geçtiği günümüzde 

tekrar ve daha detaylı bir şekilde üzerinde konuşulması gereken bir kavramdır. İnsan 

hayatının çok boyutluluğuna paralel olarak yabancılaşma kavramı da farklı yönleriyle 

sosyologlar, psikologlar, düşünür ve filozoflar ve daha birçok kimse tarafından 

tanımlanmaya ve tartışılmaya çalışılmıştır. Marx daha ekonomi temelli bir okumayla 

konuya yaklaşırken Hegel felsefi bir boyutta ele almıştır. Marksist paradigmaya göre 

emeğin nesneleşmesi, iş bölümü ve özel mülkiyet yabancılaşmanın üç sacayağını 

oluşturmaktadır. Kapitalist üretim koşullarında insanın yabancılaşmaktan kurtulması 

mümkün değildir. Kurtulabilmesi için mutlaka sosyalist bir devrim yapması gerekir. 

Hegel, Rousseau ve Feuerbach yabancılaşmanın insanlığın genel durumuyla ilgili bir 

şey olduğunu ve bir şekilde insanların hayatını etkilediğini dile getirmişlerdir. Felsefi 

açıdan bakıldığında genel olarak bireyin kendi “öz varlığı” ile “tarihsel varlığı” 

arasındaki kopukluğu, çelişkiyi ifade eden bir kavram olarak görülmüştür. 

Yabancılaşma mefhumunu dini açıdan irdeleyenler yabancılaşmayı, insanın daha önce 

bir olduğu Tanrı’da ayrılması olarak görürler ve bunu bir tür kader olarak görme 

eğilimindedirler. Feuerbach, insanın kendinde olan özellikleri kendi kafasında ürettiği 

bir Tanrı düşüncesine transfer ederek Tanrı düşüncesini bizzat üreterek kendisini onun 

karşısında edilgen hale getirdiğini söylemektedir. 

Siyasi yabancılaşma olgusu da insanların toplumsal düzenlerini doğrudan 

etkilemektedir. Siyasi iktidarlar ve egemen ideolojiler insanları yönetebilmek için bir 

şekilde onları yönetilmeye ikna etmek durumundadırlar. Medya bunun için en kullanışlı 

alanların başında gelmektedir. Görece toplumun düzenini ve menfaatlerini tesis etmek 

amacı güden iktidar ve siyasiler zamanla gücün ayartıcı özelliği sebebiyle temsil 

ettikleri topluma ve onun sorunlarına yabancılaşmaktadırlar. Yine politika ile 

ilgilenmek toplumun bir özelliği olmaktan çıkıp belli zümrelerin yapageldiği bir şeye 

dönüşmekte ancak tüm toplumun yaşam standartlarını doğrudan etkilemektedir. Başka 

ülkelerde işgalci durumunda olan güçler ise asimilasyon politikaları ile o ülke 

insanlarını ekonomik, toplumsal, kültürel ve zihinsel olarak dönüştürmekte ve deyim 

yerindeyse mankurtlaştırmaktadırlar. Bu durum da yine siyasi yabancılaşmanın bir 

boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Endüstrileşmeyle birlikte kırsaldan kentlere göçün yoğunlaşması ve büyük 

kentlerin ortaya çıkması, teknolojinin baş döndürücü bir hızla değişmesi ve 

yaygınlaşması geleneksel toplum yapısını ve onun kavramlarını tersyüz etmiştir. 

Bireyden başlayarak aileye, oradan toplumun geneline uzanan geniş bir değişim ve 

dönüşüm dünyanın hemen birçok yerinde büyük travmalara neden olmuştur. İnsanlar 

geleneksel toplumsal kodlar ile metropollerde yaşamanın mümkün olmadığını büyük 

bedeller ödeyerek fark etmişlerdir. Artık aileye sadık birey yoktur, kendi başına bir 

varoluş hikayesi yazmaya çalışan fertler vardır. Büyük aileler küçülmüş, yerini çekirdek 

aileler almıştır. Toplumsal normlar eski gücünü tamamen kaybetmiştir. Daha önce 

kırsalda kendi işini yapan insanlar artık başkalarının fabrikalarında ücretle çalışmaya 

başlamışlar ve bir tür boyunduruk altına girmişlerdir. Yeni üretim biçimleri insanların 

hayatını baştan sona değiştirmiştir. Artık zamanları, emekleri ve ürünleri kendilerinin 

değildir. Sermaye sahiplerinin izin verdikleri ölçülerde hayatlarını yeniden dizayn 

etmişlerdir. Çalışmaktan kimseyle ilgilenecek durumları kalmamıştır. Seri üretimin gün 

geçtikçe egemen olması fazla üretim problemini ortaya çıkarmış ve bu fazla üretimin bir 

şekilde tüketilmesi gerekmiştir. Bu anlamda insanlığın gündemine tarihinin hiçbir 

döneminde olmadığı kadar tüketim kavramı girmiştir. Tüketimin kitle iletişim araçları, 

AVM’ler, internet yoluyla insanlara empoze edilmesi ve başarılı olunması, insanların 

nesneyi hayatlarının merkezine almasına ve insani olan her şeye yabancılaşmasına 

sebep olmuştur. Düğünlerinden cenaze merasimlerine kadar, ortak yaşamlarından 

ananelerine kadar her şey tüketimin ezici karakterine boyun eğmiştir. Toplumsal yapı 

atomize olmuş, insanlar hem kendilerine, hem diğer insanlara, hem de kültürlerine 

yabancılaşmışlardır. 

İnternet ve sosyal medya teknolojik gelişmenin insanlık tarihi içindeki gelişim 

sürecinin en önemli ürünlerinden ikisi olarak ortaya çıkmıştır. internet ve sosyal 

medyanın büyük bir hızla yaygınlaşarak dünyanın her tarafında kullanılır olması bildik 

iletişim yöntemlerine dair tüm ezberleri yerle bir etmiştir. İnsanlar artık sosyal medya 

mecralarını kullanarak zaman ve mekandan bağımsız olarak dünyanın herhangi bir 

yerindeki kişilerle iletişim ve etkileşime geçebilmektedirler. Farklı kültürlerle, farklı 

bilgilerle tanışma imkanı bulmaktadırlar. Sözel, görsel ve işitsel tüm üretimleri sosyla 

medya yoluyla insanların beğenisine sunmaktadırlar. Sosyal medyanın interaktif ve 

katılımcı karakteri sebebiyle ortak ilgi ve beğenilere sahip oldukları insanlarla farklı 
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grup yapıları oluşturabilmektedirler. Bütün bunlar ilk bakışta olumlu çağrışımlar yapar 

gibi görünse de büyük sorunların taşıyıcısı olabilmektedir. Bildiğimiz toplumsal 

gerçekliğin karşısına sanal bir gerçeklik oturmuştur. Yüz yüze iletişim yerini sanal 

iletişime bırakma eğilimine girmiştir. Bireyler toplumdan kaçmak, haz duymak, 

romantik ilişkiler geliştirmek, kişisel olarak kendilerini gerçekleştirmek için sosyal 

medyaya yönelmekte ve gün geçtikçe toplumla aidiyet bağlarını ve iletişim kanallarını 

yitirmektedirler. Yabancılaşma ve sosyal medyanın toplumsal ve kültürel yabancılaşma 

üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada belirtilen sorunlarla 

hangi düzeyde muhatap olduğumuz ortaya çıkarmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada anket tekniği yoluyla insanlara bu konuda sorular sorulmuş ve önemli 

bulgular elde edilmiştir. Öncelikle Türkiye’de sosyal medya kullanım oranlarının son 

derece yüksek olduğu görülmüştür. Aynı zamanda sosyal medya kullanımı için 

harcanan zamanın oldukça önemli bir düzeyde olduğu ortaya konmuştur. İnsanların 

gelir ve eğitim durumları farklı olmasına rağmen sosyal medya kullanımının toplumun 

hemen her kesiminde rağbet gördüğü araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlardan biridir. 

Yine meslek gruplarına göre de sosyal medya kullanımının çok ta farklılaşmadığı kayda 

alınmıştır. Sosyal medyanın hangi amaçlarla kullanıldığı araştırmada önem verilen 

konulardan biri olmuştur. Çünkü bunun insanların eğilimlerini ve gerçeklikle ilişkilerini 

tespit etmede veri olacağı düşünülmüştür. İlginç verilerden birisi insanların çoğunun 

sosyal medyayı kullanmasına rağmen onun olumsuz özelliklerinin olumlu 

özelliklerinden daha fazla olduğunu düşünmeleri olarak ortaya çıkmıştır. 

Çalışmada yabancılaşma ile ilgili faktörler kendine yabancılaşma, aileye 

yabancılaşma, dinsel-felsefi yabancılaşma, toplumsal ve kültürel yabancılaşma olarak 

belirlenmiş ve katılımcıların bu faktörlerle ilgili yaklaşımları tespit edilerek analiz 

edilmiştir. Her faktörle ilgili değerlerin olumsuz anlamda yüksek çıkması dikkat 

çekicidir. Tüm faktörlerde yabancılaşma değerlerinin genç nüfusta daha yüksek çıkması 

üzerinde tartışılması gereken bir konudur. “Kuşaklar arası çatışma” diye tabir edilen 

sorunların çözümüne bu verilerin katkı sağlaması isabetli olacaktır. Toplumsal ve 

kültürel yapı ile ilgili yaş gruplarında ortaya çıkan değerlendirme farklılıkları, 

geleneksel toplumsal yapıda yetişmiş bireylerle teknolojinin egemen olduğu 

modern/postmodern çağda yetişmiş bireylerin nasıl iletişim ve aidiyet bağı kuracağı 

sorunsalını ortaya çıkarmaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu sosyal medya 
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kullanımın bireyleri yalnızlaştırıp toplumdan uzaklaştırdığı, ahlaki ve dini değerleri 

yozlaştırdığı, aile yapıları üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu konusunda hemfikir 

olmuşlardır. Yine bireylerin sosyal medyada olduklarından farklı davrandıkları, 

kendileri ile ilgili paylaştıkları bilgilerin gerçeği yansıtmadığı yönündeki kanaatler 

çalışma ile ortaya konmuştur. Toplum tarafından anlaşılmadıklarını veya 

dışlandıklarını, özgürlüklerinin kısıtlandığını düşünen bireylerin bir kaçış ve çözüm 

yolu olarak bu yola başvurmaları değerlendirilmesi gereken bir konudur. Özellikle 

sosyal politikalar üretenlerin bu konuya eğilmeleri büyük önem arz etmektedir. Sosyal 

medyanın toplumunu mahremiyet anlayışını bozduğu yönünde de veri elde edilmiştir. 

Sosyal medyanın görsel karakteri ve herkes tarafından ulaşılabilir olmasının bunda etkin 

olduğu değerlendirilmektedir. Toplumsal konulara duyarsızlaşma bir başka sorun olarak 

araştırmada ortaya konmuştur. Zira özellikle gençlerin sosyal medyada kendileri için 

kurdukları sanal dünyanın kendilerine yeter hale gelmesi onların dışsal ve görece daha 

çok meşakkat veren toplumsal gerçekliklere olan ilgilerini azaltmıştır. 

Araştırmada belirlenen kişisel yabancılaşma, aileye yabancılaşma, dinsel-felsefi 

yabancılaşma, toplumsal ve kültürel yabancılaşma faktörlerinin kendi aralarındaki 

korelasyonları incelendiğinde de önemli sonuçlar gözlemlenmektedir. Her dört faktörün 

de kendi aralarında bir ilişkiselliği olduğu görülmektedir. Aslında bu ülkemiz gibi 

henüz geleneksel toplumsal kodların tamamen kaybolmadığı yerlerin karakterine uygun 

bir sonuçtur. Çünkü bu tip toplumlarda kişiler, aile, din ve toplum gibi unsurlar arasında 

her zaman bir bağ olduğu görülmektedir. Dolayısıyla herhangi birindeki yozlaşma ve 

yabancılaşmanın diğerlerini de etkilemesi beklenir. 
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