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ÖZ 

SOSYAL MEDYADA NARSİSİZM VE LİNÇ KÜLTÜRÜ  

 

Canay Aksöz 

Yüksek Lisans Tezi  
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 Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Doç. Dr. Özlem Oğuzhan 

 Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

 

Bu çalışmada sosyal medyada linç olgusu ve narsisizm bağlantısı ele alınmıştır. 

Narsisizm bugün kitlesel bir durumdur. Sosyal medya ise bu durumu yeniden 

üretmektedir. Bu bağlamda kitleselleşmiş narsisizmde çalışmanın önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır. Sosyal medyanın narsisizmi tetiklemesi ile tetiklenen narsisizm de 

şiddet söylemini üretmektedir. Şiddet söyleminin olgusal karşılığı olan linç ise sosyal 

medyada yerini bugün nefret söylemi içeriği ile almaktadır. Çalışmanın birinci 

bölümünde Sosyal medya ve kitleselleşme ele alınmıştır. Kitleselleşme tarihi süreci ve 

kitle kültürünün belirgin özellikleri açıklanmıştır. İkinci bölümde ise narsisizm ve linç 

olgusu ele alınmıştır. Narsisizm psikolojik sorun olarak ve kitlesel narsisizm olarak iki 

başlıkta açıklanmıştır. Bu bölümde narsisim ele alınırken linç olgusuna sebep verdiği 

öngörülen narsisizm özelliklerinden yararlanılmıştır. İkinci bölümde linç olgusu ele 

alınırken nefret söylemi ve söylemin sebepleri de açıklanmıştır. Nefret söylemi; önyargı, 

ayrımcılık (ego ayırır), özdeşleşme (kendi gibi görmek istiyor), hoşgörüsüzlük ve 

dayatma kavramları ile ele alınmış ve sebepleri olarak görülmüştür. Bu kavramların 

narsisizmde de görüldüğü düşünülerek konunun bütünlüğüne varılması amaçlanmıştır. 

Kitle psikolojisinde görülen bazı özellikler yine linç olgusu bölümünde ele alınmıştır. 

Kitle psikolojisinde kitleyi linçe yönelttiği düşünülen faktörlerden en önemlileri 

açıklanmıştır. Üçüncü bölümde sosyal medyadan altı linç örneği nitel içerik analizi ve 

eleştirel söylem analizi yöntemi ile çözümlenmiş ve sosyal medyada takipçi 

söylemlerindeki linç unsurları ele alınmıştır. Araştırma sonucunda, sosyal medyada 

narsisizmin nefret söylemine ve dolayısıyla linçe dönüşen süreci olduğu anlaşılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Sosyal Medya, Narsisizm, Linç. 
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ABSTRACT 

NARCISSISM AND LYNCH IN SOCIAL MEDIA 

Canay Aksöz 

Master Thesis 

Department of Radio, Television and Cinema 

Radio, Television and Cinema Programme 

Advisor: Assoc. Prof. Dr. Özlem Oğuzhan 

 Maltepe Üniversitesi Graduate School of Social Sciences, 2019 

 

In this study, the phenomenon of lynching and narcissism in social media is 

discussed. Narcissism is a mass situation today. Social media reproduces this situation. 

In this context, the mass narcissism constitutes an important part of the study.Narcissism 

that triggered by social media triggering narcissism also produces discourse of violence. 

Lynch, which is the factual counterpart of violence discourse, takes its place in social 

media with the content of hate discourse today. 

In the first part of the study, social media and massization are discussed. The 

history of massification and the prominent features of mass culture are explained. In the 

second part, narcissism and lynch phenomenon is discussed. Narcissism is described in 

two topics,as a psychological problem and as a mass narcissism. 

In this section, narcissism is discussed that are predicted to cause lynch 

phenomenon have been used while dealing with narcissism. In the second part, while 

discussing the lynch phenomenon, hate discourse and its reasons are explained. 

Hate discourse; prejudice, discrimination (separates ego), identification (see it as 

its own), intolerance and imposition have been handled and seen as the reasons. 

Considering that these concepts are also seen in narcissism, it is aimed to reach the 

integrity of the subject. Some features seen in mass psychology are also discussed in the 

lynch case section.The most important factors that are thought to lead the mass to lynch 

are explained in the psychology of masses. 

In the third part, six lynch samples from social media were analyzed by qualitative 

content analysis and critical discourse analysis method and lynching elements in follower 

discourse in social media were discussed. 

As a result of the research, it was understood that narcissism in social media is a 

process that turned into hate discourse  and  lynch. 

Keywords: Social Media, Narcissism, Lynching. 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

Yeni iletişim teknolojileriyle birlikte gündelik yaşamda birçok kırılma yaşanırken 

internet giderek yaşamlarımızın bir parçası hâline gelmiştir. Gelişen Web 2.0 

teknolojisiyle birlikte sanal iletişim interaktif bir boyut kazanmış ve iletişim için gerekli 

olan aynı zamanda ve aynı yerde olma gerekliliği ortadan kalkmıştır. Web 2.0 

teknolojisiyle sosyal medya, günlük pratiklerimiz içerisinde rutin bir şekilde yer 

edinmiştir. Artık pek çok kişi sosyal medya platformlarında çevrim içi olarak vakit 

geçirmekte ve bu kişilerin büyük bir  bölümü de günlük olarak bu yazı, fotoğraf veya 

videoları paylaşmaktadır. 

Oğuzhan, (2013, s. 90-91) günümüzde fiziksel dünya ile sanal dünyanın iç 

içegirdiğini ve bireylerin kendi benliklerinin dışında sundukları yeni kimliklerini bu sanal 

dünyada rahatlıkla sunabildiklerini belirtmektedir. Gözetlenmenin ve kendini teşhir 

etmenin ön planda olduğu bu sanal dünyada kişiler kendi inandıkları veya olmak 

istedikleri sahte kendiliklerini yaratma imkânına sahip olabilmektedirler. Bu doğrultuda 

sosyal medya, özellikle kendini gösterme ve beğenilme düşüncelerinin hakim olduğu 

narsistik kişiler için oldukça uygun bir fırsat sunmaktadır. 

Kibir kavramıyla da ilişkilendirebileceğimiz “narsisizm”, Narkissos mitine 

dayanmakta ve kendi imgesine âşık olan mitolojik karakterin kendilik sevgisinin sorunlu 

durumuna işaret etmektedir. Narsisizm kültürü özellikle günümüzde yeni medya diğer bir 

ifade ile sosyal medya platformlarında popüler kültür ve tüketim kültürü içinde 

yaygınlaşmaktadır. İnternet ve kitle iletişim araçlarıyla yayılan kültür; şöhrete, paraya, 

güzelliğe önem vermekte ve bu değerleri tapınç nesneleri olarak karşımıza çıkarmaktadır.  

Sosyal medyada narsisizm gibi karşımıza çıkan başka bir kavram ise “linç” 

olgusudur. “Belirli bir topluluğun iradesini temsil ettiklerini iddia eden bir grup insan 

tarafından uygulanan yasadışı cezalar ve bu grubun yapılanlar karşısında dokunulmazlık 

beklentisi ile hareket etmesi şeklinde tanımlanan” linç kavramı, günümüzde sosyal 

medyada sürekli olarak karşımıza çıkmaktadır (Turan, 2017, s.122).  
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Narsisizm ve linç olgusunun sosyal medya ile ilişkisinin ele alındığı bu çalışmada, 

bireysel ve kitlesel anlamda sosyal medyanın toplum üzerindeki etkisi üzerinde 

durulmuştur. Narsisizmin ve linç olgusunun yaygınlık kazanmasında büyük oranda etkili 

olduğu düşünülen medya ve yeni iletişim teknolojilerinin rolü göz önünde bulundurularak 

kavrama sosyal medyanın etkisi çerçevesinden bakılmıştır. Bu anlamda ilk olarak 

çalışmanın ikinci bölümünde kitleselleşme ve sosyal medya kavramları incelenmiş, 

bölümde ayrıca narsisizm ve linç olgusuna değinilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde 

sosyal medyaya yansıyan altı farklı örnek üzerinden linç ve narsisizm olgusu 

incelenmiştir. 

1.1. Araştırmanın Problemi 

 Araştırmanın temel problemi, ülkemizde ve dünyada sosyal medya 

kullanıcılarının sosyal medya üzerinden gösterdikleri tepkinin içeriğini ve bu tepkinin 

linç olgusu ile ilişkinin nasıl üretildiğinin ortaya konulmasıdır.. Bu anlamda sosyal 

medyaya yansımış altı farklı örnekte üzerinden takipçi paylaşımları ve bu paylaşımlar 

çerçevesinde başlatılan linç olgusu üzerinde durulmuştur.  

1.2. Araştırmanın Amacı  

Çalışmanın temel amacı sosyal medyanın narsisizm ve linç olgusunun 

oluşmasında oynadığı rolü ortaya koymaktır. Sosyal medya ile ilgili yapılan çalışmalarda 

sosyal medyanın narsisizmi teşvik ettiği ve narsisist kişilik özelliklerine sahip kişilerin 

sosyal paylaşım platformlarını farklı iletişim pratikleriyle yoğun bir şekilde kullandığı 

görülmüştür. Ayrıca sosyal medyanın nefret söylemi, ayrımcılık, ötekileştirme, 

hoşgörüsüzlük ve dışlama gibi çeşitli linç girişimlerine zemin hazırldığı tespit edilmiştir. 

Bu çalışmada narsisizm klinik bir durum veya bireysel bir kişilik bozukluğu 

olmaktan öte yeni çağın toplumsal dokusu zemininde k bir görünüm olarak 

değerlendirilmiş ve bu görünümün sosyal medyada linç olgusu ile birlikte nasıl yeniden 

üretildiği incelenmiştir. 
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1.3. Araştırmanın Önemi 

Türkiye ve dünyanın bir çok ülkesinde farklı etnik, siyasi, ideolojik, dini veya 

popüler kimlikler, çeşitli zamanlarda sosyal medya kaynaklı linç kültüründen 

etkilenmekte hatta zarar bile görebilmektedirler. Hedef olarak seçilen bireyler takipçilerin 

narsistik duygular içerisinde hazırladıkları mesaj ve görüntüler ile olumsuz 

geribildirimlerde bulunmaktadırlar.  

Sosyal medya narsisizmi tetiklemekte ve tetiklenen narsisizm ile birlikte sosyal 

medyada paylaşılan şiddet söylemi de artmaktadır. Şiddet söylemi ve devamında 

olgusal karşılığı olan linç, sosyal medyada sürekli olarak artmaktadır. Bu nedenle de 

linç olgusu, sosyal medya üzerine olan çalışmaların temel meselelerinden birine 

dönüşmüştür. 

Sosyal medyada narsisizm ve linç olgusunun incelendiği bu çalışmada, özellikle 

son zamanlarda hayatımıza giren sosyal medyanın birey ve kitle üzerindeki etkisi 

üzerinde durulmuştur. Araştırmanın, sosyal paylaşım platformlarında kişilerin narsisizm 

nasıl ürettikleri ve bunu ne şekilde kullandıklarının ortaya konulması açısından önemli 

olduğu değerlendirilmiştir.   

Sosyal medya üzerinden gerçekleşen ve narsistik duyguların ön plana çıktığı linç 

girişimleri çoğu zaman sadece sanal dünyada kalırken, kimi zamanda şiddet olarak gerçek 

dünyaya yansıyabilmektedir. Bu nedenle sosyal medyada yaşanan linçlerin fark edilmesi 

veri yeri geldiğinde kontrol edilmesinin önemli olcağı değerlendirilmiştir. Bununla 

birlikte internet ortamında yaşanan her şeyin göründüğünün ötesinde farklı bir amacının 

olabileceğinin fark edilmesi ve “reklamın iyisi kötüsü olmaz” düşüncesi ile hareket 

edilebileceği gerçeğinin ortaya konulması açısından çalışmanın önemli olduğu 

düşünülmüştür.  

1.4. Sınırlılıklar 

 Bu çalışma, sosyal medyaya yansımış altı farklı örnek ile bu örneklerin yer aldığı 

sosyal medya hesaplarına belirlenen tarih aralığında yapılmış takipçi yorumları ile 

sınırlıdır. 
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BÖLÜM 2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Araştırmanın bu bölümünde kitleselleşme,sosyal medya, narsisizm ve linç 

kavramları açıklanmıştır. 

2.1. Kitleselleşme ve Sosyal Medya  

Narsisizmin kitleselleşmiş bir durum olduğunu açıklamak için kitleselleşmenin ve 

tarihi sürecinin anlaşılması önemli görülmüştür. Bu sebeple kitleselleşme, 

kitleselleşmenin tarihi süreci, kitle kültürünün özellikleri açıklanmıştır.  

 

2.1.1.Kitleselleşme ve Kitleselleşmenin Tarihi Süreci   

“Kitle” kavramının kullanım şekline göre hem olumsuz, hem de olumlu anlamları 

bulunmaktadır. “Kalabalık”, “yığın” ya da “güruh” anlamında kullanıldığında çoğunlukla 

kültür, zekâ, hatta ussallık yoksunluğu gibi olumsuz anlamlar yüklenmektedir. Sosyalist 

gelenek içinde kitle kavramı ile, ortaklaşa amaçlar için bir araya gelerek örgütlenmiş işçi 

sınıfı gibi yapılara işaret edilmektedir (Özgür, 2007,s.40).  

Fransız sosyolog Gustave Le Bon (1841-1931) 1895 yılında  yazdığı “Kitleler 

Psikolojisi” adlı eserinde dünyada kitle hareketlerinin giderek artan önemine vurgu 

yapmış, “bireysel bilincin kitle bilinci içinde kaybolduğunu kitle bilincinin kişiliksiz, 

duygusal ve entellektüel açıdan zayıf olduğunu” ortaya koymuştur. Üniversiteden bir tıp 

doktoru olarak mezun olan Le Bon, ilk olarak antropoloji ve arkeolojiyle ilgilenmiş, daha 

sonra uygulamalı ve kuramsal doğa bilimlerine ilgi duymuş ve son olarak da kitle 

psikolojisiyle ilgili eserler vermiştir (Stoetzel, 1968.s 82).  Kitlelere ve dolayısıyla insan 

aklına güvensizliğe vurgu yapan Le Bon, kolektif bilinçteki zekâ ve ahlak düzeyinin 

düşüklüğüne vurgu yaparak, halk egemenliği düşüncesine kökten karşı çıkmıştır (Le Bon, 

2014). 
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Le Bon’un kitle kuramı, bu literatürlerin yarattığı birikimin kendi entelektüel 

ilgileriyle sentezlenmesinin bir sonucudur. Bu kuramın özünü, insanın tek başınayken 

gösterdiği davranışların, kalabalık içindeyken gösterdiği davranışlardan farklı olduğu 

düşüncesi oluşturmaktadır. Kitle, onu oluşturan bireylerin varlığından ayrı bir varoluşa 

sahiptir. Onun ayrı bir varoluşunun olması, bireylerin tek tek sahip oldukları 

karakterlerden daha farklı bir karaktere sahip olmasına yol açmaktadır. Bu yüzden kitle, 

insanların özelliklerinin aritmetik toplamıyla açıklanamayacak bir  bütünlük imgesidir ve 

bireyler onun içindeyken bu bütünlüğün gerektirdiği kurallara uygun davranırlar (Özmen, 

2015. s.184). 

Bu perspektife göre, kitlesel varoluşun ilk ayırt edici özelliği, kitlenin bir parçası 

oldukları müddetçe onu oluşturan bireylerin bilinçli varoluşlarının ortadan kalkmasıdır. 

Le Bon, kalabalık içinde bireylerin gösterdiği bu değişimi açıklamak için üç temel neden 

gösterir. İlki, kitlenin insanlarda mevcut olan içgüdüleri serbest bırakmasıdır; bireyler tek 

başlarınayken frenledikleri davranışlarını, kitlenin sağladığı anonimlik sayesinde 

cezalandırma korkusu ortadan kalktığı için serbest bırakırlar. Ego üzerinde kurulan bu 

denetimin ortadan kalkması, sadece kitleyi oluşturan bireylerin tamamı için geçerli 

olduğu müddetçe sonuç doğurabilir. Bu yüzden, ikinci neden kitle içinde duygu ve 

düşüncelerin bulaşıcılığını işaret etmektedir. Son neden ise insanların kitle içinde telkine 

açık hale gelmesidir ki insanın içgüdülerine indirgendiği tam olarak iletken bir ortamda 

telkine açıklık ortaya çıkabilecek en doğal sonuçtur (Yılmaz, 2004). 

Le Bon, eserini kitleler çağında olduğumuz inancıyla kaleme almıştı ve siyasetin 

temel sorununun artık bu kitlelerin ne ölçüde yönetilebileceği meselesine 

odaklandığına inanıyordu. Ona göre liderlerin etkisi “prestige” kavramıyla 

açıklanabilirdi ve tüm kitle teknolojilerinin hareket noktasını bu kavram 

oluşturmalıydı. Onu izleyen Freud ise, liderin gücünün bir ego ideali olarak baba 

otoritesiyle kurulan bağdan kaynaklandığına inanıyordu. Bu yüzden liderlik 

bağını “prestige” gibi tek yönlü bir saygınlık ve korku ilişkisi üzerine değil, liderle 

kalabalık arasında var kabul ettiği “sevgi” ilişkisi üzerine oturttu. Canetti ise 

liderin kitleyle kurduğu bağı “emir” üzerinden nasıl kurduğunu açıklamaya çalıştı. 

Fakat o, kitlenin oluşumuyla ortaya çıkan ilişkiyi anlamakla yetinmedi; bu yüzden 

liderin buyruğa uymanın insanda yarattığı aşağılanmayı da “sızı” kavramıyla ifade 

etmeye yöneldi. Bu çabasıyla Canetti, tüm kişisel karamsarlığına rağmen, kitle 

söyleminde insanın özgürlüğü ve onuru için hareket noktası olabilecek bir yer 

yarattı (Aytaç, 2009, s.128). 
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Ortega Gasset (2013) “Kitlelerin Ayaklanması” adlı eserinde ise kitlelerin “tam 

anlamıyla niteliksiz, sıradan bireylerin olusturduğu insan toplulukları olduğunu” belirtir. 

Bu toplulukların kendilerine ait hiçbir ayırıcı özelliğe sahip olmadığın ve  belirli bir 

alanda hiçbir değer sahibi olmadığını belirten Gasset’i kitleyi niceliksel olarak insan 

yığınının ötesinde bir şey ifade etmediğini belirtir. Kitlelerin toplumsal hayatta söz sahibi 

olmasını ve topluma yön vermesini bir toplumun karsılasabileceği en önemli kriz olarak 

gören ispanyol filozof, Avrupa’nın da bu sorundan muzdarip olduğunu belirtmiştir. 

Toplululukları “azınlıklar” ve “kitleler” olarak ayıran Gasset, azınlıkların niteikli 

insanlardan oluştuğunu belirtirken, kitlelere daha olumsuz bir anlam yüklemeyi tercih 

etmiştir. Kitlelerin zamanla azınlıklara özendiğini ve yönetilmek yerine yönetime ortak 

olma düşüncesinin kitleleri ayaklanmaya sürüklediğini belirten Gasset, kitleleri niteliksiz 

olarak tanımlarken, aristokrasiyi savunmuştur. Kitlelerin aristokrasinin yerini almaya 

çalıştığını belirten Gasset, bunu asıl sorun olarak tanımlamıştır (Kalyoncu, 2007). 

Canetti (2016) “Kitle ve İktidar” adlı eserinde insanların bilinmeyen ve 

sınıflandırılmayan her şeyden çekindiklerini ve korktuklarını, bu nedenle de güvenli yer 

veya ortam arayışına girdiklerini belirtmektedir. Canetti bu durumu “Dokunulma 

korkusu” olarak açıklamış ve insanların başka insanlar ile birlikte olması yani kitleye 

katılması ile yenebileceğini vurgulamıştır. Bu anlamda insan için korkunu olmadığı ve 

rahatlamanın gerçekleştiği yer kitledir (Canetti, 2016, s. 16). 

Jean Baudrillard,  “Sessiz Yığınların Gölgesinde  Toplumsalın Sonu” adlı eserinde 

kitle kavramına farklı bir şekilde yaklaşmış ve kitleyi, “havası alınmış bireysel 

taneciklerin, toplumsal artıkların ve kitle iletişim araçlarına ait içtepilerin bir araya 

getirilmesi” açıkladıktan sonra kitleyi bir “kara deliğe” benzetmiştir. Ayrıca Baudrillrd 

(2003) kitlelerin bir ayrıcalığı, niteliği ve yükleminin olmadığını ve bu nedenle de “ 

sosyolojik” olarak bir şey ifade etmediğinin altını çizmektedir. 

Kitleselleşme olarak Roma İmparatorluğu tarihi karşımıza çıkmaktadır. İsyan ve 

ayaklanmaların çok fazla olduğu bu dönemde dayatma ile kitleler oluşmuş ve bu 

dayatmaların başında da “Tanrı” olgusu ön planda olmuştur. 

Roma devri ile modern çağ arasındaki fark, “özel yaşam”a ne anlam verildiğinde 

yatmaktadır. Romalı birey, özel yaşamında kamunun karşısına koyabilmek için 

bir başka ilke, dünyanın dinsel bakımdan aşılmasına dayanan bir ilke arayışına 
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girmişti. Özel yaşamımızda bizim aradığımız ise aslında bir ilke değil, psişemizin 

ne olduğuna, duygularımızda neyin sahici olduğuna ilişkin bir düşünümdür. ( 

Sennet, 2013, s. 16-17) 

 

Ego fikrinin günümüz kitleselleşmesinin oluşmasında oynadığı rol ortaya 

konmuştur. Narsisizmin neden kitleselleşmiş bir hal aldığını Sennet’in yıkarıdaki 

sözlerinde görmek mümkündür. 

Kitle söyleminin gelişmeye başlaması siyasal öznenin kavranışında çok  önemli 

iki dönüşümün gerçekleşmesiyle mümkün olabilmiştir. Öncelikle, akılcı ve bilinçli bir 

varlık olduğu kabul edilen bireyin, kitle içinde akıl dışı ve kolayca yönlendirilebilir bir 

karakter kazandığı ileri sürülüyordu. İnsan imgesinin bilinçdışı kavramı ekseninde öne 

çıkarılan bu yanı, modern çağın klasik siyaset düşünürlerince de fark edilmişti; fakat onun 

vurgulanan asıl yanı esasen bu olmamıştır. Bu vurgu değişikliğinin doğurduğu ikinci 

önemli sonuç, kolektif siyasi özne tahayyülünde etkisini göstermiştir. Simmel (2013) 

“Modern Kültürde Çatışma” adlı eserinde Rönesans ile başlayan bireyselleşme ve 

Ortaçağ’ın “Tanrı” ya itaat anlayışından vazgeçilmesini, günümüz kitleselleşmesinin 

temeli olarak kabul etmiştir. Fromm, (1985, s.51) ise Rönesansın kitleselleşme açısından 

bir başlangıç olduğunu belirtirken aynız zamanada bireyselliğin arttığını fakat bununla 

birlikte bir gruba ait olm duygusunu da zedeleğini ifade ederken Bauman ise (2001) 

“Rönesans ile birlikte gelen bireysellik insanları mutlu etmemiş ve ait olma düşüncesini 

zedelemiştir” düşüncesini orataya koymuştur. . 

Rönesans düşünürleri, madde ve ruh veya doğa ve akıl arasında bir ikilik olduğu 

yönündeki varsayım üzerinden evreni tasarlamışlardır. Bu ikiliğin aşıldığı noktalardaysa 

taraflardan biri, diğerinin yapısal niteliklerine indirgenimiştir. Örneğin hayat, maddi 

dünyanın genel ilkelerine birebir tabi kabul edilmiş ve canlı organizmaların bütünlüğü 

aynı mekanik kavrayışın parça bütün ilişkisi içinde kavramlaştırılmıştır (Aytaç, 2009). 

Bu aşamadan sonra, canlı dünyayı tanımlayan hareket ve değişim kavramları, fizik 

dünyayı karakterize eden itme ve çekme veya tesadüfî karşılaşmaların ötesinde, 

organizmaların sürekli bir değişim aracılığıyla hayatta kalma olanaklarını çoğaltacak 

değişim süreçlerinin içinden geçmek olarak kavranmaya başlandı. Adına evrim kuramı 

denilen bu yeni hareket kavrayışı, insanı açıklamak için daha etkili bir araç olduğuna 

inanılan organik dünya görüşüyle bir arada siyasal kavrayış üzerinde çok büyük bir etki 
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yarattı. 18. yüzyılın sonlarından itibaren güç kazanmaya başlayan bu yaklaşım, özellikle 

Darwin’in evrim kuramına kazandırdığı saygınlıkla etkisinin doruğuna çıkmıştır. 

Böylelikle, kitle olarak anlaşılan bütünü organik bir perspektiften açıklamaya çalışan 

söylemler etkinlik kazanmaya başlamıştır.  

18. yüzyıldan itibaren kırdan kente göç ve kentleşmenin, sanayi devrimi ve büyük 

ölçekli üretimin, Fransız Devrimi ve uluslaşmanın, halk egemenliği gibi kavramlara 

dayalı siyasal hareketlerin etkilerinin, topyekûn savaş ve/veya toplama kampı 

deneyimleri, kolonizasyon ve dekolonizasyon süreçleri ve bunların sonucunda ortaya 

çıkan günümüzdeki uluslararası göç hareketlerinin büyük insan topluluklarını seferber 

ettiği tartışma götürmez bir gerçek olarak ortada durmaktadır. Bu büyük toplumsal 

hareketlilik dalgalarının ilk örneklerinin ortaya çıkışı ile kitle söyleminin ortaya çıkışı 

arasındaki tarihsel örtüşme daha baştan dikkati çekmektedir. 

Jose Ortega y Gasset tarafından yazılan “Kitlelerin İsyanı” adlı eser Avrupa’da 

meydana gelen yozlaşmalara bağlı olarak ortaya çıkan durumun, Avrupa Birliğinin 

oluşmasına zemin hazırladığını belirtmiştir. “Kitle” ile “yığın” arasındaki farka değinen 

Gasset, kitle içinde özel bir niteliğe sahip olmayan kişileri “vasat” olarak değerlendirmiş 

ve “vasat insanların” kitle yerine sadece yığınlar meydana getirebileceğini belirtmiştir. 

Bu vasatlar, kendi niteliksizleri ve sıradanlıklarıyla biraraya gelerek, “kitle” adını 

verdiğimiz insan yığınlarını oluşturmuşlardır. Liderlerin gösterdiği yolu yüzyıllardır takip 

eden bu kitleler, XIX. yüzyılda yaşanan gelişmelerle, seçkin azınlığa karsı ayaklanmışlar 

ve yönetimi ele geçirmislerdir.Kitlelerin azınlıklara karşı ayaklanışını Avrupa’nın 

yasadığı bunalımın en önemli sebebi, hatta bizzat kendisi olarak gören Gasset, kitlelerin 

yönetimi ele almasına karşı çıkmıştır (Gasset, 2010).  

19. yüzyıla gelindiğinde kalabalık fenomenini "kitle" veya "grup" adıyla merkeze 

alan ve bunu derinleştiren sistematik bir tartışma alanının doğduğu dikkati çekmektedir. 

Bu dönemde kriminoloji, sosyoloji, psikoloji, siyaset, iktisat, tarih gibi değişik bilimsel 

ilgi alanlarında ve genel olarak spekülatif felsefi tartışmalarda kitle kavramının 

görünürlük kazandığını ve kitle sorunsalının 19. yüzyılın en heyecan verici ve verimli 

tartışma alanlarından birini oluşturmaya başladığını görüyoruz. 

Avrupada meydana gelen olaylar ve özellikle Fransız ihtilali, kitle kavramına yeni 

bir bakış açısı kazandırmıştır. Rönesans ve bireyselliğin ön plana çıktığı Avrupa için 
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Fransa’da meydana gelen olaylar ve sonrası günümüzde kitle kavramına yönelik 

gelimelerin anlaşılması açısından önemli olduğu değerlendirilmiştir. Fransa’nın III. 

Cumhuriyet dönemi, 1870 yılından Vichy hükümetine kadar süren ve kitlesel 

demokrasinin sorunları ve çözümlerinin her görüş açısından sınandığı bir süreç olmuştur. 

Bu dönem boyunca yaşanan siyasi gelişmelerin tümüne, 1870 yılında Fransız ordusunun 

Almanya karşısında yenilgiye uğraması ve daha sonra yaşanan Paris Komünü deneyimi 

damgasını vurmuştur. Komün, Fransa’nın birçok muhafazakâr düşünürü için yasa ve 

düzenin, eğitimsiz ve suça meyilli kalabalıkların lehine yürürlükten kaldırılmasını ifade 

eden olumsuz bir deneyimdi. Bu yüzden tartışmanın seyri, radikal grupların kitlelerin 

siyasi enerjisini odağa alan söylemi ve bunu Fransız Devrimi’nin “olumsuz” mirasının, 

yani kalabalıkların gayrimeşru ve zorbaca yönetiminin dirilmesi olarak yorumlayan siyasi 

söylem arasındaki gerilim tarafından belirlenmiştir (Aytaç, 2009, s. 129). 

III. Cumhuriyet’in krizinin, geniş insan yığınlarının yönetimde söz sahibi olmak 

yönündeki güçlü arzusu ve bu arzuyu içte toplumsal çözülme ve düzensizlik, dıştaysa 

güçsüzlük ve yenilginin işareti olarak gören muhafazakâr endişe arasındaki çelişkiden 

kaynaklandığını değerlendirilmektedir. Bu yöndeki her türlü talep, Le Bon’un da parçası 

olduğu bir düşünürler kuşağı için, 1870 ve 1871 yıllarında Fransa’nın yaşadığı büyük 

“felaketleri” tekrar davet etmek anlamına geelmiştir. Düzensizliğe ve Fransa’nın içinde 

bulunduğu yenilgi psikolojisine çözüm bulmak, artık inkâr edilmez bir güç olan kitlelerin 

gücünü denetim altına almak sorunuyla eş anlamlı hale gelmiş; çünkü bölünmüş kitleler 

arasındaki çatışmalar içerdeki her taraf için ölümcül sonuçları olan ve ulusal güçsüzlüğün 

de kaynağı olan esas meseleyi teşkil etmiştir (Nye, 1975, s. 89). 

Le Bon’un kitle kuramı, bu siyasi arka planın kendi entelektüel ilgileriyle kesiştiği 

yerde ortaya çıkmıştır. Bu kuramın özü, bireyin tek başınayken gösterdiği davranışlarla 

kitle içinde gösterdiği davranışların farklı olduğu düşüncesinde yatmaktaydı. Le Bon’a 

göre, bu davranış farklılığı yeterince çözümlenebilirse, kitlenin yarattığı tehditlerin ve 

ortaya çıkan enerjinin denetlenmesi mümkün olabilecektir (Aytaç, 2009, s. 132). 

Le Bon’un modern dönemi “kalabalıklar çağı” olarak adlandırması da anlamını 

bu çerçevede kazanmaktadır. Kitleler egemenliği ele geçirmiş ve “kalabalıkların kutsal 

hakları, kralların kutsal haklarının” yerini almaya başlamıştır. Ona göre modern toplumun 

siyasal sorununun çözümünü kitle psikolojisi sağlayacaktır. Bu çözümün esasıysa şu 
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cümlede saklıdır: “Kalabalıklar psikolojisinin bilgisi, giderek güç bir mesele haline gelen 

kalabalıkları yönetme isteğinde olmayan, sadece onlar tarafından bütünüyle yönetilmek 

istemeyen devlet adamının elindeki son kaynaktır” (Le Bon, 20014: 11). 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kitlelerin yıkıcılığı, kahredici  ve karşı 

konulmaz gücü inancından, kitlelerin yönetilebilir olduğu  inancına, oradan da güdülen 

savunmasız kitlelerin insanı küçülten ve dış tehditlere maruz bırakan özelliklerinin 

betimlenmesine geçilmiştir. Özellikle kitle psikolojisi ve kitle kültürü alanında yapılan 

çalışmaların bu dönüşümde büyük bir rol oynadığı ise çok net bir şekilde 

görülebilmektedir. 

2.1.2. Kitle Kültürünün Özellikleri 

 Kitle kültürünün özelliklerinin açıklanacağı bu bölümde kitlelerin illüzyona 

yatkınlığı, özgün olamaması ve saldırganlığı ele alınmıştır. 

2.1.2.1. İllüzyona Yatkınlığı 

Sinemanın da atası olarak kabul edilen Büyülü fener (Latince: Lanterne magica) e 

büyülü benzetmesinin verilmesi de tesadüf değildir. Kitlelerin gerçek yerine hayal olana 

daha fazla ilgi gösterdiği anlaşılmıştır.  Kitle insanların bilinçli varoluşunun ortadan 

kalkmasıyla karakterize edildiğine göre, bu topluluğa ait olan bireylerin muhakeme 

gücünün gerilemesi de kaçınılmaz bir sonuçtur. Kitle, Kartezyen çağ düşünürlerinin 

inandığı gibi, “açık ve seçik” olarak belirlenmiş kavramlarla veya aklın ilkeleriyle değil, 

sadece hayaller, kelimeler ve basit formüller üzerine inşa edilmiş sloganlar aracılığıyla 

da yönlendirilebilir (Özgür, 2007). 

Freud (2014) göre muhakeme gücü zayıflayan kitleler, olguları basit ve bütün 

olarak kavramaktan hoşlanır ve bu olguların içerdiği zenginlikleri ya da detaylar 

arasındaki farkları görmek istemezler. Kitleler için ara durumlar yoktur. Onlar gerçeği ya 

bütün olarak reddederler ya da bütün olarak kabul ederler. Kitleler, “hep illüzyonlara  

(hayal) kucak açmaktadır ve  kitle, illüzyonlardan asla yoksun kalamamaktadır.” 

Kitlelerin gerçeği aramak gibi bir amaç ve düşüncelerinin olmadığını belirten Freud, ister 
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buna tabu densin isterse doğa üstü güçler şekinde isimlendirilsin, kitleleri etkileyerek 

kontrol altına albileceğini belirtmiştir (Freud, 2014, s.21). 

Le Bon, (2015, s. 111) Kitlelerin Psikolojisi’nde; “Kitleler hiçbir zaman gerçeğe 

susamamıştır. Hoşlarına gitmeyen mantıksızlıklar karşısında, gerçekdışı eğer kendilerini 

çekerse, bunu ilahlaştırarak buna yönelmeyi daha üstün tutarlar. Onları hayallere 

çekmesini bilenler onlara hakim olurlar ve hülyalarını ortadan kaldıranlar da onların 

kurbanı olurlar” şeklinde kitlelerin nasıl harekete geçirildiğini açıklamıştır. 

Oskay ise;  “Kitlelerin realiteden kaçışının neden olduğu kültür yani kitle kültürü, 

yöneten ile yönetileni, varlıklı ile yoksulu, özgür olan ile özgür olmayanı, mutsuz insan 

ile onu mutsuz kılan toplumsal realiteyi özdeş kılacak bir yanılsama oluşturma işleviyle 

üretilir. Kitle kültürünün tüketicisi olduğumuz an’larsa, yaşadığımız bu realite ile başa 

çıkamayacağımızı düşündüğümüz, realitenin gerçek yüzünü görmekten kaçmak 

istediğimiz anlardır” şeklinde kitlelerin bu özelliğine dikkat çekmiştir (Oskay, 2014, 

s.154). 

Le Bon ayrıca “Kitleler delil ve kanıtlarla değil, modellerle yönlendirilirler. Her 

dönemde sayıları az olan bazı kişiler, hareketlerinin izlerini bırakır ve onları bilinçsiz 

kitleler taklit ederler. Bu kişilerin önceden kabul edilmiş düşüncelerden pek de 

ayrılmamaları gerekir. Aksi takdirde bunları taklit etmek güç ve etkileri sıfır olur” 

şeklindeki açıklaması da kitlelerin nasıl harekete geçtiğini anlamamız açısından 

önemlidir. Bu anlamda kitleler asla hakikat susuzluğu hissetmemişlerdir. Hoşlarına 

gitmeyen hakikate sırtlarını dönmüşler; eğer onları hata cezbediyorsa, hatayı 

“Tanrılaştırmayı” tercih etmişlerdir. Yanılsamaları kullanmayı bilen kişi kolayca 

efendileri olmuş; onları yanılsamadan kurtarmaya çalışan kişiyse her zaman kurban halini 

almıştır (Le Bon, 2015, s. 128). 

Kitlelerin gerçek yerine hayal ya da illüzyon olana önem vermesi ve yönelmesi 

iletişimle doğrudan alakalıdır. İletişimi sağlayan en önemli buluşlardan olan yazı da 

bunlardan biridir.  “Kral Thamus’a yazıyı getirdiği iddia edilen Mısır Tanrısı Thout’un 

aynı zamanda büyü tanrısı olması bizi hayrete düşürmemelidir” (Postman, 2004, s.22). 

“Oyma putlardan uzak duracak, yukarıdaki gökyüzünde, aşağıdaki yeryüzünde ya da 

toprağın altındaki suda gördüğün hiçbir şeyin benzerini yapmayacaksın” (Postman, 2004, 
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s.18).  “Araç metafordur” diyen Postman, burada majik etkiyi metaforik söylem olarak 

tanımlamış ve yine gerçeğin erozyonunu farklı bir şekilde onaylamıştır.  

Postman’a (2004, s.24) göre,  “bizim doğayla ve kendimizle ilgili 

konuşmalarımız, kullanmayı uygun ve olanaklı gördüğümüz ‘diller’le yürütülmektedir. 

Doğayı, zekayı, insani motivasyonu ya da ideolojiyi ‘olduğu’ gibi değil, yalnızca 

dillerimizdeki gibi görürüz. Ve dillerimiz bizim medyamız, iletişim araçlarımızdır. 

Medyamız metaforlarımızdır. Kültürümüzün içeriğini metaforlarımız yaratır. Kültürün 

içeriğini yaratan metaforik söylemlerle yine gerçeğin dışında yer alma söz konusudur. 

Gerçek ya çarpıtılmış ya da var olan gerçeklik dışında bir gerçeklik üretilmiştir.” 

Baudrillard ise kitlelerin anlam aramak gibi bir çabalarının olmadığını ve “gerçek” 

yerine kendi isteklerinin ön planda olmasıdır. Baudrillard bunu “simülasyon” kavramı ile 

açıklamaya çalışmış ve simülasyonun sürekli olarak değişebileceğine dikkat çekmiştir. 

Gerçek yerine hayal olan veya metaforik söylemlere bir değişik bakış açısı da hiç şüphesiz 

simülasyondur. Baudrillard’ın gerçeğin yerini alan simülakrları illüzyondan daha farklı 

bir yapıda omasın rağmen tanımları gereği illüzyon ile de benzerlik göstermektedir. 

“Simülakr: Bir gerçeklik olarak algılanmak isteyen görünüm. Simüle Etmek: Gerçek 

olmayan bir şeyi gerçekmiş gibi sunmak, göstermeye çalışmak.” (Baudrillard, 2016, 

s.19). 

İllüzyonda gerçeğin yerini alma söz konusuyken, simülasyonda gerçek ile simüle 

edilen arasındaki ayrım çok daha belirsizdir. Gerçek orada dururken simülasyon varlığını 

bütün evrene, yaşama yaymasıyla bir simülasyon evreninin içinde yaşadığımızı 

açıklarken, Baudrillard’ın şu sözleri kitle yapısındaki önemli bir yapı taşını göz önüne 

sermektedir: “Deliyi  bu kadar iyi taklit edebilen biri herhalde gerçekten delidir” 

(Baudrillard, 2016, s.17). 

 

 

 

Algısal bozukluk diye de tarif edebileceğimiz bir gerçek kaybı, narsisizmde de 

görülen bir durumdur. Narsisizm bölümünde detaylandırılacak bu konu aslında kitle ve 

Narsisizm’in ezelden beri ortak yönlerinin çokluğu açısından birbirinden uzak 
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olmadıklarını da göstermektedir. Hali hazırda kitlesel ve bireysel narsisizm olarak ikiye 

ayrılmış olsa da ikisinin içerik bakımından benzerlikleri çoktur. Eric Fromm (2008, s. 66) 

bunu, “Kitlesel ve bireysel narsisizm olarak ikiye ayrılan narsisizmde her ikisinde de 

mevcut bir gerçeklik sorunu vardır. Narsisist bağlılığın en tehlikeli sonucu akılsal 

yargıların çarpıtılmasıdır” şeklinde açıklamaktadır.  

Debord (2012, s.40) “spekülatif evrende değerini yitirmiş olan şey, herkesin 

somut yaşamıdır.” şeklinde belirtmektedir.  Bu anlamda  Adolf Hitler (2005) Kavgam 

adlı kitabında, “ne söylediğinizin bir önemi yoktur çünkü hakikat diye bir şey yoktur. 

Hakikat çok sıkça tekrar edilen ve bu sayede bir yalan olduğu unutulmuş olan bir 

yalandır” demiştir.  Bu anlamda kitleselleşmede etkili olan illüzyon kendini yine 

kitleselleşmenin kökeninde var olan aynı zamanda narsisizminde kök sorunu olan dış 

dünyaya ilgi kaybı dolayısıyla korkudan kaynaklanmaktadır. 

Frued ise “bir inancın güdülenimin de önde gelen faktör istek gerçekleştirimi 

olduğunda ve bu inançla gerçeklik arasındaki ilişkiler, tıpkı yanılsamanın kendisinde 

olduğu gibi dikkate alınmadığında o inanca yanılsama deriz” (Sennet, 2013, s.353) 

şeklinde yanılsama kavramını açıklamıştır. Yanılsama, gerçeklik kaybı, korku hepsi 

birbiriyle iç içe geçmiş kavramlar olarak karşımıza bireysel narsisizmden kitlesel 

narsisizme kadar çıkmaktadır Bir diğer vurgulanması gereken konulardan biri de kitlesel 

narsisizmde özgünlüğün kaybolmasıdır. En başta Gasset’in (2013) de bahsettiği kitle 

insanının herkes gibi olmak istemesi pek tabi özgün yapısını kaybetmesine yol 

açmaktadır. Bu anlamda korkunun güdüleminde yarattığı ben büyüklenmesi ile 

yanılsamanın başlangıcını yapan birey ya da toplum zamanla özgünlüğünü de 

kaybetmektedir.  

2.1.2.2. Özgün Olmaması  

Kitleselleşme özelliği olan “bireyselliğin kaybı” vaya özgün olmaması durumu 

“özgün” sözcüğünün kökü olan özün kaybı ile oluşmaktadır. Kitlesellik ile toplumu 

oluşturan bireyler özgün bir yapıdan ziyada birbirlerinin kopyası özellikler geliştirmeye 

meyillidirler. Bu aynı zamanda kitleyi yönlendirmeyi kolaylaştıran bir durumdur. Tek tek 

ayrı düşünce yapısında, karakterde insanlara ulaşmak oldukça zordur. Bu farklılığı 

minimuma indirdiğimizde tek bir mesaj ile herkese ulaşılabilir.  Kitleler, modernliğin ileri 
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ve giderek krize girdiği safhalarda özgürlüklerini daha da kaybederler: “Kitlenin ruhuna 

daima hakim olan özgürlük gereksinimi değil, bağlılık gerekliliğidir. Bağlılığa susamış 

olmaları, kendilerinin yöneticisi olduğunu söyleyen kimseye içgüdüsel olarak onları 

bağlar” (Le Bon, 2015: 122). 

Freud’a (2014, s.71) göre  “kitledeki bireylerin duygularının ve düşünsel alandaki 

kişisel çabalarının tek başına söz sahibi olacak kadar güçlü bir karakter taşımadığı, bunun 

için öbür bireylerin aynı şeyleri aynı tarzda yinelemek zorunda olduğu gibi bir izlenime 

kapılmaktan kendimizi alamıyoruz. Dolayısıyla, toplumun normal yapısının ne çok 

bireysel bağımlılığı gerektirdiği, ne kadar özgünlük ve kişisel cesaretin toplumda yer 

alabileceği, her bireyin kitle ruhu tarafından nasıl sıkı bir egemenlik altında tutulduğu ve 

bu egemenliğin ırksal özellikler, sınıfsal önyargılar, kamuoyu vb. kimliğiyle kendini 

açığa vurduğu” dikkatimizi çekmektedir. 

Kişi kendini bir sınıfa, bir zümreye ait hissetmek için kendisine uygunluğu 

bulunmasa da ait olmak istediği sınıf ve zümrenin yapısına uygun hareket ederek kabul 

görmek isteyabilmektedir. Hem kendisini diğerlerine onaylatmak hem de istediği yahut 

özendiği zümreye aitliğini vurgulamak için kendini bu uygun gördüğü tek tipleşmeye tabi 

tutatbilmektedir. Buna bir yorumda kültür endüstrisi eleştirisi ile Adorna’dan 

gelmektedir. Adorna bireyselleşmenin bu kadar ön plana çıkması sonucu kişilerin mutlu 

olmadığını ve kalabalık içinde yalnızlık yaşayan bireyerin bir gruba ait olmak için 

diğerleri tarafından onaylacak tutumlar sergilediklerini ve tektipleştiklerini  belirtir 

(Adorno, 2009, s.91). Bu anlamda toplumda ki tek tipleşme doğal bir görünüm altında 

sunularak normalize edilmiştir. Özgünlük çaba gerektiren bir durumdur ve özgün olmama 

durumunda alıp bir şeyi uygulamak gerekmektedir. 

Gasset de “kendilerinden özel hiçbir şey beklemeyenler” diye nitelendirdiği kitle 

insanının özgün olmaması durumunu farklı bir açıklama getirmiştir. “Bir yandan kendi 

kendisinden çok şey bekleyerek güçlükleri ve görevleri sırtlayanlar, öbür yanda kendi 

kendilerinden özel hiçbir şey beklemeyenler; bunlar yaşamayı her an nasılsalar öyle 

olmak diye anlarlar, kendi kendilerini mükemmelleştirmek için zora koşmaksızın, ipini 

koparmış şamandıra misali, öylece salınır giderler” (Gasset, 2013, s.43). 

Özgünlüğün olmayışınına dair Heller’in “Bir şey oldu” adlı yapıtının naif 

iyimserlik’ten ve kendilik duygusundan tamamen yoksun başkarakteri şunları 
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söylemektedir: “Kendimden bir şeyler bulduğum herkes gibi olmak için neredeyse 

köleleştiren bir içgüdüyle yaşamaktayım. Yalnızca konuşmamla değil, fiziksel 

hareketlerimle de taklit ediyorum… bu süreç bilinçsizce işliyor… dikkat etmeme ve 

hoşlanmamama rağmen kendine ait bir kararlılıkla işliyor ve başka birinin kişiliğine 

bürünmüş olduğumu, çoğunlukla iş işten geçene kadar fark etmiyorum” (Lasch, 2006, 

s.144) Balzac ise bir keresinde taşralı ile kozmopolit arasındaki farklardan şu şekilde 

bahsetmektedirr: “bir kozmopolit yalnızca hayalini kurabildiği yaşam tarzlarına ve henüz 

karşılaşmamış olduğu insanlara inanmaya can atarken, bir taşralı yalnızca her gün görerek 

tanıdığı kişilerde gözlemlediği şeylere inanır” (Sennet, 2013, s.64). 

Adorno, (2009, s.92) Kitle kültürünü, “bireyin burjuva çağı boyunca sergilediği o 

kurgusal niteliği açığa vurmaktadır; haksız olduğu tek nokta, böyle bulanık bir genel ile 

tikel uyumu yaratmış olmakla övünmesidir. Bireysellik ilkesi başlangıçtan beri 

çelişkilerle doluydu. Her şeyden önce bireyselleşme gerçekten başarılamadı. Varlığını 

korumanın sınıfsal biçimi, herkesin “türe özgü varlık” aşamasında kalmasına neden oldu. 

Her burjuva karakteri bir diğerinden uzaklaşırken, hatta özellikle uzaklaşırken, hep aynı 

şeyi, rekabetçi toplumun katılığını dışa vuruyordu” şekilnde açıklayarak bireylerin 

özgünlükten uzaklaşmasına dikkat çekmiştir.  

Her ne kadar kitlesellik ilkel davranışlarla örtüşerek uygar toplumumuza uygun 

gözükmese de uygarlaşanın yalnızca araçlar olduğu tezini haklı çıkarırcasına insan 

davranışında bu ilkelliği görmek mümkündür. Canetti’nin “rüzgar, uygarlıkta özgür olan 

tek şeydir’’ sözleri durumu bu  desteklemektedir (Canetti, 2016, s.53). İnsanın taşrası 

Marx’ın da belirttiği gibi; “İnsan kendi doğasını sahiplenirken evrenin açılımını da 

kavrar” şeklindedir (Debord, 2012, s.105). 

 Kendi doğasını sahiplenmeyen insan özgünlüğü kaybetmekte ve evrenin 

açılımını kavramanın tersine, kendi küçük evrenine yönelmektedir. Bu kendine yönelme 

sonucu diğerlerini yabancı ve tehlike olarak algılamasından düşman bir bakış açısı 

geliştirmeye de eğilim göstermektedir. Bu da bizi kendisi gibi olmayan her şeye karşı 

öfkeli bir tutum sergileyen kitle insanının yapısındaki kinizme götürmektedir. 

Günümüzde sosyal medyada da sıklıkla karşılaştığımız “linç etme” olayı ya da deyimi bu 

anlamda konumuza örnek teşkil etmektedir. 
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2.1.2.3. Saldırganlığı 

Gündelik yaşantıda saldırgan davranışlar ile sürekli karşı karşıya gelinmektedir. 

Kitleler, gruplar çeşitli zamanlarda ve çeşitli amaçlar için kararlar alıp bunu uygulamaya 

koymaktadırlar. Kitlelerin veya grupların bu amaçları arasında bazı insan gruplarını yok 

etme ya da zarar verme gibi eylemleri olabilmektedir. İnsanların hangi amaç ve nedenler 

ile saldırganlığı tercih ettikleri ve ister bireysel isterse toplumsal olsun şiddetin kodlarının 

anlaşılmasının önemli olduğu değerlendrilmektedir. 

Saldırganlık kavramı ile “şiddet” kavramının birlikte anılması bu iki kavramın iç 

içe olduğunu göstermektedir. “Saldırganlık düşmanlık içeren bir duygudur, zarar 

vermeye ya da daha da öteye giderek kişilerin yaşamına son vermeye kadar giden bir 

şiddet türüdür” (Marshall, 1990). “Saldırganlık, fiziksel saldırganlık (diğerine vurma vb.), 

sözel saldırganlık (aşağılama, suçlama vb.) ve, pasif saldırganlık (zarar verme niyeti 

taşıyan hareketsizlik)” şeklinde tanımlanmaktadır (Bilgin, 2013). 

Saldırganlık için birçok tanımlama yapılmış olsa da hangi davranışların 

saldırganlık olarak değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili çeşitli görüş ayrılıkları olduğu 

görülmüştür. Genel olarak karşı taraftaki kişiye zarar verebilecek her türlü davranış 

saldırganlık olarak görülürken, bazı saldırganlıkların toplum tarafından kabul edilirken 

bazı saldırganlıklara ise daha az tölerans tanındığı anlaşılmaktadır. Toplumsal olarak 

onaylanmayan, suikast, cinayet vb. gibi açıkça toplumsal kuralların ihlal edildiği 

saldırganlık biçimleri olurken özgeci saldırganlıklar toplum tarafından onaylanan ve 

grupların normlarına aykırı bulmadığı saldırganlık türüdür. Kolluk kuvvetlerinin 

müdahaleleri, ebeveyn davranışları gibi örnekler toplum tarafından uygun görülen 

saldırganlıkların başında gelmektedir. Bu iki saldırganlık dışında “izin verilmiş 

saldırganlık” şeklinde tanımlanan ve düşmanca saldırganlık ve özgeci saldırganlık 

arasında yer alan bir saldırganlık biçimi daha bulunmaktadır. Saldırganlığın bu şekilde 

tanımlanması, bu saldırganlık biçiminin toplumsal normlara karşı gelmemesinden 

kaynaklandığı ve çeştli zamanlarda toplum içinde görülen bu saldırganlık biçimine 

toplumun ses çıkarmadığı görülmektedir  (Özerkemen ve Gölbaşı, 2010, s.27). 

Fromm insanın gerçekleştirdiği saldırganlık eğilimini hayvanınkinden ayırarak 

türsel özelliklerini de göz önünde tutarak insanın saldırganlığını ve toplumun buna göz 
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yummasını açıklamış ve gerçekleşen bir kötülük olarak bu saldırganlığı şu şekilde  

tanımlamıştır. Gasset (2013, s. 105) ise kurallara uyarak yaşamak anlamına gelen, kültür 

ortamında birlikte yaşamaktan vazgeçildiğini, gerisingeri barbarca bir ortak yaşama 

dönüldüğünü belirtmektedir.  O’na göre “her türlü işlem ortadan kaldırıldı, istenen her 

neyse dosdoğru onun dayatılmasına gidiliyor. Daha önce gördüğümüz gibi, kitleyi 

kamusal yaşamın her alanına burnunu sokmaya iten ruhsal kapalılık, onu aynı zamanda 

kaçınılmaz biçimde bir tek yoldan müdahaleye yöneltiyor: O da doğrudan eylem.” 

Gasset, “doğrudan eylem ise sırayı altüst ederek şiddeti ilk çare olarak ilan etmekten 

oluşmaktadır” diye de eklemektedir 

Russel, (2013, s.33) cahil insanların fiziksel üstünlük elde etmek için gaddarca 

yollarına değindiğinden bahseder ve  “bir linç olayında gözü dönmüşlerin başını çekenler 

çok kere son derece cahil adamlardır. Bunun nedeni, kafaların eğitilmesinin mutlaka 

olumlu insancıl duygular uyandırabilmesinde değildir; gerçi öyle de olabilir, ama asıl 

neden, eğitilmiş kafaların, komşulara kötülük etmekten daha başka şeylere merak 

duymasında, kendine güvenme duygusunu insanlar üzerinde egemenlik kurmaktan başka 

kaynaklarda arayıp bulmasındadır” şeklinde saldırganlığı açıklamaktadır.  

Saldırganlık ve şiddet sosyal bilimlerde birçok araştırmaya konu olmuştur. 

Özellikle saldırganlığın sebepleri, nasıl engellenebileceği veya kitle iletişim araçlarıyla 

olan ilişkisi üzerine çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Saldırganlık duygusu şiddetin bir 

nedeni/kaynağı olarak görülmektedir. Ancak iki kavram birçok kaynakta birbiriyle ilişkili 

ve çoğu zaman aynı anlamda kullanılmaktadır (Kocacık, 2001,s.2). 

İzin verilmiş saldırganlık ise toplumsal kurallarla zorunlu kılınmayan, fakat 

toplumsal kuralların dışına da taşmayan şiddet biçimlerini kapsamaktadır. Bir 

saldırganlığın izin verilen saldırganlık olarak değerlendirilmesi için kabul edilmiş 

ahlaksal standartlara ters düşmemesi gerekmektedir. Örneğin; kötü niyetle kendisine 

saldıran birsine, kendini savunmak için vuran kişi ya da ırzına geçmek isteyen birine 

engel olmak için karşı saldırıda bulunan bir kadının uyguladığı şiddet vb. saldırganlıklar 

toplumsal ahlak anlayışının sınırlarını aşmadığı sürece meşru bir saldırganlık olarak 

görülmektedir (Özerkemen ve Gölbaşı, 2010, s.27). 

Toplumsal yapı, kültürel öğeler ve sosyal hayatın doğal kuralları, kendilerini 

yaşatmak için çeşitli denetim ve koruma mekanizmaları geliştirmektedirler. Bu 
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mekanizmalar birbiri ile ilişki ve etkileşim içinde işlemektedir, bu sebeple sistem içindeki 

değişim veya dengesizlikler sistemin diğer yapılarını da etkilemektedir. Örneğin, devlet 

genel düzeni ve otoritesini korumak amacıyla toplumun kendini koruma görevini ve 

sorumluluğunu üzerine almıştır. Ancak toplum bu görevin yerine getirilmediğini, 

toplumsal düzenin bozulduğunu ve sapma davranışlarının arttığını düşündüğünde 

toplumsal düzenin bozulmaması amacıyla tepkisel bir karşılık vererek suçlu olduğunu 

düşündüğü kişileri linç edebilmektedir (Kocacık, 2001,s.3). 

Sapma davranışı gösteren kişiler toplum tarafından bir tehdit olarak algılanmakta 

ve tehdidin ortadan kaldırılması için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Örneğin bir 

apartmanda sevilmeyen bir kimse apartmanın düzenini bozduğu düşüncesiyle apartman 

sakinleri tarafından dışlanabilmekte ve sembolik bir şiddet olarak psikolojik baskı 

uygulanabilmektedir. Aynı şekilde bir rahatsızlık farklı kültürlerde fiziksel şiddete 

müracaat edilerek gösterilebilmekte ve tehdit unsuru ortadan kaldırılmaya 

çalışılmaktadır. Eşcinsellerin yaşadığı bir evin taşlanması veya fuhuş yapıldığı iddiasıyla 

bir iş yerinin camlarının kırılması gibi haberler medyada sıklıkla yer almaktadır (Altay, 

2005, s.8). 

2.1.3. Sosyal Medya 

Sosyal ilişkiler insanların var olması ile birlikte yalnızca yüz yüze iletişim ile 

gerçekleşmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte bilgiyi yayma yolları da değişmiş ve uzak 

mesafedeki insanlar ile iletişim kurmak için yeni icatlar ortaya çıkmıştır. Başta mektup, 

telgraf ve telefon olmak üzere kullanılan araçlara zamanla radyo ve televizyon 

eklenmiştir. Günümüzde ise sosyal medya aracılığı ile insanların birbirleri ile iletişim 

kurmasının yanında eğlenme, bilgi edinme, alışveriş yapma gibi birçok faaliyetin 

gerçekleştirilebileceği bir ortam sunulmuştur. 

 Bundan yakın zamana kadar hayal edilemeyecek bir duruma gelen sanal medya 

ile birlikte artık kısa zamanda e-postalar atılmakta ve Facebook, Google, Twitter ve 

YouTube aracılığı ile resim, video ve bilgiler paylaşılmaktadır (Christakis ve Fowler, 

2012). Bu anlamda sosyal medya, bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak 

internet aracılığı ile zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın çift yönlü olarak gerçekleşen 

ve iletişimin devamı için insanların sürekli olarak çevrim içi kalmalarını sağlayan yeni 
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bir iletişim ortamı olarak tanımlanmaktadır (Yengin, 2012) ve internet ortamında iletişim 

için en çok tercih edilen uygulamalarının başında sosyal medya gelmektedir. Bireyler 

sosyal medya aracılığı ile kendilerine ait hesaplar açmakta ve bu hesaplardan fotoğraf, 

video ve yazı gibi paylaşımlarda bulunabilmektedirler (Tektaş, 2014). 

Literatür incelendiğinde sosyal medya üzerine pek çok tanımın yapıldığı 

görülmüştür. Hagel ve Armstrong (1997) sosyal medyayı; “insanların ilgi, ilişki, işlem 

yapma ve hayal gücü gibi ihtiyaçlarını karşılamak için diğer insanlarla kurdukları 

topluluk” olarak tanımlarken, Kim vd., (2008) sosyal medyayı, “insanların birbirleri ile 

etkileşim kurmak için oluşturdukları bir ortam” olarak tanımlamıştır. 

Atan (2010), sosyal medyayı “Web 2.0” altyapısından faydalanılarak duygu, 

düşünce ve bilgiye sahip olan bireyler arasında etkileşim ve aktarım yapmaya imkan 

sunan bir platform şeklinde tanımlamaktadır. Bu platform sosyal ağ siteleri, bloglar, 

içerik topluluklar gibi çeşitli gruplardan oluşmaktadır.  Scott ‘ta (2008) sosyal medyayı, 

“bireylerin kendi içeriklerini oluşturabilmeleri ve yorumları ile katkılar sunabilmeleri ile 

klasik medyadan ayrılan yeni bir iletişim ortamı” olarak açıklamaktadır. Solis (2010) ise 

sosyal medyayı “insanları sosyalleştiren ve insanlar arasında yeni bağların oluşmasını 

sağlayan bir fırsat ve özerklik” olarak tanımlarken, Safko ve Brake’de (2009) “insanlar 

arasındaki resim, kelime, video gibi web tabanlı kullanılan bilgileri barındıran bir tür 

faaliyet” olarak sosyal medyayı açıklamışlardır.  

Yukarıdaki tanımlar ile birlikte internetin evlere girmesi ve günümüzde akıllı 

telefonlar sayesinde sosyal medya herkesin ulaşabileceği ve insanların farklı şekillerde 

faydalandığı yeni bir dünya olarak karşımıza çıkmıştır. Başta Facebook olmak üzere 

sosyal ağlar, içerik paylaşım siteleri, bloglar, arama motorları ve forumlar hakkında 

herkesin çeşitli şekillerde bilgisi olduğu görülmektedir (Christakis ve Fowler, 2012).  Her 

geçen gün kendini yenileyen, büyüyen ve bir anlamda evrimleşen bu sanal dünya 1960’lı 

yıllarda internetin keşfedilmesi ile başlamış ve günümüze kadar da etkisini artırarak 

gelmiştir. 

2.1.3.1 Sosyal Medyanın Gelişim Süreci  

 Birbirinden bağımsız iki bilgisayar arasında bir bağlantı kurmak için çalışan Levi 

Finch ve Robert Taylor, 1969 yılında bu hayallerini Amerika’da gerçekleştirmiş ve 



 

20 

 

internet ortaya çıkmıştır. Bugün internetin ortaya çıkışı olarak kabul edilen bu olaydan 

sonra birçok bilgisayar arasında benzer ağ bağlantılarının oluşması sağlanmış ve artık 

günümüzde milyonlarca insan birbirleri ile bu ağlar üzerinden iletişim kurmayı 

başarmışlardır (Çayırlı, 2017). 

Ülkemizde ise 1990’lı yıllarda ilk olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi başta 

olmak üzere çeşitli üniversitelerde kullanılmaya başlanan internet, 1996 yılında evlere 

girmeye başlamıştır. Günümüzde dünyadaki insanların yarısından fazlasının kullandığı 

interneti ülkemizde ise yaklaşık 55 milyon kişi kullanmaktadır. Ayrıca 51 milyona yakın 

kişinin de aktif bir şekilde bilgisayar veya cep telefonları üzerinden sosyal medyayı 

kullandıkları anlaşılmıştır (We Are Social, 2018). 

 Bugün milyonlarca insan tarafından kullanılan sosyal medyanın tarihsel süreçte 

gelişimine baktığımızda modern anlamda ilk sosyal ağın sixdegrees.com olduğu 

değerlendirilmektedir. 1997 yılında faaliyete geçen bu sitede profil oluşturma ve arkadaş 

ekleme gibi çeşitli uygulamalar yer almaktaydı. 1999 yılında Brad Fitzpatrick tarafından 

ABD merkezli kurulan livejournal.com da ise insanlar günlük yazmaya ve bloglar 

paylaşmaya başlamışlardır. Günümüzde en çok ziyaret edilen 250 site çerisinde yer alan 

LiveJournel sosyal ağlar tarihinde önemli bir yer tutmaktadır (Ayan, 2016). 1999’da 

livejournal.com dışında Napster, AsianAvenue, Third Voice, Epinions, Black Plane; 

2000 yılında LunarStorm, 2001 yılında Wikipedia Cyworld, Ryze gibi sosyal ağlar 

internette yerini almaya başlamıştır (Boyd ve Ellison, 2007). 

2002 yılında Jonathan Abrahams tarafından kurulan Friendster ise sahip olduğu 

özellikler açısından kendinden önce kurulan uygulamaların çok önüne geçmiştir. 

Facebook’ta kullanılan birçok özelliğe sahip uygulamada “arkadaş ekle”, “gülücük yolla” 

gibi özelliklerde yer almaktaydı. Sosyal ağların kullanımına yönelik sahip olduğu 

patentler nedeni ile Facebook tarafından 2010 yılında satın alınan site 2015 yılında 

kapanmıştır (Ayan, 2016). 

 2003 yılı ile birlikte; Linkedln, Myspace, Second Life, Couchsurfing, DeLicio.us, 

Tribe.net, LastFm, Plaxo, HI5, Photobucket gibi uygulamalar ortaya çıkmıştır.  Kariyer 

paylaşım sitesi olarak tasarlanan Linkedln daha sonra Microsoft tarafından satın 

alınmıştır. 2004 yılında Facebook, 2005 yılında Yahoo!360, Youtube, 2006 yılında 
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Twitter, 2010’da ise Instagram gibi uygulamalar internet sahnesinde yerlerini almışlardır 

(Ayan, 2016). 

Günümüzde dünyada 3 milyar civarında sosyal medya kullanıcısının olduğu 

tahmin edilmekte ve bu kullanıcıların ağırlıklı olarak Facebook, Youtube, Twitter, 

Instagram, Pinterest, Linkedln gibi sosyal medya uygulamalarını tercih ettikleri 

görülmüştür www.wordstream.com (20.01.2019). Ülkemizde de Facebook, Google, 

Youtube, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarının kullanıcılar tarafından 

daha çok tercih edildiği anlaşılmıştır (Peltekoğlu ve Tozlu, 2018). 

2.1.3.2. Sosyal Medyanın Özellikleri  

İnsanlar geleneksel medya olarak tabir edilen gazete, dergi, radyo ve 

televizyondan tek taraflı bilgi alırlarken sosyal medya ile bu durum karşılıklı olarak 

değişmiştir. Ellerinde bulunan bilgisayar veya akıllı telefonları sayesinde insanlar bilgiyi 

başkaları ile paylaşabilme veya bilgi kaynağına geri bildirim gönderebilme imkanına 

sahip olmuşlardır. Kullanımı kolay olan sosyal medyanın aynı zamanda ücretsiz oluşu ve 

geniş kitlelere kolaylıkla ulaşabilme gücü onu geleneksel medyanın önüne geçirmiştir 

(Korkmaz, 2012). 

Literatür incelendiğinde sosyal medyanın bazı özelliklere sahip olduğu 

anlaşılmıştır (Kırık, 2012). 

1.Katılım: Sosyal medya, iletişim kuranları cesaretlendirerek onların 

geribildirimde bulunmalarını ve çeşitli katkılar sunmalarını teşvik eder.  

2.Açıklık: Sosyal medya, mümkün olduğunca engelleri kaldırarak kullanıcılarına 

içeriğe erişim ve kullanımda yardımcı olur. 

3.Etkileşim: Sosyal medyada çift yönlü bir işleyiş vardır ve buda karşılıklı 

etkileşime neden olmaktadır. Bu etkileşim ile birlikte kaynak ile alıcı arasında hızlı bir 

etki tepki olayı kolaylıkla gerçekleşebilmektedir. 

4.Topluluk: Sosyal medya insanlara çeşitli konularda veya ilgili insanlara yönelik 

topluluklar kurmayı sağlayarak etkin bir iletişim imkanı sunmaktadır. 

5. Bağlantısallık: Sosyal medya kullanıcılarına bağlantılar yolu ile diğer site ve 

kaynaklara ulaşmada kolaylık sağlar. 

http://www.wordstream.com/


 

22 

 

 Mavnacıoğlu (2009) sosyal medyanın; zaman ve mekan sınırı olmaksızın, 

bireylerin ürettiklerini kolaylıkla paylaşabildiği, bireyin hem takip eden hem de takip 

edilen konumunda olabileceği ve samimi bir sohbet havası içerisinde bazı zamanlarda da 

dedikodu zincirine dönüşebilen bir internet uygulamaları zinciri olduğunu belirtir. 

Christakis ve Fowler (2012) ise sosyal medyanın özelliklerini dört başlıkta 

toplamışlardır.  

1. Büyüklük: Sosyal medya ağlarının büyüklüğüne bağlı olarak birçok insanı 

bünyesinde bulundurmaktadır. 

2. Kolektiflik: Sosyal medya bilgiyi paylaşma ve kolektif çabalara katkıda 

bulunmaya yardımcı olur. 

3. Özgünlük: Sosyal medya kendine özgü yapısı ve oluşturabileceği bağlantı 

ile sınırsız bir ortamdır. 

4. Sanallık: Sosyal medya insanlara sanal kimlikler sağlayabilmektedir. 

Canlı varlıklar gibi kendilerini yenileme özelliğine sahip olan sosyal ağlar, 

insanlar değişse bile varlıklarını sürdürmeye devam edebilmektedirler. Tıpkı canlı bir 

organizma gibi bir yapıya sahip olan ağların, vücudumuzdaki sinir sistemine benzer 

yapısı sayesinde dünyanın farklı yerlerindeki insanların birbirleri ile etkileşimini 

kolaylıkla sağlayabilmektedir (Christakis ve Fowler, 2012).   

2.1.3.3. Sosyal Medya Türleri  

İnsanlar, iletişim araçları günümüzdeki kadar gelişmeden önce ailesi, arkadaşları 

ve yakın çevresinden etkilenmekteydi. Davranış ve düşüncelerimiz onları mutlu 

edebildiği gibi aynı zamanda da üzebilmekteydi ve etkileşim genel anlamda yüz yüze ya 

da sınırlı olarak yapılabilmekteydi. Gelişen teknoloji ve iletişim araçlarında görülen 

gelişmelere bağlı olarak artık insanlar çok uzak mesafelerde bulunan insanların 

davranışlarından, tanık olmasalar bile etkilenmeye başlamışlardır. Bu anlamda sosyal 

medya ile insanlar, sınırlarını tahmin edemeyecekleri bir sosyal ağa dahil olmuşlar ve 

bundan olumlu veya olumsuz olarak etkilenmeye başlamışlardır (Christakis ve Fowler, 

2012).   
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2.1.3.3.1.  Bloglar  

Blog veya diğer adı ile Weblog, herhangi bir teknik bilgi gerektirmeden Web 

tabanlı olarak yazılan, yazı ile birlikte aynı zamanda resim, video gibi paylaşımların da 

yapılabildiği günlüklerdir (Deperlioğlu ve Köse, 2010). Bu şekilde kendilerine blog 

oluşturan ve burada yazılar yazarak paylaşanlara blogger ismi verilmektedir. 

Teknolojiden pazarlamaya, bilim, kültür ve sanattan yemeğe kadar çok farklı alanlarda 

bloglar yer almaktadır. Türkiye’de bloglara yönelik verilen Altın Örümcek ödüllerinde 

2019 yılı en iyi bloğu çocuklar için kitap tavsiyesinde bulunan Kitapkurduanne sitesi 

olmuştur (Erbay, 2019).   

2.1.3.3.2. Mikrobloglar  

Kullanıcılarına istedikleri konuda anlık mesaj olarak yazmalarını sağlayan 

platformlara Mikroblog denmektedir. Mikrobloglarda diğer ağlardan farklı olarak 

kullanıcının yazacağı yazılar karakter sınırlaması ile sınırlandırılmıştır. Bilinen en meşhur 

mikroblog Twitter’dır (Süzgün, 2013).  

2006 yılında, Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ve Evan Williams tarafından 

ABD merkezli olarak kurulan ve bugün dünyada en çok kullanılan sosyal ağların başında 

gelen Twitter, iletişimden diplomasiye, sokak hareketlerinden anlık bilgi paylaşımına 

kadar birçok konunun yer aldığı bir platformdur (Ayan, 2016). “Arap Baharı” gibi 

gelişmelerde adından çokça söz ettiren bu platforma bir dönem ülkemizde erişim yasağı 

getirilmiştir (Şen ve Şen, 2015). 

2.1.3.3.3. Sosyal Ağ Siteleri  

Son birkaç yıl içinde oldukça popüler hale gelen çevrimiçi sosyal ağ siteleri, 

kullanıcılara sınırlı erişim ortamında halka açık ya da yarı açık bir kişisel profil oluşturma, 

bir bağlantıyı paylaştıkları diğer kullanıcıların listesini görüntüleme ve hem kendi 

bağlantılarını hem de sistem içindeki diğer kişilerin bağlantılarını görme ve içinde 

dolaşma imkanı sunmaktadırlar (Boyd ve Ellison, 2007). Bu sitelerde yeni arkadaşlar 

edinmek ve yeni bağlantılar kurmak mümkün olsa da her site bu duruma çeşitli 

sınırlamalar getirmiştir. Friendster.com mevcut arkadaşları desteklerken, 

http://www.blogacmak.com/
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MySDScience.com gibi siteler bilim insanları ve öğretmenler gibi toplulukların 

örgütlenmesini sağlamaktaydı. Sitelere kimin katılabileceği dışında gizlilik, hangi 

mesajların yayınlanabileceği ve ağ bağlantılarının diğerleri tarafından nasıl görüntülenip 

incelenebileceği gibi konularda da farklılıklar göstermektedir (Christakis ve Fowler, 

2012).   

Bilinen ilk çevrim içi sosyal ağ sitesi olan SixDegrees.com, 1997 yılında yayına 

girmiş ve fakat kullanıcılar bu yeni platforma yeterince alışamadığından 2000 yılında 

iflas etmiştir. Friendster 2002 yılında Jonathan Abrahams tarafından kurulmuştur. 

Arkadaşların arkadaşlarından sevgili bulma düşüncesi amacıyla geliştirilen site bir nebze 

kendine eş aramak için kullanılan ilk bilgisayar destekli yapıydı (Christakis ve Fowler, 

2012).   

Friendster kısa zamanda popüler olmuş ve binlerce insan siteye üye olmuştur. 

Başlangıçta kişinin görüntüleyebileceği profilleri dört derece uzaklıkla (arkadaşların 

arkadaşlarının arkadaşlarının arkadaşları) ile sınırlandırmıştır. Bir kişinin profiline 

girince “Arkadaş olarak ekle”, “Mesaj yolla”, “Gülücük yolla” gibi seçenekleri 

kullanıcılarına sunan Friendster, site açıldıktan sonra bir milyon üyeye ulaşan ilk sosyal 

ağlar arasında yerini almıştır (Ayan, 2016). 

2003 yılında yayına giren Myspace, eski Friendster kullanıcılarının 

memnuniyetsizliğinden faydalanmış ve kullanıcıları ile müzik grupları arasında 

bağlantılar kurulmasına izin veren bir ortam sunmuştur. Chris DeWolfe ve Tom Anderson 

tarafından ABD merkezli kurulan Myspace, kuruluş aşamasında “profil oluşturma”, 

“arkadaşlarını davet etme” ve “arkadaşlarının arkadaşları ile tanış” şeklinde üç seçenekle 

yayına geçmiştir. Facebook’un ortaya çıkması ile birlikte rakibine yenilen Myspace, 

zamanla eski gücünü kaybetmiştir (Christakis ve Fowler, 2012).   

2004 yılında Harvard Üniversitesinde Mark Zuckerberg tarafından üniversite 

öğrencilerinin kampüs ortamında nerede yaşadıklarını resimli bir şekilde anlatan 

fotoğraflı telefon rehberinden esinlenerek ortaya çıkan Facebook, ilk olarak 

üniversitelerde daha sonra belli gruplarda ve bugün ise her kuşaktan milyonlarca üyesi 

bulunan dünyanın en büyük sosyal ağına dönüşmüştür. İlerleyen yıllarda fotoğraf 

paylaşımı sitesi Instagram’ı, anlık mesajlaşma için kullanılan WhatsApp gibi 
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uygulamaları da satın alan Facebook dünyada ve ülkemizde en çok ziyaret edilen sitelerin 

başında gelmektedir (Irak ve Yazıcıoğlu, 2012). 

2.1.3.3.4. İçerik Paylaşım Siteleri 

Kullanıcıların kendilerine ait fotoğrafları veya videoları yükleyerek bunu diğer 

insanların görmesine yönelik içerik paylaşımı yaptığı sitelere içerik paylaşım siteleri 

denmektedir ve YouTube bu paylaşım ağlarının en bilinen örneğidir (Bayram, 2012). 

YouTube, 2005 yılında Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim isimli üç eski 

Paypal çalışanı tarafından ABD merkezli olarak kurulmuştur.  YouTube, kurulduktan bir 

buçuk yıl sonra Google tarafından 1.65 milyar dolara satın alınmıştır. Platform 

kullanıcılarına videolarını yükleme ve diğer kullanıcıların videolarını izleyebilme imkanı 

sunmuştur. Dünyada ve ülkemizde en çok ziyaret edilen sitelerden birisi olan YouTube 

aradan geçen yıllarda kendisini geliştirmiş ve farklı ihtiyaçlara ve farklı kullanıcılara 

cevap verecek şekilde kendini güncellemiştir (Ayan, 2016). 

Bir fotoğraf paylaşım sitesi olan Instagram’da 2010 yılında, Kevin Systrom ve 

Mike Krieger tarafından ABD’de kurulmuştur. Cep telefonundan fotoğraf paylaşma 

noktasında kullanıcılarına çeşitli filtre ve diğer sosyal ağlarla paylaşma özellikleri sunan 

platform kısa zamanda popüler hale gelmiş ve hızlı bir şekilde bir milyon aboneye 

ulaşmıştır.  2012 yılında Facebook tarafından satın alınan uygulamanın bugün aylık 600 

milyon aktif kullanıcısı bulunmaktadır (We Are Social, 2018). 

Bir görsel paylaşım sitesi olan Pinterest ise 2010 yılında Paul Sciarra, Evan Sharp 

ve Ben Silbermann tarafından ABD’de yayına başlamıştır. Sitede kendin yap, yemek 

tarifleri, giyim, ev eşyaları gibi farklı alanlarda panolar oluşturan kullanıcılar, 

birbirlerinin panolarını da takip edebilmektedir. 2016 yılı itibariyle dünyada en çok 

ziyaret edilen sitelerden birisidir (Ayan, 2016). 

2.1.3.3.5.Wikiler 

Hawaii dilinde “hızlı” anlamına gelen wikiler, erişim sağlayan herkesin içerikte 

değişiklik yapmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Aynı konuda ilgili insanların bir 

araya gelmesine fırsat sunan wikiler, herkesin katkıları ile ücretsiz olarak büyüyen bir 

yapıdadır. Wikilerin en tanınmış olanı Wikipedia’dır. Çevrim içi bir ansiklopedi olan 
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Wikipedia bugün onlarca dilde yayın yapmaktadır. Bir tarafta yeni ve tarafsız bilgiler ile 

katkıda bulunan insanların, diğer tarafta ise bu bilgilerin güvenilirliğini kendileri 

açısından kullananların bulunduğu bu platformda ayrıca yazılanları beğenmeyen ve 

onların düzeltilmesi adına gayret gösterenlerde bulunmaktadır (Christakis ve Fowler, 

2012).   

Herkesin her konuda istediği şekilde yazabildiği wikilerde beğenilmeyen konular 

olunca sadece diğer kullanıcılar tepki göstermemekte, aynı zamanda ülkelerde çeşitli 

tedbirler alarak bu sitelere erişimi engelleyebilmektedir. Örneğin ülkemizde Wikipedia 

içerisinde yer alan içerikler nedeni ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

Wikipedia'ya yönelik, "teröre karşı iş birliği yapmak yerine, Türkiye'ye uluslararası 

arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin parçası olarak hareket eden bir bilgi 

kaynağı haline gelmesi" gerekçesiyle 2017 Nisan ayında siteye erişim engeli konmuştur. 

2.1.3.3.6. Forumlar  

İnsanların sanal dünyada bir araya gelerek bilgilerini, tecrübelerini, doğrularını, 

yanlışlarını, hatalarını, eksiklerini ve aklınıza gelebilecek her konuda yorum yazarak 

paylaştığı yazıların bütününe forum denmektedir. Günümüz forumlarında insanlar bir 

araya gelerek sanal etkinlikler dışında birçok konuda faaliyetler düzenlemektedirler. 

Kamu çalışanlarının kullandığı Memurlar.net gibi forumlar ile birlikte, oyun, siyaset, 

güncel konular, sinema, kitap gibi çok farklı konularda forumlar yer almaktadır.  

2.1.3.3.7. Arama Motorları  

İnsanlar milyonlarca web sitesinin bulunduğu internet ortamında aradıkları şeye 

ulaşabilmek için kullandıkları yöntemlerin başında bir arama motoruna istedikleri şeyi 

yazıp aratmak gelmektedir. Bu şekilde herhangi bir markanın web sitesine, herhangi bir 

kişinin sosyal medyadaki profiline, herhangi bir ürüne ya da hizmete kısa yoldan 

ulaşabilmektedirler. En popüler arama motorlarından biri olan Google,  yazılan anahtar 

kelimeleri sistem üzerinde araştırarak tüm bilgileri kullanıcılara sunmaktadır. Google ile 

birlikte Yandex ve Yahoo dünyada ve ülkemizde en çok kullanılan arama motorlarının 

başında gelmektedir (We Are Social, 2018). 
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Arama motorları web robotu, arama indeksi ve kullanıcı olmak üzere üç temel 

bileşenden meydana gelmektedir. Bu üç bileşen şu şekilde çalışmaktadır; “Web robotu, 

arama motoru için web sayfalarını bulur, tarar ve içerikleri ile birlikte arama motorunun 

dizinine (arama indeksine) yani veri tabanına kayıt eder. Arama motoru kullanıcısı, arama 

motorunun kullanıcı ara yüzünde ihtiyaç duyduğu şeyle ilgili anahtar kelime girerek 

arama yapar. Arama motoru, kullanıcının aradığı anahtar kelime ile ilgili olan web 

sayfalarını filtreler, sıralama faktörlerine en uygun olan sayfa en üstte yer alacak şekilde 

sıralar” (Kaya, 2018). 

2.1.3.4. Sosyal Medyada Kimlik İnşası 

Reklamcılık dünyası kendiliğin yaratılmasını, yaratıcılığın en yüksek biçimi 

olarak görmeleri için kadınları ve erkekleri özendirmektedir. Kapitalist gelişimin daha 

önceki bir evresinde sanayileşme zanaatkarı ve köylüyü bir işçiye dönüştürmüş, toprağını 

ve aletlerini elinden almış ve onlara pazarda kendi emek güçlerinden başka satacak bir 

şey bırakmamıştır. Günümüzde becerinin yalnızca elle yapılan işlerde değil, beyaz yakalı 

mesleklerde bile ortadan kaldırılması, emek gücünün kuvvet ya da zeka yerine bir kişilik 

biçimini aldığı koşulları yaratmıştır. Kadınlar da erkekler de çekici bir görünüm 

yansıtmalı ve aynı anda hem bir oyuncu hem de kendi icralarının bir uzmanı olmuşlardır 

(Lasch, 2006, s.152). 

Ne var ki narsisizm resmin içine gizlice süzülmüştür. Öncelikle internet ile; hayal 

dünyası ilkesinin, gerçeklik ilkesini gölgede bırakmasına izin verilmiştir. Olmadığınız 

kişi olmanızı kolaylaştırmış ve bu alternatif kişilik (persona) genellikle daha iyi, daha 

havalı ya da daha çekici hale gelmiştir (Twenge ve Campbell, 2010, s.179). 

Bireyler, sosyal medya üzerinden yaptığı her etkinlik ile yeni bir benlik 

oluşturmak istemektirler. Bireyler, aile ve arkadaşlık ilişkilerini, kendi tüketim 

alışkanlıklarını, eğitim seviyesini, medeni durumunu, kariyer bilgilerini, ideolojik 

fikirlerini hatta gittiği yerleri sosyal medya üzerinden yeniden yaratıp kurgulayarak yeni 

bir benlik oluşturma yoluna gitmektedirler (Özdemir, 2015, s.112). 

 “Günümüz sosyal medya etkinliklerinde bireyler, hedef kitlesinin ilgisini 

çekebileceğini düşündüğü içerikler paylaşmakta, sosyal medya üzerinden paylaştıkları 

fotoğrafların da -beğenilebilir- olmasına özen göstermektedir. Sosyal ağlarda kişinin 



 

28 

 

kendini, bedenini idealleştirme arzusu belki de en çok profil fotoğraflarında öne 

çıkmaktadır. Profil fotoğraflarının diğer fotoğraflardan farklı olarak kişinin kimliğini 

daha çok yansıtması beklenmektedir” (Özdemir, 2015, s.114). 

2.1.3.5. Sosyal Medyanın Anlıksallaştırması ve Sayılaştırılması 

Sosyal ağların ile gerçek yaşamda görülen zaman ve uzam kavramlarını 

değişmiştir. Sosyal ağlarda gerçekleşen anlık iletişim, aynı zamanda anlık etkileşimi de 

neden olmuştur. “Sosyal ağlar dünya üzerinden belli bir formda sınırları kaldıran, 

mekanın buharlaşmasıyla zaman kavramını değiştirerek anlıklaştıran, yüz yüze iletişim 

deneyimlerini yüzeyleştirip ağ içersindeki çeşitli olaylara katılımı zorlaştırmadan 

olaylara katılım derecesini kısmileştiren, yani bir ağ iletisine sadece yorum yapıp ya da 

beğenip geçmek gibi, kişinin nasıl anlaşılacağı ve duygusal motivasyonun aracılığıyla 

sosyalleşmeyi nasıl planlayıp düzenleyebileceğini kişiye bırakan dijital ortamlardır” 

(Illouz, 2011: 116). 

Sosyal medya hesaplarında kullanıcılar anlık olarak fotoğraflarını ve videolarını 

paylaşabilmektedirler. Sosyal medya platformlarından özellikle İnstagramın anlık 

fotoğraf paylaşım yapmaya olanak sağlaması, Instagramın bu kadar popüler olmasında 

etkili olmuştur. Instagram’ın kurucularının kullanıcılarına vadettiği ve kullanıcılarından 

da Intgarmdan beklediği performansda anlık fotoğraflarını en iyi şekilde ve kolayca 

başkaları ile paylaşabilmektir. 

Manovich (2001) sosyal medyayı her şeyden önce sayısal formata çevrilen “klasik 

medyum” olarak görmektedir. Yani Manovich’e göre kağıt üzerindeki bir verinin 

taranarak bilgisayar ortamına aktarılması onun yeni medyaya dönüşmesi için yeterlidir. 

Bu anlamda yeni medya yani sosyal medyanın muhtemelen en önemli özelliği “sesin, 

verinin, metnin ve görüntünün tek bir alt yapı üzerinden aktarılabilmesine, 

saklanabilmesine, toplanabilmesine ve işleme tabi tutulabilmesine imkân tanıyan 

sayısallaşma” gerçeğidir (McQuail, 2005: 137). 

Sayısallaşma, “enformasyonun içerisinde bulunduğu doğal yani analog halinden 

bilgisayarlar tarafından okunabilir bir formata dönüştürülmesidir. Sayısallaşmanın yeni 

medyaya sunduğu en büyük avantaj ise sayısallaşmış enformasyonun elektriksel değerler 

şeklinde ifade edilmesinden dolayı elektronik cihazlar tarafından kullanılabilmesi, 
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birbirine dönüştürülebilmesi ve kolayca bir ortamdan diğer bir ortama aktarılabilir 

olmasıdır” (Atabek, 2001: 37). 

2.1.3.6. Özsaygıdan Özçekime 

Dijital kültürle birlikte dilimize yeni sözcükler girmiş ve dijital uygulamalar 

gündelik yaşamda daha popüler hâle gelmiştirr. Bunlardan biri de öz-çekim anlamına 

gelen “Selfie” çekimidir. Selfie bir oto-portre çekimidir, diğer bir deyişle oto-portrenin 

dijital temsilidir. Selfie, fotoğraf makinesi ya da mobil telefon kamerası kullanarak, bir 

kol boyu uzaklıktan ya da aynadan çekilen ve genellikle sosyal medya platformlarında 

paylaşılan, kişinin kendisinin olduğu ya da diğer insanlar ile çektiği portre olarak 

tanımlanmaktadır (Sorokowski vd., 2015). 2002 yılında ilk kez kullanılan selfie, 2012 

yılından itibaren % 17.000 artış ile ana akım haline gelmişt ve Oxford Sözlüğü 2013 

yılında yılın kelimesini selfie olarak belirlemiştir (Sinanan, 2017, s. 137).  

Yüzün, duyguların ifade merkezi olması ve kendiliğin anlatılması açısından selfie 

çekiminin bu kadar popüler hâle gelmesi oldukça anlaşılırdır. “Portreler, tanım gereği, 

sadece sıfatları değil aynı zamanda da kimlikleri tesis ve idame edilmeye çalışılan belli 

birtakım insanlara ‘dair’dir” (Leppert, 2009, s. 211). Öz-çekim bir anlamda kişinin 

kendisini resmetmesi anlamına gelmektedir. “Özportrenin birincil seyircisi bizzat kendi 

kendisini işleyen ressamdır: ‘yaratılan’ kendisini seyreden birisi olarak” (Leppert, 2009, 

s. 224). Bu perspektiften bakıldığında selfie çekimi doğrudan narsist kişinin tutumunu 

yansıtmaktadır. Fakat bu durumda temel nokta, neden herkes görünür olma çabası 

içerisindedir sorusunun altında yatan sebeptir. Bu doğrultuda narsisizm kültürünün 

yaygınlaştığını söylemek yanlış olmamaktadır. 

Greenwood (2014, s.45) selfie kültürünün yaygınlaşmasının üç temel nedeni 

olduğunu belirtmektedir: 

• “Toplumsal normlar: Selfi kültürünü açıklayan temel neden toplumsal normlardır. 

Selfi çekimi son derece basittir ve diğer insanlar da selfi çekmektedir. Greenwood (2014) 

genel de kültürün özelde selfi kültürünün öğrenme sürecinin başkalarını izlemek 

olduğunu belirtmektedir. Taklit süreci toplumsal ödül mekanizmasını devreye sokarak 

bireyleri selfi çekimine teşvik etmektedir.  
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• Toplumsal güdü: İnsan, diğerleri ile iletişim kurduğu zaman doğaya karşı verdiği 

mücadelesinde başarı kazandığını anlamıştır. Bu nedenle diğer insanlarla iletişim ve 

etkileşim içinde yaşamını sürdürmektedir. İnsanın en önemli güdü kaynaklarından biri de 

başkaları tarafından fark edilerek yaşamını sürdürmesidir. 

• Toplumsal endişe: Sosyal medya kullanımı insanları motive ederek acılarından 

kurtarabilmektedir. Benlik saygısının kaybedilmesi konusunda sosyal medya ilgili 

endişeyi hafifletmektedir.” 

Sosyal ağlar kullanılarak paylaşılan fotoğraflarda benliğin sunumu dışında, 

beğenilme arzusu, fotoğraflara yorumlar yapılması ve başka insanlar tarafından 

paylaşımlarının takip edildiği gerçeği, bireylerin daha çok fotoğraf paylaşmasına neden 

olmaktadır. Bu paylaşımlar ile yeni etkileşimler kurulmakta ve sosyal medya, bireyin 

kendi benliğini başkalarına sunması şeklinde bir ortam oluşturmaktadır. 

Eski zamanlarda insanlar birbirlerine vesikalık fotoğraflarını verirken bu 

fotoğraflar özenle saklanır ve farklı zamanlarda çıkartılarak geçmiş günler yad edilirdi. 

Günümüzde ise sanal dünya tarafından hızlı bir tüketim malzemesi olan selfie ile binlerce 

fotoğraflar üretilmekte ve gün içinde sayısız defa değiştirilebilmektedir. 

2.1.3.7. Sosyal Medyanın Ünü Teşvik Etmesi 

Ünlü olma düşüncesi çok eski zamanlardan bu yana ekonomik, siyasi ve eğlence 

amaçlı olarak kitleleri etkilemektedir. Teknolojik gelişmeler ve internetin hayatımıza 

girmesi ile birlikte, şöhret kültür, biçim değiştirerek yeni toplumsal düzende konumunu 

korumaya devam etmiştir. Sosyal medya platformları ile şöhret ve şöhret olma 

durumlarıda değişmiştir. Sosyal medya günümüzde yaşamın birçok alanını etkilediği gibi 

şöhret kültürünüde etkilemiş ve yeni hakramanlar, popüler kimlikler ve fenomenler 

üretmeye devam etmiştir. Çekilen kısa bir video veya anlık bir fotoğraf insanların kısa 

zamanda tanınır hale gelmesini sağlamıştır. 

Sosyal medya platformları Facebook, Youtube ve İnstagram’da insanlar 

paylaştıkları anlık video veya fotoğraflar ile fenomen halini alıp kısa sürede şöhreti 

yakalayabilmektedirler. İnsanlara yeni bir şöhret dünyası sunan sosyal medya, aynı 

zamanda günümüzün şöhret kültürüne de yön vermektedir. Arık, (2013, s.97) internetin 

sahip olduğu özellikle açısıyla oluşturduğu yeni iletişim ve etkileşime ortamı ile farklı 
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grupların, sanal cemaatlerin ve internet topluluklarının oluşmasına neden olduğunu ve 

kendi kültürünü oluşturduğunu belirtmektedir. 

Görünürlüğün ön planda olduğu günümüzde “imajın” önemli hale gelmesi, şöhret 

olmanın ve şöhretleri seyretmenin herkes tarafından arzulanır olmasına da neden 

olmaktadır. (Aydın, 2018, s.17). Sosyal paylaşım ağları vasıtasıyla kullanıcının fotoğraf 

veya videolarına yorum yapılabilmekte veya beğen butonu aracılığıyla duygu ve 

düşünceler dile getirilebilmektedir.  

Ün arayışı ve ünlü olma arzusu narsistin tipik özelliklerindendir. Bununla birlikte 

yalnızca narsist olan ünlü olma arzusu gütmez. “YouTube’un kurucularından Chad 

Hurley’in de dediği gibi, “Herkesin aklının bir köşesinde yıldız olma arzusu vardır” 

(Twenge ve Campbell, 2010, s.178). Fakat buradaki temel nokta, kendilik anlayışıyla 

alakalıdır; bu kanallar kullanım ve araçları bakımından narsisizm kültürünü 

yaygınlaştıracak özelliklere sahiptir. 

Daha çok takipçi ile gelen ve bir övünç durumunu alan sayılar sonucu sosyal 

medyanın kullanımı bakımından narsistik davranışlara neden olabileceğini 

göstermektedir. Sosyal medya kullanıcıları açısından “Daha çok sayıda arkadaşa sahip 

olmak, bir statü sembolüdür ve MySpace’te ya da Facebook’ta yalnızca beş arkadaşınızın 

olması utanç vericidir” açıklaması bunun bir göstergesidir (Twenge ve Campbell, 2010: 

164). Dolayısıyla sosyal medyada birey oldukça farklı bir psiko-sosyal davranış 

geliştirmekte gerçek hayattan uzak sanal bir uzamın kurallarını merkez almaktadır. 

2.2. Narsisizm ve Linç Olgusu 

Narsisizm ve linç olgusunun anlatıldığı bu bölümde ilk olarak narsisizm kavramı 

açıklanmıştır. İlk olarak bireysel ölçekte açıklanan narsisizm kavramı daha sonra kitlesel 

boyutta açıklanmıştır. Narsisizm kvramından sonra ise linç olgusu açıklanarak, linçi 

oluşturan faktörler değerlendirilmiştir.  

2.2.1. Narsisizm 

“Narsisizm” kavramı özseverlik veya kişinin kendi imgesine duyduğu aşk 

anlamına gelmekle birlikte, kavramın kökeni Yunan mitolojisindeki “Narkissos” mitine 



 

32 

 

dayanmaktadır. Suya yansıyan görüntüsüne âşık, kendini seven ve bu anlamda kendine 

mahkûm olan Narkissos, narsistik olanın anlaşılmasında temel alınmaktadır. Narsistik 

olan kendine mahkûmdur, tıpkı pınarın başında kendisini seyre dalan Narkissos gibi, 

etrafındakileri görmez bu sebeple bencildir; narsist kişinin etrafındaki herkes yalnızca 

onun güzelliğini onaylamak için vardır. Twenge ve Campbell (2010, s. 44) göre 

“narsisizmin en temel özelliği, kişinin benliğini abartılı bir şekilde olumlu görmesidir. 

Narsist kişiler öyle olmamalarına rağmen statü, zekâ, yaratıcılık ve güzellik olarak 

başkalarından çok daha iyi olduklarına inanmakta, kendilerini özel, öncelikli ve benzersiz 

olarak görmektedirler.”  

Havelock Ellis ilk kez 1898 yılında narsisizm kavramıyla Narkissos mitini 

ilişkilendirmiştir. Bir cinsel bilimci olan Ellis, kavramı bir cinsel sapkınlık durumunu ve 

aynı zamanda kadınlarda görülen kendine hayran olma durumuyla cinsellik duygusunun 

azalması gibi açıkça cinsel bir eylem içermeyen davranışları tanımlarken kullanmıştır. 

Narsisizm terimini 1899 yılında ilk kez psikiyatri alanına kazandıran Paul Nacke, kavramı 

“kendi bedenine cinsel bir nesnenin bedenine davrandığı gibi davranan, kendi bedenine 

tam bir tatmin elde edene kadar bakan, dokunan, okşayan bir kişinin durumunu” 

tanımlamak için kullanmıştır (Freud, 2012, s. 23). 

Narsisizm konusunda çalışmaları ile ön plana çıkan araştırmacıların başında Freud 

gelmektedir. Narsisizm çalışmaları ile kendinden sonra geleneleri etkilemeyi başarmış 

olan Freud, narsizmin iki türünün olduğunu belirtmiş ve bunları “Birincil narsisizm” ve 

“İkincil narsisizm” şeklinde sınıflamıştır. “Benlik şişmesi” adlandırdığı  birincil 

narsisizmde libidal enerjinin bireyin kendisinde yer aldığını ve objelere yönelmediğini 

belirten Freud, ikincil narsisizmde ise bireylerin obje ile ilişkilerinde yaşanan 

engellenmeler ve düş kırıklıkları sonucu, libidonun objelerden çekilerek yeniden egoya 

dönmesi sonucu oluştuğunu belirtmiştir (Geçtan, 2004, s. 254-255). Anlı’ya göre bu 

(2010, s. 7) kişinin cinsel nesne olarak kendi bedenini seçtiği bir cinsel sapkınlık ve 

kendine olan aşkın herhangi bir formu olarak tanımlanır.  

Bireyin kendiyle ve dolayısıyla çevresiyle uyumlu yaşayabilmesi için kendini 

ölçüyü kaçırmadan sevmesi gerekir. Kendisiyle ilgili problemleri olan bir kişinin 

çevresiyle uyum içerisinde olması beklenemez. Bireyin kendisini sevmesi, önemli, 

benzersiz görmesi narsisizmdir ve bu psikolojik doyum yaratan doğal bir ihtiyaçtır. 
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Narsisizm bu anlamıyla bütün insanlara yönelik bir ihtiyaçtır ve normal düzeyde bir 

narsisizm durumu bireyin günlük yaşamında karşılaştığı olumlu durumlardan keyif 

almasını, gerçekleştirdiği başarılarıyla gururlanmasını, çevresine güçlü olduğunu 

hissettirmesi şeklinde bir ifade tarzıdır. İkincil tip olan patolojik narsisizm de ise 

narsisizm nesnesi kişin emeği ya da bu emek neticesinde elde ettiği şey değil daha ziyade 

sahip olduğu bir özelliktir. Bedeni, sağlığı, dış görünüşü gibi kişinin kendinde ekstra bir 

emek sarf etmeden bulunan özellikleri ön plandadır. Bu narsisim türünün hastalıklı yapısı, 

hafif türünde gördüğümüz dengeleyici yapıya sahip olmamasından kaynaklanmaktadır 

(Cezik ve Alanka, 2016, s. 549). 

Narsisizmin en ilkel örneği normal bir insanın kendi bedenine karşı edindiği 

tutumdur. İnsanların çoğu kendi bedenlerini, yüzlerini, biçimlerini beğenmektedir. Bu 

beğenmişlik yani narsisizm, insanın başka insanlarla ilişki kurma durumuyla çatışma 

halinde olmasına sebep olmaktadır. Çünkü birey yaşamını ancak kendisini topluluklar 

içinde bir düzene sokarak sürdürebilmektedir. 

İnternet ve sosyal medya günümüzde narsisizmi artıran etkenlerin başında 

gelmektedir. İnternette kimliğin “akışkan” olması yani kişilerin sahip oldukları dışında 

sahip olmak istedikleri kimliklere kolaylıkla bürünebilmesi sanal âlemde kişilerin 

benliklerini tek ve bir olarak algılamadıklarını, aksine, pek çok yönden oluşan bir benlik 

yaşantıladıklarını belirtmektedir. “Açılan her yeni pencere, benliğin bir başka cephesini 

çağırmaktadır. Nette yapılanların bir bedeli yoktur, o hâlde, siber alan insanları “Heyecan 

verici benlikler oluşturmaları yönünde özgürleştirir” (Sayar, 2002, s. 66). 

2.2.1.1.Psikolojik Sorun Olarak Narsisizm 

İnsanlar benliklerini korumak adına kendilerine değer vermeleri, kendilerini ön 

plana çıkarmaları ve önemsemelerinin normal olduğu kabul edilmektedir. (Geçtan, 2004, 

s.201). Bununla birlikte kişinin günlük yaşamını bozarak çevresi ile iletişimini olumsuz 

etkilemesi ile birlikte narsisizm psikolojik olarak bir sorun oluşturmaktadır. 

Patolojik narsisizm bireylerde özellikle kendini diğerlerinden üstün görme eğilimi 

çevresinde şekillenir. Abartılı benlik saygısı bu bireylerin kendilerinden ne kadar emin 

olduklarını ve diğerlerinin fikirlerine ihtiyaç duymadıklarını gösterse de bunun tam tersi 

olarak bu bireyler, çevreden gelen yorumlarla beslenmektedirler. Dolayısıyla dış dünyaya 
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yansıtılanın aksine içsel süreçte bu bireylerin düşük benlik saygısına sahip olduğu 

düşünülmektedir (Twenge ve Campbell, 2010, s. 40). 

Geçtan, patolojik narsisizm ile normal narsisizm arasında ayrım yapmanın zor 

olduğunu ve psikiyatrik muayenede hangisinin patolojik hangisinin ise gündelik yaşamı 

bozan bir rahatsızlık olduğunun tespitinin zor olduğunu belirtmiştir (Geçtan, 2004, s.204). 

Amerikan Psikaytri Derneği aşağıda belirtilen kriterlerden en az beşini taşıyan 

kişilerin psikolojik anlamda narsisizm yani büyüklenme sorunlarının olduğunu 

belirtmiştir (Özsoy ve Ardıç, 2017, s.391). 

“1. Kendisinin çok önemli olduğuna dair büyüklenmeci bir duygu ile başarılarını 

ve yeteneklerini abartmak, yeterli bir başarı göstermeksizin üstün biri olarak bilinmeyi 

beklemek 

2. Sınırsız başarı, güç, zekâ, güzellik veya kusursuz sevgi fantezileriyle meşgul 

olmak 

3. Özel ve eşi bulunmaz biri olduğuna, sadece kendisi gibi özel veya üst düzey 

insanlar tarafından anlaşılabileceğine, ancak onlarla diyalog kurabileceğine inanmak 

4. Abartılı beğenilme isteği 

5. Başkalarından öncelikli ve ayrıcalıklı olarak makul olmayan şekilde hak sahibi 

olduğuna inanmak 

6. Kişilerarası ilişkilerini çıkarları doğrultusunda şekillendirerek sömürücü olmak 

7. Empati kurma yoksunluğu ile başkalarının duygularını anlama, tanımlama ve 

ihtiyaçlarının farkına varıp bu ihtiyaçların giderilmesi konularında isteksiz olmak 

8. Diğerlerini kıskanmak bunun yanında diğerlerinin de onu kıskandığına 

inanmak 

9. Kibirli, küstah davranış veya tutumlar sergilemek şeklinde maddelenmiştir.” 

2.2.2. Kitlesel Narsisizm 

İnsanlık tarihi kitlesel narsisizmin örnekleri ile doludur ve her kültür, inanış ve 

ideolojik yönelime sahip örgütlenmelerde kitlesel narsisizm görülebilmektedir. Hoffer’a 
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göre “modern dönemde insanın artan ölüm korkusu ve yükselişe geçen kitle hareketleri 

birbiriyle ilgilileri temelinde okunmalıdır. Zira insanın varoluşsal kaygısı ile belli bir grup 

içinde bir dava ya da ideoloji adına benliğini feda etmesi birbiriyle temelden ilgilidir” 

(Fırıncıoğulları, 2015, s.200). Modern zamanda karşılaşmak istemediği ve korktuğu 

düşüncelerden özelliklerde ölümden kitle içinde kalarak kurtulabileceği düşüncesine 

girmiştir. Hoffer’ın bakış açısına göre varoluşunu grubun içinde bulmuştur. 

Freud (2016), kitleyi “bir kabilenin, bir ulusun, bir sınıfın belirli bir zamanda bir 

araya gelmiş ve örgütlenmiş insan yığını” olarak tanımlamış ve böylece tanımı Le 

Bon’dan bir adım daha ileri götürmüştür. Aslında Freud, Le Bon’un kitle 

tanımlamalarındaki en büyük eksikliklerinden biri üzerinden eleştirisini getirmiştir. 

Freud’a göre, “kitledeki bireylerin duygularının ve düşünsel alandaki kişisel çabalarının 

tek başına söz sahibi olacak kadar güçlü bir nitelik taşımadığı, bunun için öbür bireylerin 

aynı şeyleri aynı tarzda yinelemek zorunda olduğu gibi bir izlenime kapılmaktan” ve 

“kitlenin normal yapısının ne çok bireysel bağımlılığı gerektirdiği, ne kadar az özgünlük 

ve kişisel cesaretin toplumda yer alabileceği, her bireyin kitle ruhu tarafından nasıl sıkı 

bir egemenlik altında tutulduğu ve bu egemenliğin ırksal özellikler, sınıfsal önyargılar, 

kamuoyu vb. kimliğiyle kendini açığa vurduğu düşüncesine varmaktan kaçınamayız” 

şeklindeki açıklamasıyla bireyin grubun içine girdikten sonra nasıl bir değişim geçirdiğini 

açıklamaya çalışmıştır. 

Fırıncıoğulları, (2015, s.198) kitlesel narsisizmin oluşumunda bireylerin sahip 

oldukları kibir ve kendini yüceltme duyguları ile bu duygulara önderlik edebilecek yarı 

deli önderler ile bireysel narsisizmin kolaylıkla grup narsisizmine dönüşebileceğini 

belirtmektedir. Fromm (1993) ise toplumsal narsisizmin, bireysel narsisizmden farklı 

olarak daha az fark edilebildiğini, narsist topluluğun üyelerinin, kendi topluluklarının 

öteki topluluklardan daha erdemli ve daha üstün olduğuna inandırıldıklarını 

belirtmektedir. Bir kişinin ben akıllıyım, çalışkanım, çok güzelim gibi kendini öven 

ifadeler kullandığında narsist yön kolaylıkla fark edile bilmektedir. Ancak bir topluluk 

için bu söylendiğinde toplumsal narsisizm kolayca fark edilememektedir.  
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2.2.2.1. Görünür Olma İhtiyacı 

Sanayi devrimi ile birlikte işçinin üretim süreçleri karşısında elde ettiği yer Marx 

(2012)’a göre değersizliktir. Marx, “işçinin üretim süreçleri içinde giderek değerini 

kaybettiğini ancak ürettiği nesnelerin giderek değer kazandığını ve bunun sonucunda 

nesneleşen emek kavramı ile emeğin işçi gözündeki gerçekliğinin yitirildiğini” belirtir. 

Bu durum işçi açısından yoksunluğu beraberinde getirmektedir. Modern çağda 

yoksunluğu aşma ise, kendini var etmenin bir yolu olarak, bireyde popüler olanın peşine 

takılmak ile gerçekleşmektedir. George Simmel (aktaran Talu, 2010, s. 144)’e göre 

“modernizm içinde yoksunlaşan birey giderek yeni olana, yeni olanın deneyimlenme 

sürecine sıkıştırılmış bir birey haline gelir.”  

2000’li yılların “yeni” olanı ise sosyal medyanın etkisini arttırması ile - sıradan 

insan için - görünür olmaktır. Feodal toplumların yarı tanrı kralları ve imparatorlarının 

yerini alan popüler ikonlar ve popüler starlara ait olan görünür olma ayrıcalığı sosyal 

medya ile sıradan insana da geçmiştir. Bu anlamda sosyal medya çağımızın Prometheus’u 

olmuştur. Alemdar ve Erdoğan (2009) popüler kültürün işlevlerine vurgu yaparken bir 

noktanın da altına çizmektedir; “popüler kültürün retoriği rağbette olmaktır.” Yazarların 

bu görüşünü temel alırsak rağbette olma, popüler olma her şeyden önce görünür olmayı 

gerekli kılar. Görmek, aynı zamanda aşina olmaktır. Görünmez olan korkutucudur, 

sakınılması gerekendir. 

Sosyal medya, kullanıcıların kendi sunumlarını dikkatlice planlamasına, daha 

sosyal ve daha popüler görünmelerine olanak tanır. Bu durumun asıl nedeni ise Atay 

(2017, s. 60)’a göre, “herkesin aynılaştığı kitlesel kalabalık içinde yalnızlığımızın 

dışavurumudur. İçinde yaşadığımız çağda egemen olan bakış, görünür olma takıntısını 

selfi ile dışa vurarak, bedeni her mecrada sergileyen narsisistik bir davranış biçimine 

dönüşmektedir.” Bu nedenler ile görünür olma, kendini sergileme davranışları birçok 

araştırmacı tarafından narsisizm ile bağdaştırılmaktadır. Genel görüş sosyal medya 

platformlarının kullanıcılara narsisistik kişilik özelliklerini sergileme konusunda çok 

elverişli bir ortam sunduğu yönündedir (Caner, 2015, s. 14). 

Sosyal medya genel olarak kullanıcılara kendilerini sunmayı teşvik etmektedir. 

Kullanıcılar sosyal medyayı önemli ve özel görünmek, dikkat çekmek ve benlik saygısı 



 

37 

 

kazanmak için kullandıklarını ifade etmektedirler. Kendilerine ait en cazip fotoğrafları 

seçerek onlardan beslenmeleri gerçekte onlara ait olmayan gerçek dışı bir görüntünün 

oluşmasına neden olmaktadır. Uzun ve Uluçayır’a (2019, s.1121) göre çevrimiçi 

deneyimin önemli bir parçası haline gelen fotoğrafların akıllı cihazlar ile sosyal 

medyadaki dolaşımının son derece basit bir hale geldiğini söylemektedir. 

2.2.2.2. Onaylanma İhtiyacı 

Sosyal ağlarda onaylanma ihtiyacını gösteren faktörlerin başında video ve 

özellikle fotoğraf paylaşımları gelmektedir.  Fotoğrafların beğeni alması ve altına yapılan 

yorumlar ile toplumsal ilişkilerin sürmesi sağlanmakta, bu etkileşim esnasında belki de 

çevrimdışı hayatta mümkün olmayacak yeni ilişkiler ortaya çıkabilmektedir. Fotoğraf 

paylaşımı çevrimdışında sınırlı olarak yapabildiğimiz bir etkinlikken çevrimiçinde daha 

sık ve farklı bir kitleyle yaptığımız bir etkinliğe dönüşmektedir.. Buna ek olarak fotoğraf, 

sosyal ağlarda kullanıcının kimlik inşasının bir aracı iken başkaları tarafından onaylanma 

aracına da dönüşmektedir (Şener ve Özkoçak, 2013: 123). 

Fotoğraflar; “aile, arkadaşlar ve tanıdıklarla sınırlı fiziksel çevremizden farklı 

olarak, yarı-kamusal bir çevrede paylaşılmaktadır. Fotoğraf her zaman bir kendini sunum 

amacıydı, ancak sosyal ağlarda paylaşılarak kişinin benliğini diğerlerine aktarmanın, 

iletişim kurmanın ve onaylanma arzusunun bir aracı haline gelmiştir” (Özdemir, 2015, s. 

112). 

2.2.3. Linç Olgusu 

Linç, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde “birden çok kimsenin kendilerine göre 

suç olan bir davranışından ötürü birini, yasa dışı ve yargılamasız olarak taş, sopa vb. 

araçlarla döverek öldürmesi” şeklinde tanımlanmaktadır. Anabritannica 

Ansiklopedisi’nde (1989) ise “bir kitlenin, suçlu kabul ettiği kişinin yargılanmasına 

olanak tanımadan, kendi başına adaleti yerine getirme iddiasıyla gerçekleştirdiği şiddet 

eylemi” şeklinde tanımlanmaktadır. 

İlkel bir şiddet biçimi olan linç, birçok coğrafyada insanların çeşitli nedenlerle 

uyguladıkları bir katletme usulüdür. “Linç” kavramı genellikle, kalabalık bir grup 
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tarafından meşru bir yargılama yapılmadan gayri meşru bir saldırganlığın bir ya da daha 

fazla kişiye uygulanması anlamında kullanılmaktadır. “Linç” Türkçe’ye İngilizce’den 

geçen bir kelimedir. İngilizce’de Lynch law (Lynch kanunu) veya daha sonra 

fiilleştirildiği lynching (linç etmek) şeklinde kullanılmaktadır. Lynch kelimesi bir soy 

isimdir ve kökeni eski dönem İngilizce’de tepe (hill) anlamında kullanılan hlinc 

kelimesinden ya da İrlandaca da gemici anlamına gelen loingseach kelimesinden geldiği 

düşünülmektedir (Özgür, 2007). 

Bu katletme usulüne bu adın verilmesine sebep olduğu düşünülen Lynch soyadını 

taşıyan altı kişiden bahsedilmektedir. Kaynaklarda yer alan ilk Lynch 1493 yılında ki 

İrlanda Galway şehrinin belediye başkanı James Ficstefeu Stephen Lynch’tir. Başkan 

Lynch, Galway’e ticaret amacıyla gelen tüccarların güvenini kazanmak amacıyla öz 

oğlunu tüccarlara olan borçlarını ödememesinden dolayı idam eder. Mahkeme kararı 

olmadan böyle bir cezayı uygulamasından dolayı linç sözcüğünün yargısız infaz suçlarını 

adlandırmak için kullanıldığı ve Amerika’ya göç eden İrlandalılar ile kavramın kıtaya 

taşındığı düşünülmektedir (Aloğlu, 2018). 

Linç kavramının kökeni olabilecek diğer Lynch’ler de Amerikalıdır. Lynch’lerden 

ikisi Carolina'da hâkim olarak görev yapan ve yüzlerce insanı adil bir yargılama 

yapmadan idam eden John Lynch ve kendisi gibi hâkim olan torunu Thomas Lynch’tir. 

Dördüncü Lynch 18.yy. sonunda, şimdiki Kentucky eyaletinin bulunduğu bölgede 

yaşayan bir çiftçidir. Bölgede polis teşkilatı veya herhangi bir silahlı kuvvet bulunmadığı 

için, çiftçiler tarafından yakalanan suçlular kendi aralarından hâkim olarak seçtikleri 

Lynch’in huzurunda usulen yargılanmış ve idam edilmiştir.2 Beşinci Lynch Virginia 

Yasama Meclisi’nden aldığı yetki ile suçluları hem yakalayıp hem yargılayan hem de 

infaz eden William Lynch’tir. Son olarak kaynaklarda yer alan bir diğer Lynch, Amerikan 

devrim savaşında Albay olarak görev yapan Charles Lynch’tir.3 Lynch o dönemki 

Virginia Devleti’nin verdiği yetkilerle birçok suçluyu hızlı bir şekilde sorgulayıp 

adaletsizce idam etmiştir. Bahse konu olan Lynch’lerden hangisinin bu eyleme bu adın 

verilmesine sebep olduğu kesin olarak bilinmemesine karşın hepsinin bu eylemin linç 

sözcüğü ile anılmasına katkıda bulunduğu düşünülmektedir (Özgür, 2007). 

Kitle kavramı eski kuramlarda “kalabalık” veya “grup” olarak tanımlanan insan 

birlikteliklerine denk gelen anlamlarda kullanılabilmektedir. Linç olayları 
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incelendiğinde, linci gerçekleştiren kişilerin bazen grup bazen de kalabalık olarak 

tanımlanabilecek özelliklere sahip oldukları görülmektedir. Linç, genel olarak kalabalık 

niteliğinde insan toplulukları tarafından işlenen bir suçtur. Ancak kalabalıklar belli bir 

amaca yöneldikten sonra grup özelliği taşıyabilmektedir. Ayrıca özellikle siyasi 

nedenlerden dolayı linçlerde, bireylerin olay yerinde tesadüfen bulunan bir kalabalık 

değil de, planlı bir şekilde orada bulunan bir grup oldukları görülmektedir (Aytaç, 2009, 

s.181). 

Linç toplum içindeki bazı gruplar tarafından bir denetim mekanizması olarak 

görülebilmektedir. Bu noktada linç eğilimini artıran sebepler ve insanların linç-meşruiyet 

algısı ve bu algıya etki eden faktörlerin incelenmesi önem kazanmaktadır. Cezaların 

yetersizliği algısı veya lincin meşru görülmesi ve toplumsal bir denetim mekanizması 

olarak uygulanması birbiriyle ilişki içersinde olan fenomenlerden etkilenmektedir. Linç 

eğiliminin arttığı toplumlar, demokrasi ve demokrasinin temel öğeleri olan insan hakları, 

adalet, eşitlik gibi unsurlardan uzaklaşmakta ve toplumda kargaşa ve anarşi durumu 

yaşanmaktadır (Değirmencioğlu, 2006). 

Linç olayları şiddetin veya saldırganlığın biçimine göre değerlendirildiğinde 

sembolik şiddetin uygulandığı linç olayları “sembolik linç”; fiziksel şiddetin uygulandığı 

linç olayları da “fiziksel linç” olarak iki sınıfa ayrılmaktadır. Bu çalışmada “linç” kavramı 

güncel kullanımda olduğu gibi fiziksel şiddetin uygulandığı linç olaylarına işaret etmek 

için kullanılmaktadır. Sembolik linç, fiziksel şiddetin kullanılmadığı/kullanılamadığı 

durumlarda birden fazla kişi tarafından bir veya daha fazla kişinin sembolik şiddet 

uygulanarak sindirilmesi, dışlanması veya herhangi bir şekilde zarar görmesi için 

uygulanabilen bir yöntemdir. Sembolik linç, fiziksel linçten şiddetin biçimi haricinde 

uygulama süresine göre de farklı özeliklere sahiptir. Fiziksel şiddetin uygulandığı linçler 

daha kısa sürede gerçekleşirken sembolik linçler daha uzun sürebilmektedir. Örneğin bir 

sanatçının çeşitli sebeplerden dolayı televizyon programlarına çıkmasının engellenmesi; 

suçluluğu ispatlanmamış bir sanığın mahkeme sonucu belli olmadan suçlu olarak tarif 

edilmesi ve kişilik hakları yok sayılarak medya yoluyla teşhir edilmesi gibi birçok olay 

sembolik şiddetin bir biçimidir (Aytaç, 2009, s.182). 

Linç olgusu hedef olarak seçilen mağdura ve mağduru hedef olarak seçen gruba 

göre değerlendirildiğinde, “adi linç” ve “siyasi linç” olarak iki grupta tasnif 
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edilebilmektedir. Adi linç kapsamında değerlendirilen linç olaylarında mağdur, adi suç 

olarak tanımlanan, hırsızlık, tecavüz, cinayet, gasp, dolandırıcılık, cinsel taciz, kapkaç vb. 

suçlar isnat edilerek veya başka bir takımın taraftarı olması gibi nedenlerle hedef 

seçilmektedir. Siyasi linçlerde ise mağdur, farklı ideoloji, etnisite, mezhep, din veya terör 

örgütü mensubu olma gibi çeşitli nedenlerle hedef seçilmektedir. Adi suçlar isnat edilen 

kişilerin linç edildiği olaylarda ideoloji örtülü olarak etkisini göstermesine karşın siyasi 

linçlerde ideoloji görünür hale gelmektedir. Bu ayrım hem sembolik şiddetin hem de 

fiziksel şiddetin uygulandığı bütün linçlerde gözlenmektedir (Değirmencioğlu, 2006). 

Kitle iletişim araçları ve linç arasındaki ilişki mağdurun hedef gösterilerek fiziksel 

linçin hedefi haline getirilmesi veya sembolik linçin bir uygulayısı olarak ortay 

çıkmaktadır. Medya ve şiddet konulu tartışmalarda, özel hayatın mahremiyeti ve herhangi 

bir suçtan dolayı şüpheli konumunda olan kişilerin teşhir edilerek mağdur edilmesi 

önemli bir yer tutmaktadır. Suçlu olduğu ispatlanmamış -ki suçlu dahi olsa- insanlar, 

haberlerde sembolik olarak linç edilebilmekte ve aynı zamanda fiziksel şiddet uygulanan 

linç olaylarının da hedefi haline getirilebilmektedir. Lincin unsurlarından “mağdur” 

özellikle haberler aracılığıyla hem fiziksel lince hedef olarak gösterilmekte hem de 

sembolik olarak linç edilebilmektedir. Haberlerin yapılaşmış dili, toplumsal yapıda var 

olan, sınıfsal, cinsiyetçi, ırkçı vb. her türlü iktidar ve egemenlik ilişkilerinin yeniden 

üretilmesinden sorumsuz ya da bağımsız görülmemelidir. Haber konularının seçimi 

yoğunluğu ve içerdiği mesajlar toplumun dünyayı algılama şekline katkıda 

bulunmaktadır. Suç ve şiddet ile ilgili haberler insanların özellikle güven/güvensizlik 

algısını etkilemekte ve engellenme duygusunun oluşmasına katkıda bulunmaktadır (Kurt, 

2009, s.3). 

Sosyal medya narsisizmi tetiklemekte ve tetiklenen narsisizm ile birlikte sosyal 

medyada paylaşılan şiddet söylemi de artmaktadır. Şiddet söylemi ve devamında 

olgusal karşılığı olan linç, her geçen gün sosyal medyada sürekli olarak artmaktadır. Bu 

nedenle de linç olgusu, sosyal medya üzerine olan çalışmaların temel meselelerinden 

birine dönüşmüştür. 

Sosyal medya nefret söylemi içeriğinin üretilmesi ve kişilerin linç edilmesi için 

oldukça elverişli bir ortamdır. Bu anlamda sosyal medya, kişilerin sanal profillerle yer 

alıp, gündelik hayattaki düşünce ve pratiklerini rahatlıkla entegre ettiği bir mecra olarak 



 

41 

 

karşımıza çıkmaktadır. “Yeni medya ortamındaki bir nefret sitesinden başka nefret 

sitelerine, belli bir konuda etnik gruplara, cinsel kimliklere ve yönelimlere karşı nefret 

söylemini yayan çevrimiçi haber sayfasından, yine böylesi bir video paylaşımına, ya da 

facebook gibi popüler olarak kullanılan toplumsal paylaşım ağlarında örgütlenmiş nefret 

gruplarının duvarlarında paylaşılan ve beğenilen nefret söylemi içerikli video 

paylaşımlarına ulaşmak çok kolaydır” (Binark, 2010). 

Yakın zamanda ülkemiz sosyal paylaşım sitelerinden paylaşılan görüntüler ve 

ardından gelen linç olayalarına şahit olmuştur. Modacı Barbaros Şansal’ın Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetinde paylaştığı ve “Türkiyeye hakaret edildiği” şeklinde kamuoyuna yansıyan 

olayların akabinde KKTC’de göz altına alınmış ve Türkiye’ye gönderilmiştir. Uçaktan 

indiği sırada Havaalanında linç girişimine uğrayan Şansal, kendisine saldıranların elinden 

zorla kurtarılmış ve bu olay bir süre ülke gündemini meşgul etmiştir.  

Başka bir olayda ise sinema ve tiyatro oyuncusu Fisun Demirel “gerilla annesini 

oynamak istiyorum” şeklindeki açıklamasından sonra sosyal medyada linçe uğramıştır. 

Füsun Demirel Cumhuriyet gazetesinden yer alan demecinde "Oynamak istediğiniz bir 

rol kaldı mı?" sorusuna, "Çok var. Mesela o dağlardaki gerilla kızları oynamayı çok 

istedim. Belki bir gerilla annesi olurum artık ya da anneannesi. Kadınların özgürleşmesi 

adına çalışmak ve üretmek istiyorum. Bütün bir hayatımı buna adadım. Ölene kadar da 

devam edeceğim. Her şeye rağmen inadına kahkaha!" yanıtını vermiştir. Bu olaydan 

sonra oynadığı diziden ayrılmak zorunda kalan Fisun Demirel’e uzun süre televizyon 

dünyasından iş teklifi gelmemiştir. 

Bir dönem sosyal medya linçine uğrayan ünlülerden birisi de Beren Saat olmuştur. 

“Şehitler baş sağlığı dilemedi” şeklinde sosyal medya üzerinden terörist şeklinde linçe 

uğramasından sonra Saat sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştır; 

Hiçbiriniz galeyana gelmemişken, çoğunuzun umurunda değilken halkın içinden 

insanların birbirini yakmasına dayanamayıp “Bu altı üstü seçim, insan hayatından 

önemli mi? Artık kimseyi hedef göstermeyin n’olur…..” diye bir yalvarış çağrısı 

yapmıştım, siyasi liderlerin giderek sertleşen üslübunun halk üzerindeki tahrip 

edici etkisini hissederek. Mumya gibi sarılmış, hayati risk taşıyan, 5 çocuk babası 

o şöförü televizyonda izlediğim gece uyuyamadım…. Siz uyuyordunuz… Ve o 

gün yazdıklarım yaşandı, öngörüp engel olmaya gücümün yetememesi çok acı. 

Mesajın altında kavga çıktı, benim yüzümden kavga etmesinler diye mesajı 

kaldırdım. Bu yüzden kaldırdığımı yazdım, kavga orada da devam edince onu da 
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kaldırdım. Korktu morktu dediler desinler çok mühim değil. Benim teröristleşme 

meselem bundan ibaret. 

 Sosyal medya linçine uğrayan başka bir ünlü de Haluk Levent’tir. Kocaelinde 

intihar eden bir baba nedeniyle kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda 

bulunan Levent’e sosyal medya üzerinden tepkiler gelince kurucusu olduğu Anadolu 

Halk ve Barış Platformu (AHBAP) başkanlığından istifa etmiştir. 

 Sosyal medyada linçe uğrayan sadece ünlüler olmamaktadır. Ülkemizde yapılan 

ve sosyal medya üzerinden linçe uğrayan grupları veya kişileri incelediğimizde, 

çingeneler, Ermeniler, eşcinseller, Suriyeliler gibi gruplara yönelikte sosyal medyada 

nefret söylemlerinin yer aldığı ve çeşitli zamanlarda bunların bir linç kampanyasına 

dönüştüğü görülmektedir. Ülkemizde Hrant Dink’in öldürülmesi olayı bu linç olaylarının 

başında gelmektedir. Hırant Dink’in etnik kimliği üzerinden  başlayan tartışmalar ve 

sosyal medya üzerinden kişinin hedef gösterilmesi olayı, Dink’in öldürülmesi ile 

sonuçlanmıştır. 

 Çomu (2010) videolardaki nefret söylemini şu şekilde aktarmaktadır: “Video 

paylaşım ağlarındaki nefret söylemi, şüphesiz öncelikle videolarda görülür. Videolardaki 

nefret söylemi, söz konusu söylemin dolaşıma girmesinde de etkilidir. Bir videoda 

üretilen söylem, bu videoların klonlanabilmesiyle birlikte, diğer video paylaşım ağlarına 

da yüklenebilmektedir. Ayrıca toplumsal paylaşım ağları üzerinden farklı pek çok 

İnternet kullanıcısıyla paylaşılabilir. İlişkili videolar bağlantıları üzerinden, nefret 

söylemi üreten diğer videolara (özdeş veya yanıt videolarına) da ağın arayüzü üzerinden 

yönlendirilmiş olur. Video paylaşım ağlarının toplumsal paylaşım ağları ile 

etkileşimsellik barındırması, bir video paylaşım ağındaki videonun çok büyük kesimlere 

ulaşabilmesini olanaklı kılmaktadır” (Çomu, 2010, s. 158). 

 Dondurucu ve Uluçay (2015) tarafından yapılan “Yeni medya ortamlarında nefret 

söylemi: Eşcinsellere yönelik nefret söylemi içeren videoların Youtube üzerinden 

incelenmesi” isimli çalışmada, YouTube üzerinde üç paylaşım ele alınmıştır. “İncelenen 

videoların kelime seçimlerinin eşcinsellere yönelik açık ve örtük bir biçimde kodlanan 

ayrımcı ifadeler içerdiği, Kelime seçimleri açısında birinci ve ikinci video hegomonik 

erkekliği yüceltip; eşcinselliği olumsuzlamaştırdığı, üçüncü videoda ise dini temeller 

ekseninde eşcinselliği sapkın olarak nitelendirildiği görülmüştür. Araştırmanın video 
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altlarında yer alan yorumların genel hatları ile olumsuz nitelikte olduğu ve nefret 

söylemini yeniden ürettiği anlaşılmıştır.” 

 Alp (2016) “Çingenelere Yönelik Nefret Söyleminin Ekşi Sözlük’te Yeniden 

Üretilmesi” adlı çalışmasında “Ekşi Sözlük İnternet portalı yazarlarının Çingene 

toplumuna yönelik olarak kullandıkları nefret söylemleri tahammülsüzlüğün ve 

hoşgörüsüzlüğün dışavurumu olarak nitelendirilebilir. Yorumlardaki aşırı önyargılar, 

tahammülsüzlük ve hoşnutsuzluklar; adaletsizliklere, başkalarının haklarının gasp 

edilmesine, bir arada yaşama kültürünü yok etme potansiyeline de sahiptir. Nefret 

söylemi toplumda “ötekilere” yönelik ayrımcılığı, hoşgörüsüzlüğü ve önyargıyı, dahası 

linci meşru kılmakta, etiketlenen ve yalnızlaştırılan grup üyelerine karşı her türlü saldırı 

ortamına zemin oluşturulmaktadır” şeklinde açıklaması ile sosyal medyada çingenelere 

yönelik nefret söylemine dikkat çekerken, aynı zamanda bu gruba yönelik linç 

girişimlerinin olabileceğine dikkat çekmiştir. 

Akkılıç (2018) tarafından yapılan “Bir Ötekileştirme Mecrası Olarak Sosyal 

Medya: Ekşi Sözlük ve Ermeniler” adlı araştırmada ise, Ekşi sözlük üzerinden Ermenileri 

nasıl ötekileşririldiğini, bu sözlükte açılan başlıklar üzerinden incelemiş ve Ekşi sözlüğün 

nefret söylemini körükleyen bir mecra olduğu anlaşılmıştır. Çalışmada Ekşi sözlükte yer 

alan başlıklardan bazılar şunlardır: “ermeni ve rum dönmesi olarak Trabzonlular, ermeni 

kızları, pkk bir ermeni terör örgütüdür, ermeni rum değiliz biz bu vatanın çocuklarıyız, 

ermeni saklayanın evini yakın kapısı önünde asın, ermeni dölü”  

Kurt (2019) tarafından Suriyeliler üzerine yapılan “Yeni Medyada Nefret 

Söylemi: YouTube’da Suriyeli Mültecilere Karşı Üretilen Nefret Söylemi Üzerine Bir 

Araştırma” adlı çalışmada “Suriyeli mültecilere karşı nefret söylemi içeren YouTube 

videoları ele alınmış ve ilgili videolar Van Dijk’ın eleştirel söylem analizi yöntemi ile 

analiz edilmiştir. Araştırmada, Suriyelilerin YouTube videolarında birçok hakaret, iftira, 

ırkçılık ve düşmanlık içeren söyleme maruz kaldığı, bu anlamda da Suriyeli mültecilerin 

çevrimiçi nefret söyleminin öznelerinden biri haline geldiği” anlaşılmıştır. 

Sosyal medya ve linç konusu sadece ülkemiz sınırlarında yaşanan bir durumda 

değildir. Özellikle sosyal paylaşım sitelerinde paylaşımları nedeni ile lince uğrayan 

kişilerin hayatlarına son verdikleri de görülmüştür (Çelik ve Tekin, 2015). 
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2.2.3.1. Nefret Söylemi 

Sık kullanımına karşın “nefret söylemi”nin evrensel olarak kabul gören bir tanımı 

bulunmamaktadır. Pek çok devlet, “nefret söylemi”ne denk düşen ifadeleri yasaklayan 

yasalar kabul etmiş olsa da yasaklananın ne olduğu belirlenirken tanımlar ufak farklılıklar 

göstermektedir. Yalnız, Avrupa Konseyi’nin Bakanlar Komitesi tarafından yayınlanan 

“nefret söylemi” konulu 97(20) sayılı Tavsiye Kararı’nda bu kavram şu şekilde 

tanımlanmıştır (Weber, 2009, s.3). 

 

“Nefret söylemi” kavramı, ırkçı nefreti, yabancı düşmanlığını, Yahudi 

düşmanlığını veya azınlıklara, göçmenlere ve göçmen kökenli insanlara yönelik 

saldırgan ulusalcılık ve etnik merkezcilik, ayrımcılık ve düşmanlık şeklinde 

ifadesini bulan, dinsel hoşgörüsüzlük dâhil olmak üzere hoşgörüsüzlüğe dayalı 

başka nefret biçimlerini yayan, kışkırtan, teşvik eden veya meşrulaştıran her türlü 

ifade biçimini kapsayacak şekilde anlaşılacaktır. Bu anlamda “nefret söylemi” 

muhakkak belirli bir kişiye veya gruba yönlendirilmiş yorumları kapsamaktadır. 

 

Nefret söylemi sadece bir söylem olarak kalmadığı gibi şiddete de zemin 

hazırlamaktadır. Bu anlamda başka bir yerde nefret söylemi tanımı şu şekilde 

tanımlamaktadır: “bir kişi ya da grubu ırkı, cinsiyeti, yaşı, etnisitesi ,milliyeti, dini, cinsel 

yönelimi,cinsel kimliği, engelliliği, ahlaki ya da politik görüşleri, sosyo 

ekonomik sınıfı, mesleği, ya da görünüşünü (boy, kilo veya saç rengi gibi), zihinsel 

kapasitesi vebenzeri herhangi bir özelliği nedeniyle küçük düşürmeye yıldırmaya ve 

onlara karşı şiddet veya önyargıyı kışkırtmaya niyet eden söylemler”(Çomu, 201, s. 141). 

Aynı şekilde, Baskın Oran “maksimum rezillik” olarak tanımladığı nefret söyleminin 

hedefinde zenginlerin, yoksulların, uzun saçlıların, küpeli gençlerin, mültecilerin, içki 

içenlerin, engellilerin, AIDS’lilerin, rock’çıların olabileceğini de  belirterek, nefret 

söyleminin ne derece  geniş kitlelere yayılabileceğini bizlere göstermiştir (Oran, 2004, 

s.108). 

Nefret söylemiyle ilgili uluslararası standartlar nefret içerikli ifadelerin 

yasaklanmasını ve bir suç haline getirilerek bu yönde etkili bir soruşturma yapılmasını 

öngörmektedir. Bu şekilde aktif bir yaklaşımın yanında, nefret içerikli ifadelere yönelik 

bir sınırlama ve beraberinde yaptırım uygulandığında, bu durumun ifade özgürlüğünün 
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norm alanına girmediği veya ifade özgürlüğünün sınırlanmasının meşru bir nedeni 

olabileceği de ortaya konulmuştur. Şüphesiz, bu şekilde bir yasaklama nefret söylemiyle 

mücadele noktasında en iyi ve en etkili yol değildir ve tek başına bu olgunun ortadan 

kaldırılmasına yol açmayacaktır. Özellikle etnik köken, din ve ya inanç, cinsel yönelim 

gibi temellerde nefret içerikli ifadelerin yaygın olduğu bir ülkede yasal düzenlemelerin 

tek başına çözüm üretmesini beklemek hayalcilik olacaktır. Ancak hukuken nefret 

söylemi içeren ifadelere yönelik hızlı bir refleks, söz konusu ifadeye karşı atılması 

gereken ilk adımlardan biridir. Hukuk kuralları bu noktada nefret söyleminin toplum 

tarafından hoş karşılanmayan bir değer olarak kabul edildiğinin göstergesi olacaktır 

(Çelik, 2013, s.206). 

Toplumda, ister makro ölçekte isterse mikro ölçekte olsun, farklı seviyelerde “biz” 

duygularımız vardır. Kitle olmak bu biz-oluş halinin ötesindedir. Kitleler, toplumsal bir 

örüntü olmaktansa adeta yığın olarak hareket ederler. “Biz” fenomenini var eden kontrol, 

etik muhasebe, vicdan, vb. ölçekler kitlede kaybolur. Geriye, kontrolsüzce akmaya, 

savrulmaya, önüne çıkanı ezip geçmeye eğilimli bir akış kalmaktadır. Irkçılık, ayrımcılık, 

homofobi, yabancı korkusu/ düşmanlığı, tarafgirlik (fanatizm), önyargılar, cinsiyetçilik 

gibi nedenlerle nefret söylemi için neden olarak gösterilemektedir. Kitleler ve grupların 

sahip oldukları iç dinamikler bu tür nefret söylemlerinin kullanılmasında etkili 

olabilmektedir. “Özellikle, yükselen milliyetçilik ve farklı olana tahammülsüzlük gibi 

koşullarda, nefret dili yükselerek etkisi artmaktadır” (Pembe Hayat ve KaosGL 2014, 

s.9). 

2.2.3.2. Ön Yargı 

Nefret söylemi, “içerisinde aşırılık taşıyan önyargılardan oluşmaktadır” 

(Talimciler, 2012, s. 260). Önyargı, “özgül bir insan kümesine, örneğin ırksal, etnik ya 

da dinsel kümeye karşı olumsuz tutum, davranış” olarak tanımlanmaktadır (Mutlu, 2004, 

s. 226). 

Nefret söylemi geniş bir yelpazeye yayılan olumsuz bir söylemdir. “Nefret 

söylemi esnektir, çünkü nefretten yola çıkarak nefrete teşvik etmeye varabilen, 

aşağılayan, hakarete ve yermeye dayanan, kelimeler ve sıfatlardan oluşan ön yargılardan 

bağımsız olmayan söylemlerdir” (Ağlan ve Şensever, 2010, s. 16). Önyargı; “öteki şahıs 
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ve gruplara karşı hoşgörüsüz, haksız ve ayırımcı tutumlardır. Dogmatik kanaatleri 

içerdiği için değiştirilmesi oldukça zordur. Bireylerin ve toplumların ilişkisini bozan 

önyargılar psikolojik, tarihsel, ekonomik, durumsal ve başka sosyokültürel faktörlerden” 

kaynaklanabilmektedir (Gürses, 2005, s.143). 

Çeşitli alt gruplara göre farklılık gösteren çok sayıda, önyargı/ önyargılar söz 

konusudur. Yaygın ön yargılar etnik veya ulusal kökene, dine veya inanca cinsel 

yönelime, engellilik durumuna yönelik olanlardır. Ancak zenginlere, yoksullara, rock' 

çılara, kulağı küpeli olanlara, içki içenlere AIDS' lilere veya şizofrenlere yönelik de 

önyargılar pek çok önyargı bulunmaktadır (Ağlan ve Şensever, 2010. s. 7). 

2.2.3.3. Ayrımcılık 

Ayrımcılık, bir gruba veya grubun üyelerine karşı önyargılardan beslenen 

olumsuz tutum ve davranışların tümüyle ilgili bir süreci yansıtmaktadır (Göregenli, 2012, 

s. 21). “Ayrımcılık, her türlü fark ya da ötekilik ilişkisini bir iktidar ilişkisine, bir hiyerarşi 

meselesine dönüştüren kültürel/politik tutumun adı olarak açıklanmaktadır (Somay, 

2012, s. 100). Ayrımcılık, hukukla, adaletle, eşitlikle ve sosyal bilimlerle, ama en çok da 

günlük yaşamlarımızla ilgili bir kavramdır (Göregenli, 2012, s. 17).” 

Göregenli’ye (2003, s. 142) göre, “ayrımcılık” kendi grubunun avantajlarını ön 

planda tutma ve/veya diğer grubun dezavantajlarını görmezden gelme eğilimidir. 

Ayrımcılığı örnekleriyle iki türlü tanımlamak mümkündür (Somay, 2012: 100) : 

2.2.3.4. Özdeşleşme 

Özdeşleşme (İdentification), “çocukluğun erken dönemlerinde ailede çevreyi 

algılama ve aile üyelerini taklitle başlayan, daha ileri yaşlarda sistemleşerek kişilik 

oluşumunda yer alan önemli bir süreçtir. Özdeşleşme, kişinin bir başkasının davranış 

sistemini içten bir şekilde benimseyip kendisine mal etmenin yanı sıra, özümsediği bir 

örneğe göre, kendi ruh, düşünce ve davranış yapısını yeniden organize etmesidir” (Erkal 

vd.,1998, s.147).  Özdeşleşmede çocuk veya genç, toplumda yer alabilmek için benliğine 

özdeşleşme objesi olarak en yakınları arasından bir ya da bir kaç kişiyi seçer  
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Grup açısından bakıldığında da; özdeşleşme, grubun önemli özelliklerinden 

biridir. Özdeşleşme, “kişinin kendi varlığını ve özelliklerini üyesi olduğu gruba ve grubun 

özelliklerine bağlı olarak algılamasıdır. Bir başka ifadeyle sosyal grup, üyelerinin 

hareketlerini standardize eder; onların hareketlerini sınırlar veya hürriyete kavuşturur” 

(Sanay, 1991, s.176). 

Göremediğimiz ya da herhangi bir sebepten dolayı, kişisel olarak 

özdeşleşemediğimiz birine saldırmak görebildiğimiz veya özdeşleşme yapabildiğimiz bir 

kişiye saldırmaktan nispeten daha kolaydır. Kurban ne kadar ötekileştirilirse ve 

kişiliksizleştirilirse saldırının şiddeti de o kadar güçlü olmaktadır. 

Birey-kitle etkileşimi bağlamında gerçekleşen bu ortaklaşma, özdeşleşme 

prizmasından süzdüğü narsistik yansımalarla insanları ve toplumları akıl almaz fiillere 

doğru sürükleyebilir. Bu noktayla bağlantılı olarak Freud şu tespiti yapar: “Öyle 

anlaşılıyor ki, kitle yaşamındaki narsistik sevgide birtakım kısıtlamalara gidilmesi, oysa 

kitle dışında ilgili kısıtlamalara başvurulmayışı, kitlenin özünü bireyler arası yeni bir tür 

libido bağlanımlarının oluşturduğunu gösteren yadsınamayacak bir kanıttır” (Freud, 

2015, s.51). 

Kitlelerin arzusu bireylerin tekil arzularını teslim alıp yön değiştirerek onları 

içinden çıkılması mümkün olmayan bir girdaba dahil eder. Burada narsistik bir süreç 

işlemektedir. Birey kitleyle bütünleşirken, kitle de kendi kendine doğru narsist bir 

temayül göstermektedir. Bu narsizm özdeşlik mekanizmalarıyla işlemektedir. Freud 

“özdeşleşme” süreci ile ilgili üç temel presnsipten söz eder: “Birincisi, özdeşlik bir objeye 

duygusal bağlanımın ilk biçimidir. İkincisi, özdeşleşme regresyon (geriye dönüş) yolunu 

izleyerek adeta objenin “ben” içerisine yansıtılmasıyla (introjeksiyon) libidosal obje 

bağlamının yerini tutan bir nitelik kazanabilmektedir. Üçüncüsü, özdeşliğin cinsel obje 

seçilmemiş bir kişiyle arada bir ortaklığın algılanması durumunda doğabileceğidir. Bu 

ortaklık ne denli güçlüyse, doğacak kısmȋ özdeşleşme o denli başarıyla gerçekleşecek, 

dolayısıyla yeni bir bağlanımın temeli yaratılabilecektir” (Freud, 2015, s. 57).  
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2.2.3.5. Hoşgörüsüzlük ve Dışlanma 

Nefret söyleminin yaygınca görüldüğü toplumlarda hoşgörü ve empatinin eksik 

olduğu rahatlıkla görülebilmektedir. Bu anlamda nefret söylemi, tahammülsüzlüğün ve 

hoşgörüsüzlüğün dışarı vurumu olarak tanımlanabilmektedir. Ülkemizde dahil olamak 

üzere kalabalık nüfusu sahip ülkelerde farklı etnik gruplar, dini yapılanmalar, farklı cinsel 

tercihe sahip kişler nefret söylemine maruz kalabilmekte ve kendilerine yönelik bir 

hoşgörüsüzlük ve dışlama gösterilmektedir. Bu kişi ve gruplara gösterilen 

tahammülsüzlük ve hoşnutsuzluk zamanla adaletsizliklere, başkalarının haklarının gasp 

edilmesine ve barış ortamını bozacak kadar çok potansiyeli içinde barındırmaktadır 

(Talimciler, 2012, s. 260). 

Ötekileştirme ve ayrımcılıktır bu anlamada nefret söyleminin birincil faktörleri 

olarak değerlendirileblmektedir. “Karşıdakinin konuşmasına izin vermeme, onu 

tanımama, onun kendisine özgü özelliklerini dışa vurmasını engelleme ve şartlar ne olursa 

olsun silik ve pasif bir hale getirme, nefret söyleminin en temel yapıtaşlarıdır. Nefret 

söylemi, nefret suçuna giden sürecin çıkış noktası, yani nefret suçunun önünü açan 

tahammülsüzlüğün ve hoşgörüsüzlüğün dışavurumudur” (İnceoğu ve Sözeri, 2012, s.24). 

2.2.4. Kitle Psikolojisi 

Grup veya kalabalığın birey üzerindeki önemli etkileri bulunmaktadır. İnsanlar 

yalnız başlarına yapmayacakları davranışları kalabalık içinde, kalabalığın dinamiğinden 

etkilenerek yapabilmektedirler. Bu anlamda bu bölümde birey ve kitle ilişkisi üzerinde 

durulmuştur. 

2.2.4.1. Kinik İnsan 

Kinizm (sinizm, kinik ya da kuşkuculuk), Sofist Gorgias’ın ve daha sonra da 

Sokrates’in öğrencisi olan Antisthenes’in öğretisidir. Antishenes, Kynosarges 

Gymnasion’da okulunu kurmuştur. Kinik okulun, kyon kelimesinden türediği 

söylenmektedir; kyon ise köpek ya da köpeksi anlamındadır. Kinizm kavramı “İnsanı 

harekete geçiren güdü ve eylemlerde samimiyete ve iyiliğe inanmama eğilimli; alaycı ve 
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gülüşüyle bunu vurgulamayı alışkanlık haline getirmiş olan, küçümseyerek hata bulucu 

kişi” olarak tanımlanmaktadır (Turan, 2011. s. 72). 

Bireylerin yalnız kendi çıkarlarını gözettiğine inanan ve buna göre herkesi çıkarcı 

kabul eden kimse “kinik” ve bunu açıklamaya çalışan düşünce “kinizm” olarak 

tanımlanmaktadır (Erdost vd, 2007, s. 514). Başka bir tanımda ise kinizm; “küçük görme, 

öfke, utanç ve sıkıntı gibi duygusal unsurları, güçlü negatif duyguları harekete 

geçirmektedir” şeklinde açıklanmaktadır (Abraham, 2000, s. 269). 

Kinizmin özelliklerini taşıyan kişilerin yani kiniklerin temel özellikleri şöyle 

sıralanmaktadır (Özgener vd., 2008, s. 54): 

 “Kinikler yalan söyleme, ikiyüzlü olma ve başkalarını istismar etmenin insanın 

temel karakteristikleri olduğunu farz ederler.  

 İnsanların alternatifler arasında seçim yaparken bencil davrandıklarını, 

davranışlarında tutarsız olduklarını ve güvenilir olmadıklarını düşünürler.  

 Çoğu zaman eylemlerin gerisinde gizli niyetler olduğuna inanırlar. 

 Psikolojik objenin dürüstlük ve samimiyetten yoksun olduğu ile ilgili net 

ifadeler içeren eleştirilerde bulunabilirler. 

 Psikolojik obje ile ilgili bizzat deneyim yaşadıklarında olayları genellikle kendi 

yorumlarıyla anlatır ve alaycı bir mizah kullanırlar.” 

Gitgide daha çok insan kendini aslında yeteneklerine layık olmayan işlerde 

çalışırken buldukça, boş zaman ve sosyal yaşam işin niteliklerini aldıkça, kinik kayıtsızlık 

hali gündelik ilişkilerin başat tarzı haline gelmektedir. Bu popüler sanat biçimleri, 

alışılmış rol ve temaları parodileştirerek izleyici kendisini üstün görmeye davet 

etmektedirler. Popüler sanat biçimleri kendilerini parodileştirmeye başlarlar: “Kovboy 

filmleri kovboy filmleriyle dalga geçerken, Fernwood, Soap ve Mary Hartman, Mary 

Hartman gibi pembe diziler pembe dizi uzlaşımlarını alaya alarak izleyicinin ne denli 

bilgili olduklarından emin olmalarını sağlarlar”(Lasch, 2006, s. 158). 

Russel’a (2013, s.143) göre; “Batı’nın ukala gençliğine bütün bu gayret, bu ateş 

bir parça kaba gelmektedir. Batı gençliği, her şeyi aslını esasını iyice anlamış ve “gezgin 

ayın altında dikkate değer hiçbir şey kalmadığını” görmüş olduğuna kesinlikle inanmıştır. 

Bunun nedenlerinin birçoğunu eskilerin öğretilerinde aramak gerektir. Bu nedenlerin, 

sorunun köküne inmediği, zira başka koşullarda gençler eskilerin öğretilerine tepki 
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gösterdikleri ve kendilerine özgü bir İncil ortaya koydukları değerlendirilmektedir. Eğer 

zamanımızın Batılı genci sadece kinizmle tepki gösteriyorsa, bunun özel bir nedeni olsa 

gerektir.” Gençler sadece kendilerine söylenene inanmamakla kalmıyorlar, aynı zamanda 

başka bir şeye de inanamıyorlar.  

Freud, Bir Yanılsamanın Geleceği adlı yapıtında düzensizliği insan yığınlarının 

sürekli yöneldikleri doğa durumu olarak görmektedir. Freud bunu etkili bir dille şöyle 

aktarmıştır: “Kitleler tembel ve hiç de zeki değiller, içgüdüsel feragatten hiç 

hoşlanmıyorlar, feragatin kaçınılmazlığına tartışma yoluyla da ikna olmuyorlar ve 

bireyler kural tanımazlıklarının etkili olması için birbirlerini destekliyorlar” (Sennet, 

2013, s.351). 

Gasset, (2013, s.138) göre günümüzün durumunu açıklığa kavuşturmak amacıyla, 

görünümünün özelliğinin ötesinde, geçmişteki başka durumlarla olan benzerlik payına 

baktığımızda, “Akdeniz uygarlığı en üst düzeyine erişiir erişmez – İsa’dan önce III. 

yüzyılda-, kinizm felsefesinin ortaya çıkması bu bağlamda olduğu görülmektedir. 

Diogenes, çamura bulanmış sandaletleriyle Aristippos’un halılarının üstünde yürümüştür. 

Kinik her köşede, her düzeyde kaynaşan bir tip olup çıkmıştır. Peki kiniğin yaptığı neydi? 

O uygarlığı baltalamaktan başka bir şey değildi. Helenizmin nihilistiydi o. Hiçbir zaman 

hiçbir şeye inanmamış, hiçbir şey yapmamıştır. Oynadığı rol var olanı bozmaktır – daha 

doğrusu, bozmaya çalışmaktır, çünkü sonuçta o amacına da ulaşmış değildir. Uygarlığın 

asalağı olan kinik, onu inkar etmekle geçinir, çevresinden eksilmeyeceğinden emindir de 

ondan.”  

2.2.4.2. Mesafenin Ortadan Kalkması 

Canetti (2006) Kitle ve İktidar adlı eserinde, insanların korkuları nedeni ile 

mesafelere ihtiyaç duyduklarını belirtir. Bu nedenle kendine korunaklı yapılar ve evler 

oluşturur. İstenmeyen temaslardan mümkün olduğunca kaçınmaya çalışır. İstenmeyen 

temaslardan kaçınmak için bireylerin kitleye ihtiyacı bulunmaktadır. Birey kendisini 

kitleye bıratığında artık bu korkularından da kurtulmaktadır. Kitle içinde kendini diğerleri 

eşit hissetmeye başlayan bireyler için kendisine dokunanda kendindendir ve ona 

yaslanmaktan çekinmemektedir. İnsanlar oluşturdukları mesafeler içinde zamanla 



 

51 

 

kendilerini mutlu ve güvende hissetmemeye başlarlar ve bu durumdan anca birlikte olarak 

yani kitleye karışarak kurtulabilirler. 

İnsanla beraber anılan ve ona özgünlüğünü kazandıran birçok şey bu dokunulma 

korkusunun eseridir. Örneğin, ev fikri ve insanların kendilerini dünyanın geri kalanından 

yalıttığı kapalı mekânlar bu korkunun eseridir. Kitle, bu korkunun aşılmasını, insanların 

tesis ettikleri “mesafelerin yükünden” kurtulmasını temsil eder. Kitlede insanların 

yoğunlaşmasının nedeni de bu mesafeden kurtulma ve olabildiğince temas sağlama 

eğilimidir. 

İntenet ve teknolojinin gelişmesi sonucu bireyler, kurumlar hatta devletler 

arasındaki mesafenin ortadan kalkmasına neden olmuştur. İnternet ile zaman ve mekan 

kavramları anlamlarını yitirmiş ve postmodern ağ toplumu oluşmuştur. Günümüzde 

küreselleşme olarakda adlandırılan ve dünyanın büyük bir köy şeklinde tasvir edildiği bu 

durum kültürel, sosyal birçok toplumsal değişimi de beraberinde getirmiştir. 

Kitle, bireyselliği tanımlayan ve tekil varoluşu olanaklı kılan her türlü mesafenin 

aşılmasıysa, bu durumda kitle içinde insanlar arasında bir eşitsizliğin temeli olabilecek 

hiçbir fark kalmayacaktır. Canetti, bu durumu, deşarj kavramıyla açıklar. Kitleye katılma 

sızıdan kurtulmanın en emin ve geçerli yoludur. Bireyleri birbirinden ayıran mesafelerin 

yükü, biraz da bu sızıların yarattığı birikimden oluşur. İnsanların deşarj olup bu yükü 

sırtlarından atmaya çalışmaları, bu sızının baskısından kitle mevcut olduğu sürece 

kurtulmalarını sağlar. Kitlede herkes eşit olduğu için emir veren kimse yoktur veya herkes 

herkese emir vermektedir. Bunun yarattığı özgürlük hissi sadece kitle var olduğu sürece 

devam edeceğinden, kitlenin bileşenleri onun dağılmaması için var güçleriyle çabalarlar 

(Canetti, 2006). 

2.2.5. Kitle Psikolojisinin Çocukluk Evresi ile Benzerliği 

Freud’a (2016, s.16) göre; “her duygunun, aynı şekilde aşırıya varan ve ölçüsüz 

bir biçimde yoğunlaştırılması da çocukların duygusal yaşamının bir özelliğidir ve aynısı 

düşsel yaşamda da mevcuttur.”  

Le Bon kitleler psikolojisinde Freud ile aynı fikirdedir ve ortak nokta olarak kitle 

psikolojisinin en eski insan psikolojisi olduğunu iddia eder. Kitlenin ilk insan 



 

52 

 

topluluğunun yeniden dirilişi gibi görülmesi gerektiği ve kitlelerin telkin yoluyla hareket 

ettikleri öne sürülmüştür. Bu iki bilim adamı, bazı yaklaşım farklılıklarına rağmen kitleler 

psikolojisinin, çocukların, vahşilerin veya ilkel insanların psikolojisi olduğu ortak 

zemininde buluşmuşlardır. 

Gençlik düşünüldüğünde her şeyden önce beden akla gelmektedir. Delikanlının 

hoşluğu dışsaldır; olmuş oturmuş adamınki içselliğidir. Beden başlı başına çocuksuluktur. 

Bugün uyandırdığı coşku kıtanın yaşantısını çocuksuluğa boğmuştur. XIX. Yüzyılın 

içinde kıvrandığı akıl ve irade gerilimini gevşetmiş, aşırı sorunlu hedeflere yönelik, aşırı 

gerilmiş bir yay halini almıştır. Avrupa – önünde en korkunç sorunlar onu bekliyorken- 

kendini tatile bırakmıştır (Gasset, 2013, s.282). 

Bir kere, genç yetişkinlik artık eskiye nazaran, daha çok ergenlik gibi görünüyor. 

‘70’li yılların Bebek Patlaması nesli, 25 yaşını geçmeden önce tipik olarak, iş güç sahibi, 

evli en az bir çocuk sahibiydi. Günümüzde ortalama 25 yaşındaki bir kişi, bu önemli 

olayların hiçbirini gerçekleştirmemiştir; onun yaşamı, daha çok narsisizmin zirve yaptığı 

dönem olan ergenlerinkine benzer (Twenge ve Campbell, 2010, s.65). 

2.2.6.Deşarj 

Elias Canetti (2006) “Kitle ve İktidar” isimli kitabında kitle için deşarj kavramının 

önemini vurgulamıştır. O’na göre, “Kitle içinde meydana gelen en önemli olay deşarjdır. 

Deşarj olmadan kitle gerçek anlamda mevcut değildir; kitleyi yaratan deşarjdır. Deşarj 

anı, kitleye dahil olan herkesin farklılıklanndan kurtulduğu ve kendilerini diğerleriyle eşit 

hissettiği andır” (Canetti, 2006, s.18). 

Canetti (2006, s.18) kitleyi oluturan bireylerin aralarındaki farkın kalkarak 

eşitlenme durumu “deşarj” kavramı ile açıkladığı görülmektedir. Toplum içinde insanlar 

arasında farklılıklar ve mesafeler bulunmaktadır. Bu mesafeler bazı toplumlarda doğuştan 

gelebilirken bazı toplumlarda ise mülkiyet veya meslek ile oluşmaktadır. Bu mesafe ve 

hiyerarşik durumlar deşarj durumlarında bir kenara bırakılmakta ve herkes kendisini 

diğerleri ile eşit olarak görmektedir 

Bu deşarj durumu sısrasında mesafeler ortadan kalkar ve kişiler birbirine 

yaklaşırlar ve sonunda bir “rahatlama” oluşur. Bu rahatlama ve farklılıkların kaktığı 
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mutlu an uğruna insanlar bir kitle oluşturmaktadırlar. Bununla birlikte bu deşarj durumu 

süreklilik gösteren bir durumda değildir. Bu rahatlama dönemi geçtiğinde tekrar 

farklılıklar ortaya çıkmakta ve bireyler toplumda ait oldukları hiyerarşik yapıdaki 

yerlerine geri dönmektedirler. Eşit hissetme durumu da ortadan kalkmaktadır. 

Kitlelerin her zaman yıkıcı bir özelliği bulunmaktadır. Bu yıkıcılık ile birlikte 

çıkan gürültü özellikle küçük ve yeni oluşmakta olan gruplar için önemlidir. Bireyler kitle 

içerisinde kendi sınırlarını aşarlar ve daha önce kendisini rahatsız etmeyen her türlü 

durum, nesne ve olay artık sorun olarak algılanır. Evlerinde oturan bireyler bu mesafenin 

kalktığı deşarj durumlarında evlerinden çıkmakta veya çıkarılmaktdır. Artık birey deşarj 

olmak için hareket etmektedir. 

 Canetti’nin belirttiği üzere kitleler deşarj ile varolmaktadır ve tıpkı eski 

zamanlarda kesik kafanın celladın eliyle havaya kaldırılması ile çıkan uğultunun bir 

benzeri günümzde spor karşılaşmlarında karşımıza çıkmakta ve kitlenin sesi 

duyulmaktadır.  

2.2.7. Sorumluluk Duygusunun Olmayışı 

Grup veya kalabalığın birey üzerindeki en önemli etkilerinden birisi, insanların 

yalnız başlarına yapmayacakları davranışları kalabalık içinde, kalabalığın dinamiğinden 

etkilenerek yapabilmeleridir. Eylem şiddete dayalı davranışlar içerdiğinde çok çarpıcı ve 

korkutucu bir hal alabilmektedir. Bu tip suçlara karışan insanlarla yapılan görüşmelerde; 

“yalnız başlarına şiddet olaylarında bulunmayı hiçbir zaman düşünmediklerini ve olaylar 

sona erdiğinde, yaptıkları karşısında donakaldıklarını” ifade etmişlerdir. Kalabalık içinde 

insanların daha saldırgan olmalarının sebebi, sorumluluk duygusunun bireysel anlamda 

azalması ve sorumluluğun grubun diğer üyelerine dağılması olarak açıklanmaktadır. Bu 

durum “sorumluluk dağılması” veya “bireysellikten uzaklaşma” olarak 

adlandırılmaktadır. 

Grup saldırganlığı üzerine yapılan çalışmalarda bireylerin grup içersinde daha 

kolaylıkla şiddete başvurduklarını, kendi ve karşı tarafı daha kolay olarak 

şahsiyetsizleştirdikleri görülmüştür (Cinoğlu, 2013, s.8). Bu durumu rakamsallaştıracak 

olursak; cinayet işleyen bir bireyin 100 ünite pişmanlık hissine kapıldığını farz edelim. 
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Bu birey eğer 100 üyeli bir grubun üyesi olarak ve bu grup namına o cinayeti işlemiş ise 

hissetmesi gereken 100 ünite pişmanlık hissini grup üyeleri adedince bölüştürecek ve 

sadece kendisine düşen bir ünite sorumluluk hissini sahiplenecektir. Yani sorumluluk ve 

pişmanlık duygusuna kapılmayacak ve örgütsel üyeliğini sorgulamadan devam 

ettirecektir. Terörist örgütlerde bu argümanın doğruluğu açıkça görülebilecektir. Terörist 

örgütlerin yürüttükleri faaliyet ve gerçekleştirdikleri eylemleri meşrulaştıracak bir 

argümanın bulunması oldukça güçtür. Yüzeysel bir bakışla bile insanların neden o tür 

örgütlere üye olmayı tercih ettiklerini ya da mevcut üyeliklerini neden hâlâ devam 

ettirdiklerini açıklamak oldukça güçtür. Sorumluluk hissini gruba yayan bir bireyin, her 

ne kadar faili kendileri bile olsa, yürütülen olumsuz işleri sorgulaması pek mümkün 

görülmemektedir. 

Sosyal medya nefret söyleminin üretildiği bir mecra haline gelmiştir. İnsanlar 

sanal dünyada hedef olarak seçtikleri kişi ve gruplara yönelik ayrılıkçı ve ötekileştirici 

bir dil kullanırken aynı zamanda toplumsal bir linç olgusunun oluşmasına da zemin 

hazırlamaktadılar. Sanal dünyada üretilen linç, gerçek yaşamda şiddete dönüşmekte ve 

insanlar bu şiddettin kurbanı olabilmektedirler.  

İnternet ve sosyal medyanın günlük yaşamı daha kolay, eğlenceli bir hale 

dönüştürmesinin yanında karanlık, kontrol edilemez ve kitleleri yönlendirebilecek bir 

tarafının da olduğu gerçeğinin bilinmesi, bu gerçeğe yönelik tedbir alınması ve insanların 

sosyal medyayı doğru bir şekilde kullanması için eğitimler verilmesinin önemli olduğu 

değerlendirilmektedir. 
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BÖLÜM 3. BULGULAR VE YORUMLAR 

 

3.1.Araştırmanın Yöntemi Olarak Nitel İçerik Analizi ve Söylem 

Analizi 

Bu çalışmada sosyal medyada narsisizm ve linç kültürü üzerine uygun görülen altı 

örnek seçilmiş, ilkin  nitel içerik analizi, ikinci olarak örnekleri derinlemesine incelenmek 

üzere söylem analizi metodu kullanılmıştır.  

Örneklem seçiminde nitel içerik analizinin kullanılma sebebi örneklerin benzer 

temalara göre seçilmiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu temalar “kadın”, “dış 

görünüş”, “beden”, “güzelliğe” dair konulardır. Bu temaların seçilmesi ise tesadüfi 

değildir. Sosyal medya linçleri incelendiğinde bu temalarla sıklıkla karşılaşılmıştır. Linç 

örnekleri incelendiğinde nefret söyleminin daha çok  kadın kullanıcılar arasında yaşandığı 

ve meselenin genellikle görünüş sebebi ile ortaya çıktığı söylenebilir. Aynı zamanda 

narsisizm belirtilerinin markaların doğrudan hedefi olan kadın kullanıcılarda daha fazla 

görüldüğü öngörülmüştür.  

Çalışmada linç olgusunun ve nefret söyleminin ortaya çıkaran koşullar 

araştırıldığı için ne sorusundan daha çok neden sorusunun olası cevapları araştırılmıştır: 

Nicel içerik analizi, "ne" sorularının yanıtlanmasına yardımcı olurken nitel içerik 

analizinin temel sorusu "neden" sorusudur ve algıları analiz etmede yardımcı olur. 

Niteliksel araştırmada içerik analizi, metnin yakın okumasını içeren hermenötik 

olarak da işlev görür. İçerik analizi gerçekleştiren niteliksel araştırmacılar, metnin 

öznel yorumlamaya açık olduğunu, birden çok anlamı yansıttığını ve içeriğe bağlı 

olduğunu (örneğin daha büyük bir söylemin parçası olarak) bilirler. Bu, nitel 

içerik analizinin nasıl kullanıldığını da açıklar(Julien, 2008: 120). 

 

 Nitel araştırmalarda dar anlamda belirli bir soru üzerine yoğunlaşılmadan bir 

kuramsal ve felsefi bakış açısı ile birlikte açık uçlu sorularla konu enine ve boyuna 

değerlendirilir. Neuman (2006, s.243) nitel araştırma sürecinin yedi adımda 

gerçekleştiğini belirtmektedir. İlk olarak toplumsal benliğin kabul edilmesi daha sonra bir 
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bakış açısı belirleme ve çalışmanın tasarlanmasıdır. Verilerin toplanması ve analizinden 

sonra ise veriler yorumlanır. En son olarak da başkalarını bilgilendirmek için 

raporlaştırılır. 

 Söylem analiz, “konuşma ve metinler aracılığıyla oluşan anlam ürünleri ile 

ilgilenen geniş kapsamlı sosyal ve kültürel araştırmalar içinde kullanılan bir araştırma 

yöntemidir” (Çelik ve Halil, 2008, s.99). Söylem analizi özellikle medya, siyasal bilimler, 

sosyoloji, dilbilim, psikoloji, gibi farklı sosyal bilim alanlarında kullanılan bir yöntemdir. 

Söylem belirli bir zaman dilimi içinde belli insan grupları arasında olan ve diğer insan 

grupları ile ilişkili olarak geliştirilen fikirleri, ifadeleri ve bilgileri içerir. 

 Karaduman, Teun A. van Dijk’ın eleştirel söylem analizi yöntemini şu şekilde 

aktarmaktadır: (2017, s.44): “Van Dijk’a göre eleştirel söylem çözümlemesi, eşitsizlik, 

haksızlık ve gücün kötüye kullanılmasının söylemsel boyutlarıyla ilgilenmektedir” (van 

Dijk, 2010, s.252). Biz ve Onlar karşıtlığını ideolojik söylemin temel stratejisi olarak da 

gören van Dijk, ‘biz’ e ilişkin eylemlere olumlu değer atfı yapılırken, ‘onlar’ın 

eylemlerinde olumsuz değer atfı yapıldığına dikkat çeker. (Örneğin ünlüler ilgili yapılan 

bir haberde, kullanılan sözcükler, aktif/pasif cümleler, imalar, dolaylı anlatımlar ünlülere 

ilişkin zihinsel modelleri üretmekte, önyargı ve ayrımcılığı pekiştirmektedir).” 

 Foucault göre ise söylem, söylemi meydana getiren birliklerin anlaşılmasıdır. 

Süreksiz olmasına rağmen, süreklilik gösteren bir süreç gibi algılanan söylem yasak, 

akıllılık - delilik, doğru-yanlış karşıtlığı gibi dışlama usulleri üzerinden anlaşılmalıdır. Bu 

noktada bir entelektüelin rolü de, söylem ve söylem birliklerine ilişkin reçeteler sunmak 

değil, sadece zihinlerde alışkanlığa dönüşen bir takım düşünme tarzlarını yerle bir edip, 

genel kabulleri kuşkulu hale getirerek onları sorunsallaştırmak ve değerlendirmek 

olmalıdır. 1954-1988 yılları arasındaki fikirlerini kapsayan “Özne ve İktidar” adlı 

eserinde amacının, “insanların kendi kültürlerinde özneye dönüştürülme kipliklerinin 

tarihini oluşturmak olduğunu belirtmiştir. Sözü edilen kiplerin üç farklı görünümü vardır. 

İlkinde özne kendini, pratik alanda konuşan, üreten, emek harcayan olarak, ikincisinde 

kendi içinde ya da başkalarından ayrılmasına işaret eden deli-akıllı, hastasağlıklı ayırımı 

türünden, sonuncusunda ise tıpkı kendini cinsellik öznesi olarak tanımayı öğrenmede 

olduğu gibi bir nesneleşme sürecinde göstermektedir. Dolayısıyla kendi deyimiyle 

Foucault’nun araştırmalarının genel teması iktidar değil, öznedir. İktidar önemlidir ancak 
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sadece öznenin ilişki alanları söz konusu edildiğinde bir öneme sahiptir. Zira insan, hem 

öznenin üretim ve anlamlandırma ilişkilerine hem de karmaşık nitelikte olan iktidar 

ilişkileri alanına girmektedir (2011, s. 58). 

 Foucault’da en temel çözümleme biçimi olan söylem analizi, ifadelerin doğru ya 

da yanlış olduğunun tespitine imkân veren kuralların neler olduğunu da araştırır. Kurallar 

belirgin bir şekilde ortaya çıktığında ise artık söylem ya da söylemsel oluşumlarla karşı 

karşıya olunur. Bu oluşumlar, kurumlardan, mimari biçimlerden, düzenleyici kararlardan, 

yasalardan, bilimsel felsefi ve ahlaki önermelerden, yani söylenenlerden oluşan heterojen 

bir toplamdan ibarettir. Söylem, mantıksal tutarlılığa dayalı bir düşünme şeklinin yazılı 

ya da sözlü olarak dile getirilişi, bir sistemin, bilimsel konuşmaların ve yazıların tümüdür. 

İfade birliklerinden ibaret olan söylemsel oluşumlar, cümle düzeyinde dilbilgisiyle, 

önerme düzeyinde mantıksal bağlarla, anlatım düzeyinde psikolojik bağlarla değil, 

ifadeler düzeyinde birbirine bağlı sözel edimler bütünüyle ilgilidir (Urhan, 2000, s. 19-

21). 

 Foucault’nun söylem analizinde dışsal ve içsel usuller bulunmaktadır. Dışlama 

usulleri kendi içinde; yasaklanmış söz, deliliğin paylaşımı ve doğruluk istenci olmak 

üzere üçe ayrılmaktadır: Bu kavramlaştırmayla onun anlatmaya çalıştığı şey, bireyin ya 

da toplumun, her şeyden söz edebilmesinin, her şeyi söyleme hakkının olmasının imkânı 

olmadığıdır. Burada, kendi kendini değiştirmeye ara vermeksizin, birbirini kesen, 

birbirini güçlendiren veya dengeleyen, karmaşık bir parmaklık oluşturmuş üç türlü 

yasağın işleyişiyle karşılaşmak olasıdır. Yasağın işleyiş biçiminde bu parmaklığın en dar 

olduğu, kara deliklerin çoğaldığı bölgeler siyaset ve cinsellikle ilgili söylem biçimleridir 

(Foucault, 1987, s.23-32). 

 Foucault’ya göre; içsel unsurları ise üçe ayırmaktadır. Bunlar sırasıyla yorum, 

yazar ve disiplinlerdir. Yorum, bir toplumun kültür sistemi içerisinde dini ya da hukuki 

metinlerden oluşabileceği gibi, edebi metinler ve bir ölçüye kadar da bilimsel metinlerden 

oluşabilmektedir. Bir tek ve aynı yapıt, aynı anda birbirinden ayrı söylem biçimlerine 

imkân verebilir. Yorumun tek rolü, kullanılan yöntemler hangileri olursa olsun, 

nihayetinde orada telaffuz edilmiş olanı söylemekten öteye geçememektedir. Yorum, 

söylemdeki raslantısallığı, onu işlevsel bir biçime getirerek de engelleyebilir. Söylemin 

içini boşaltmada belli bir noktaya değin yazar grubu da dikkat çekici özellikler 
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taşımaktadır. Bir metni telaffuz etmiş ya da yazmış olan, söylemin birleştirme kuralı 

olarak anlamların bir bütün ve köken itibarıyla, tutarlılıklarının kaynağı olarak yazar ele 

alınabilir. Bilimsel söylemin düzeninde, bir yazara atıf yapmanın, doğrunun bir 

göstergesini oluşturabileceği düşünülmektedir. Yorum, söylemin düzenini, söylemin 

rastlantısallığını, tekrar’ın ve aynı’nın biçimini taşıyan bir benzerliği kullanarak 

sınırlayabilmektedir. Yazar ilkesi ise, bu aynı rastlantıyı kişiselliğin ve benin biçimini 

barındıran bir aynılığı kullanarak sınırlayabilmektedir (Foucault, 1987, s.32-37). 

 Sosyal medya ağlarının etkileşimli olması, erişebilir olması, nefret söyleminin 

daha hızlı bir şekilde yayılması ve üretilebilir olmasını mümkün kılmaktadır. Ayrıca 

gündelik/toplumsal hayatın pratiklerinde ve hemen her alanında üretilen nefret 

söyleminin toplumsal anlamda meşrulaştırılmış/karşılığı olan, kanıksanmış bir zeminin 

de var olduğudur. Bu nedenle, nefret söylemi açısından sosyal medyanın “kötü” veya 

“iyi” olduğunu net bir şekilde ifade etmek pek mümkün değildir. Sosyal medya 

uygulamalarında dolaşıma sokulan nefret içeriklerini yaratanlar, o an etkileşimde 

olmadıkları (cinsiyet, dini, etnik) kimliklere yönelik içerikleri düşüncelerine göre 

yaratmakta ve dolaşıma sokmaktadır.  

 Yukarıdaki bilgiler çerevesinde araştırmada Amerika Birleşik Devletleri’nde 

yaşayan internet fenomeni Arielle Charnas, Türk oyuncu Fahriye Evcen, spor eğitmeni 

Seda Altın, internet fenomeni Danla Biliç, manken ve oyuncu Deniz Akkaya ve 

havaalanında çalışana hakaret olayı üzerinde Funda Esenç’in sosyal medyaya yansıyan 

olayları ve bu olaylara yönelik yapılan takipçi yorumları söylem analizi yöntemi ile 

incelenmiştir. 

3.2.Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

 Araştırma, bir sosyal paylaşım platformu olan İnstagram ve Twitter’daki linç 

söylemlerinin analiziyle sınırlandırılmıştır. Altı linç örneği ve bu örneklerdeki daha önce 

belirlenmiş olan temalar (“kadın”, “dış görünüş”, “beden”, “güzellik”) çerçevesindeki 

yorumlar kullanılmıştır. 

Tanrısallaştırma, hoşgörüsüzlük ve dışlama şeklinde içersinde nefret söylemi ve linç 

barındıran 6 (altı) adet İnstagram ve Twitter içeriği, örnek olay olarak analiz edilmiştir. 



 

59 

 

Örneklemlerin kadın kullanıcılardan seçilmesinin sebebi tezin narsisizme dayalı 

iddialarını açılayabilmek içindir. John Berger’in iddia ettiği gibi, kadın kültürel anlamda 

hem seyreden hem de seyredilen olarak sosyal medyanın görünürlük olgusunu tartışmaya 

daha fazla olanak sağlar.  (2007, s.46) 

Nefret söylemi içeren takipçi yorumlarının incelenmesi “söylem analizi yöntemiyle” 

yapılmıştır. Araştırmada kullanılan örnekler, Mayıs 2017 - Ağustos 2019 tarihleri 

arasında paylaşılmış içeriklerden seçilmiştir. Bu analizin temel amacı, gönderilerdeki 

narsisiszm ve linç söyleminin ortaya çıkarılmasıdır. 

3.2.1. Arielle Charnas 

 Arielle Charnas’ın 2009 yılında Instagramda açmış olduğu hesabı 20 Ağustos 

2019 itibariyle toplamda bir milyon iki yüz binden fazla kişi tarafından takip 

edilmektedir. Charnas, sosyal medya hesabından belirtilen tarihe kadar yapmış olduğu 

paylaşım sayısının ise 7,507 gönderi olduğu anlaşılmaktadır. Moda ve stil blogcusu 

ünvanı ile sosyal medyada ünlenen Charnas, ünlü kadın ve moda dergilerinde haber 

olurken aynı zamanda kendi markası ile de ticari faaliyet yapmaktadır. İki çocuk annesi 

olan Charnas, sosyal medyadan yaptığı paylaşımları ile dikkat çekerken, aldığı takipçi 

yorumları ile de sosyal medyanın en çok konuştuğu internet fenomenlerinden birisidir. 

 Charnas’ın sosyal medyada kendini daha çok gösterdiği Instagram hesabı 

incelendiğinde; sayfasında kendisine, çocuklarına ve eşine ait çok sayıda fotoğrafın 

olduğu görülmektedir. Genellikle ev içi, moda, günlük yaşam, tatil ve çocukları ile yaptığı 

aktiviteler gibi konuları barındıran fotoğraflarda, Charnas’ın mutlu bir aile profili çizdiği, 

çocukları ile yakından ilgilinen bir anne olduğu ve ailesine yönelik sevgi cümleleri içeren 

paylaşımlar yaptığı görülebilmektedir. Charnas’ın İnstagram paylaşımlarında dikkat 

çeken bir konu da giydiği ve kullandığı kıyafet, ayakkabı, çanta ve aksesuar gibi modaya 

uygun ve kadın takipçilerinin beğenisini kazanabilecek fotoğraflar ve bu fotoğraflar ile 

paylaştığı notlardır. 

 Charnas, 9 Temmuz 2019 tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı ve bu 

çalışmaya da konu olan paylaşımının da denize girmek için hazırlandığı ve fotoğrafına 

“iki çocuktan sonra vücudumun gururu” şeklinde bir not ekleyerek takipçileri ile 
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paylaştıştığı görülmektedir. Elli binden fazla beğeni alan fotoğraf, çeşitli tartışmalarıda 

beraberinde getirmiş ve bu fotoğrafa bir çok takipçi tarafından olumsuz ve nefret içeren 

yorumlar yapılmıştır. 

Resim 1. Arielle Charnas’ın Paylaşımı

 

 Charnas’ın paylaştığı ve sonrasında sosyal medyadan lince uğradığı fotoğrafı 

incelediğimizde; Charnas’ın oldukça bakımlı, zayıf, çekici ve ideal bir kadın şeklinde 

kendisini cep telefonu ile aynadan çektiği görülmektedir. Bu “kendi imajının sunumu” ile 

birlikte fotoğrafa eklediği “iki çocuğa” rağmen, ideal vücut formuna sahip olabilmesine 

dikkat çekmiş ve bu durumu “Proud” yani bir “gurur” olarak değerlendirmiştir. Bu 

paylaşım sonrası takipçilerinden gelen yorumlar ve eleştirilerde “bu durumla neden gurur 

duyulması gerektiğinin” sorgulandığı anlaşılmıştır.  

 Charnas’a takipçilerinde gelen yorumlar incelendiğinde, Francis¬|the¬¬_mute_: 

“now that those two kids are out, you may to try eating a sandwich, and not vomiting it 

back into the toilet afterwards (Şimdi bu iki çocuk dışarıda olduğu için, bir sandviç 

yemeyi deneyebilir ve daha sonra tekrar tuvalete kusmazsınız)” şeklinde Charnas’a 

anoreksiye üzerinden bir hoşgörüsüzlük ve dışlama ile yaklaştığı görülürken başa bir 

yorumda ise Sunshinegal393: “Issues, yikes! I didn't know looking like a twenty year 

old boy was sexy?(Sorunlar, yikes! Yirmi yaşında bir erkek gibi seksi göründüğünü 
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bilmiyordum)” şeklinde Charnas tarafından daha önce kendilerine sunulan illüzyonun 

bozulduğu belirtilerek nefret söylemi üzerinden mesajlar yazıldığı anlaşılmıştır. 

 Clairea25 adlı kullanıcının yaptığı; “ITS GENETICS ITS GENETICS ITS 

GENETICS you didn’t have to do anything Jesus”.( GENETİĞİ GENETİĞİ GENETİĞİ, 

hiçbir şey yapmanıza gerek yoktu) şeklinde mesajı ile de Charnas’ın Tanrısallaştırdığı ve 

Charnas tarafından sunulan illüzyonun etkili olduğu görülmüştür. Overdressedla: “ıf you 

ever need a bad ass trainer to add more muscle, I have one!!(Daha fazla kas eklemek için 

kötü bir kıç eğitmene ihtiyacın olursa, bir tane daha var!!) şeklinde yaptığı yorumla da 

uygunsuz sözcük seçimi ile Charnas’a yönelik saldırgan bir tavırn aldığı ve hoşgörüsüz 

bir şekilde dışladığı görülmüştür. 

 Dijk, teknolojinin yeni medyanın insan kişiliği üzerinde ne türlü değişikliklere 

sebep olacağını bazı başlıklar altında toplamıştır. Bunlardan ilkine katı ve şekilci kişilik 

adını vermiştir. Bu kişilik internet ve yeni medyada fazla zaman geçirmesi sonucu oradaki 

dili benimseyen ve insanlarla sosyal medyanın dışında iletişim kurduğunda yani günlük 

hayatta da aynı hızlı ve net dili arayan insanlar. Bu kişilik tipinin kabalaşmaya doğru 

gittiğini de vurgulayan Dijk aynı zamanda bu tip için ‘sahip olduklarıyla aynı derecede 

bir kontrole sahip olmayı arzulayabilirler’ demektedir. (van Dijk, 2010, s.368-369)  

Kabalaşma ve kontrol etme arzusu narsisizm ve kitleselleşme özelliklerinde de 

mevcuttur. Hali hazırda eski geleneklerin yeni teknolojilerde ve medya da kendini ürettiği 

sıklıkla karşımıza çıkan bir yapıdır. İncelediğimiz örneklerde kabalaşma ve kontrol etme 

arzusu gözle görülür büyüklüktedir.   

Örneğin, bu örnekte paylaşımı yapan fotoğrafın altına yorumunda kendini 

tanrısallaştırırken aynı zamanda bir ayrımcılığı da söz konusu.  

1913’te Ernest Jones; “Tanrı Kompleksi” (The God Complex) adlı makalesinde, 

teşhircilik, duygusal açıdan ulaşılmazlık, tamgüçlülük fantezileri, kendi yaratıcılığına 

fazla değer verme ve yargılayıcı davranmaya eğilimli olma özelliklerini taşıyan 

narsisistik kişiyi tanımlayan ilk psikanalitik yazar olmuştur. ( Nancy McWilliams, Ag.e, 

s. 60) 
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Söz konusu ayrımcılık iki çocuk doğurduktan sonra fit bir görünüm elde etmeyi 

yüceltirken diğer tarafta aksi durumı dışlama barındırmaktadır. Bu da tepkinin geldiği 

kitle tarafından sezilerek saldırgan, kinik bir tavırla belirtilmektedir.  

Saldırgan ve kinik örneklere bir kaçı şu şekildedir. 

Örnek 1: nerede senin kıvrımların? Bu baktığında çekici gelen bir vücut değil!! 

Neredeyse sana biftek bifteği vermek üzereydim! ye!!!! 

Kiniklerde görülen her şeyi hafife alan, överken bile iğneleyen tavır yorumlarda 

sıklıkla görülmektedir. 

Yunan düşünürleri Antisthenes’le Diogenes’in oluşturdukları, insanın gerçek 

erdeme ve mutluluğa, bütün gereksinimlerinden sıyrılarak ve hiçbir değere bağlı 

kalmayarak ulaşabileceğini öne süren Sokratesçi öğretidir. 

Hiçbir topluk kuralına aldırmayan kinikler Gasset’in şu sözleriyle uyum 

içerisindedir: “Usuller, kurallar, nezaket, aracılık yordamları, adalet, akıl! Ne diye icat 

etmişler ki bütün bunları, amma da karmaşık işler! Tüm bunlar civilizacion* sözcüğünde 

toplanır, o sözcük civis -yurttaş- kavramından geçerek kendi kökenini ortaya koyar. Tüm 

bunlarla amaçlanan şey kenti, insan topluluğunu, topluca yaşamayı olanaklı kılmaktır. O 

nedenle, saydığım o uygarlık ürünlerinin her birinin içini inceleyecek olursak, hepsinde 

aynı özü buluruz. Gerçekten de hepsinin altında her kişinin diğer kişileri hesaba katma 

yolundaki kökten ve giderek artan dileği yatar. Uygarlık her şeyden önce birlikte yaşama 

iradesidir. Başkaları umursanmadığı oranda uygarlıktan uzaklaşılır, barbarlaşılır. 

Barbarlık kendini başkalarından yalıtma eğilimidir. Nitekim barbar çağların hepsi 

insanların darmadağın oldukları dönemlerdir, ortalık birbirinden kopuk, birbirine düşman 

ufacık insan gruplarıyla kaynar”. (Gasset, 106) 

Bu örnekte paylaşımı yapanı destekleyenlerde çokça mevcuttur. Destekleme ile 

gözlemlenen ise narsisizmde görülen özdeşme kavramı ile açıklanabilmektedir.  

“Yas ve Melankoli” adlı makalede, Frued; kaybedilen nesne ile bir “narsisistik özdeşim” 

kurulduğundan bahseder. Freud’a göre ; kişi bir cinsel nesneden vazgeçmek zorunda 

kaldığında, bu nesnenin ego içinde bir yerine geçen’ini oluşturur. Bu düzenekle, ego 
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nesnelerden vazgeçmeyi kolaylaştırır ya da olası kılar. ( Sigmund Freud, 2002, s. 237-

261) 

İki çocuk doğurmasına rağmen vücudunun görünümüyle guru duyduğunu belirtmiştir ve 

bu sebepten dolayı takipçileri ise bu paylaşımını zayıf olmanın güzel görünmenin gurur 

duyulacak bir şey olmadığını ve hatta zaten güzel görünmediğini yazmışlardır. 

Örnekte kendi vücuduyla gurur duyarak narisist bir tanrısallaşmaya gidilmiştir. Bununla 

birlikte paylaşımı yapan kişinin görünür olma ihtiyacını görmekteyiz. Takipçi 

yorumlarında ise bir kısmı örnekle özdeşleşerek bu durumu onaylamaktadır. 

Onaylamayan ve linç eden tarafta ise deşarj, kinizm vesorumluluk duygusunun olmayışı 

görülmüştür.  

3.2.2. Fahriye Evcen 

 Çalışma kapsamında ikinci örnek olarak ünlü oyuncu Fahriye Evcen’in doğum 

sonrası görüntülerinin medyada yer alması ve bunun sonucunda sosyal medyada 

kendisine yönelik başlatılan linç kampanyası ele alınmıştır. 

 Türkiye’de Instagram’da en çok takip edilen ünlülerden birisi de Fahriye 

Evcen’dir. Türkiyede yaşayan ve oyunculuk yapan 33 yaşındaki oyuncu 2012 yılından 

itibaren İnstagram hesabını aktif olarak kullanmaktadır.  daha önce televizton dünyasında 

şöhreti yakalamış olan Evcen, takipçi sayısı ve aldığı beğeniler ile televizyonda 

yakaladığı başarıyı sosyal medyaya da taşımıştır. Sahip olduğu takipçi sayısı ve reklam 

odaklı paylaşımları ile Evcen’in sosyal medya hesabını ticari bir platform olarak da 

kullandığı anlaşılmaktadır. 

Resim 2. Fahriye Evcen’in İnstagram Hesabı 
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 Türkiye’de en çok takip edilen/izlen kişilerden biri olan Fahriye Evcen Özçivit 20 

Ağustos 2019 tarihi itibariyle 8,7 milyon kişi tarafından takip edildiği görülmektedir. 

Yaptığı dizi  ve sinema filmleri ile birlikte oynadığı reklamlar ile popüler olan Evcen’in 

2012 yılından itibaren sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sayısının 847 olduğu 

görülmektedir. “Kategorik olarak kültür sanat sınıflaması içerisinde yer alan Evcen, bu 

ağda gösterdiği performansla bir imaj yaratmıştır. Bir vitrin olarak Instagram’da kişinin 

takipçi sayısını artırıp, en çok takip edilen profil olması, bireyin kendi profil sayfasını 

ticari bir sayfa haline getirmesini de sağlamaktadır. Bu durum diğer bir tanımla Evcen’in 

var olan şöhretini kullanarak, sosyal medyada fenomen olduğunun da göstergesidir” 

(Karaçelik, 2019, s.86). 

 Milyonlarca kişi tarafından takip edilen Fahriye Evcen ise kendi sosyal medya 

hesabından yalnızca 212 kişiyi takip etmektedir. 2012 yılından itibaren sosyal medya 

hesabından paylaştığı fotoğrafların içeriğinin zamanla değiştiği görülen Evcen’in kendi 

profilinde yarattığı benlik tasarımı, güzel, şık, başarılı bir kadın imajıdır. Ayrıca 

paylaşılan fotoğraflarda Evcen’in saç bakımı, moda, kozmetik ve teknoloji ürünlerini 

tüketen ve bunları tüketmekle başarılı olunabileceğini öneren ve çeşitli reklam 

markalarının da yer aldığı paylaşımlar yaptığıda görülmüştür. Evcen tarafından yapılan 

paylaşımlarda yer alan ürünlerin neredeyse tamamının Türkiye ve dünyada yer alan 
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büyük ölçekli şirketlerin olduğuda anlaşılmıştır. Bu anlamda Evcen’in sosyal medya 

paylaşımlarında takipçilerini tüketici olarak gördüğü ve reklamını yaptığı ürünleri 

kullanmaları yönünde davet içeren bilgilendirme ve paylaşımlar yaptığı söylenebilir. 

Fahriye Evcen’in İnstagram hesabında yaptığı paylaşımların tamamının reklam içerikli 

olmadığı, özel yaşamına ait fotoğrafları, kendisi gibi oyuncu olan eşi ile mutlu bir evlilik 

yürüttüğüne dair paylaşımlar yaptığıda görülmektedir. 

 Rojek, (2003, s.19-20) popüler insanlar ile takipçiler arasında yaşanan “maskesiz 

karşılaşmaların” farklı sonuçları ortaya çıkarabileceğini belirtmiştir. İlk olarak bu 

karşılaşmada şöhretli kişilerin topluma sundukları imaj ile takipçi veya hayranların 

gördükleri arasında uyum olduğunda bu durum onaylanma ile sonuçlanmaktadır. Diğer 

bir durumda ise takipçiler ile şöhret arasında “normalleştirme” kurularak, şöhretin 

maskesiz olarak topluma katılması ile “içimizden biri” durumu gelişmektedir. Şöhretlerin 

bizlerden biri olduğunu kabul etmek ise şöhrete olan saygısını artırmaktadır. Son 

durumda ise şöhret tarafından halka sunulan imaj ile halkın karşılaştığı şöhret imajı 

arasında bir uyumsuzluk olduğu durumda da çatışma meydana gelmektedir. 

 Çalışmamızda Fahriye Evcen’e yönelik başlatılan linç ve nefret söyleminde de 

şöhret tarafından sosyal medyada sunulan imaj ile karşılaşılan maskesiz durumun kitle 

tarafından uyumsuz olduğu görülmüş ve şöhret-kitle arasında bir çatışma başlatmıştır. Bir 

internet sitesi “Fahriye Evcem’in son hali şok etti. Kilolarıyla tanınmaz halde” şeklinde 

bir başlık atarak paylaştığı fotoğraflardan sonra Fahriye Evcem’e yönelik bir linç 

kampanyası başlamış ve paylaşılan fotoğrafların altına çeşitli olumsuz yorumların 

yapıldığı görülmüştür. 

Resim 3. Fahriye Evcen’in Tartışma Yaratan Görüntüsü 
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 Fahriye Evcen’e yapılan yorumlar incelendiğinde, “O baya bildiği ev hanımı 3 

çocuklu anne moduna bağlamış Fahriye”  şeklinde @ ux94s tarafından yapılan yorum ile 

ünlü bir kişi ile mesafenin kaldırılarak, kaba ve hoşgörüsüz bir yorum yapıldığı 

görülmüştür. Benzer şekilde “Oha ne olmuş buna?” şeklinde @m.yılmazz adlı 

kullanıcının yaptığı yorumda da mesafenin ortadan kaldırılarak, kaba bir şekilde bir 

yorum yapıldığı anlaşılmıştır. Bir anlamda daha önce Evcen tarafından kendilerine 

unulan illüzyonun ortadan kalkmasına bağlı olarak yapıldığı anlaşılan bu mesajlar ile ünlü 

birine yönelik deşarj fırsatının kulanıldığı değerlendirilmiştir. 

 “Fahriye de artık herkes gibi” şeklinde @ismailumut tarafından yapılan yorumla ünlü 

kişinin artık bizdensi şeklinde bir özdeşleşme kurduğu görülürken, “Şükürler olsun bir 

ünlü de insan gibi bir lohusalık geçiriyor” şeklindeki @deep_line_love adlı takipçi 

yorumunda da benzer şekilde bir özdeşleşme kurulduğu anlaşılmıştır. 

Yukarıda takipçiler tarafından olumsuz veya özdeşleşme içeren paylaşımların yanında, 

Evcen’in kiloları üzerinden haber yapan gazetecilere yönelik de bir linç kampanyası 

yapıldığı görülmüştür. @ggg.mert adlı kullanıcı tarafından yapılan “Özellikle yüzüne 

zoom yapmak, habercilik anlayışınız mükemmel! Linçlere bayılıyorsunuz.”, @c.dert 

tarafından yapılan “Bu kadar zoom yaparsanız daha da şişkin gözükür zaten, doğum 
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sonrası bu alay tavrınız mide bulandırıcı.” ve @minnos345 tarafından yapılan “Bile bile 

zoom yapıyorsunuz değil mi çok akıllısınız çünkü.” şeklindeki mesajlar ile Evcen’e 

yönelik destek mesajları yer alırken, gazetecilere yönelik bir dışlama, ötekileştirme dili 

kulanılmış ve deşarjın yönü değişerek gazetecilere yönelmiştir. 

 Ayrıca ünlü birine yönelik yapılan olumsuz eleştirilere yönelik tavır alan diğer 

ünlülerde Fahriye Evcen ile özdeşim kurmuş şarkıcı bengü: “bende yeni doğum yaptım. 

Benimde ellerim ayaklarım şiş. Her halinle çok çok güzelsin Fahriye Evcen.” şeklinde 

sosyal medyasından destek mesajı yazarken model Tülin Şahin ‘de “bir kadın ve bir anne 

adayı olarak Fahriye Evcen’e yazılanlar kalbimi kırdı. Bazen haddimizi aşıyoruz.” 

şeklinde yorumlarıyla Evcen’in kiloları üzerinden çıkan tartışmada Evcen’in tarafında 

oldukları görülmüştür. 

Bu örnekte en çok gözlemlemlenenlerden biri deşarjdır. Son zamanlarda sosyal 

medyada güzel kadın vücudu ideal kadın vücudu ve bunun tanrısallaştırmasına tepki 

göstermektedirler.  

Deşarj olmaksızın, gerçekten bir kitlenin var olduğunu söylemek imkansızdır. 

Eskiden, halka açık idamlarda suçlunun kesilen başı cellat tarafından havaya kaldırıldığı 

anda ya da günümüzde spor olaylarında duyulan çığlık kitlenin sesidir. ( Canetti Elias, 

2016, s.35) 

 Deşarj bu yönüyle kitlesel bir durum olurken içerik olarak kullanılan söylemler narsistik 

öğe taşımaktadır.  

Örnekler yorumlar: Gazetemagazin instagram sayfasında Fahriye Evcen’in zoom 

yapılarak konmuş fotoğrafının altına gelen yorumlar: 

Özellikle yüzüne zoom yapmak, habercilik anlayışınız mükemmel! Linçlere 

bayılıyorsunuz. 

Bu kadar zoom yaparsanız daha da şişkin gözükür zaten, doğum sonrası bu alay tavrınız 

mide bulandırıcı. 

Bile bile zoom yapıyorsunuz değil mi çok akıllısınız çünkü.  
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Siz gazeteciler sırf ortalık kızışsın yorumlar çok gelsin diye. Ne hakla şu kadının 

kilolarını bu kadar gündeme tutuyorsunuz.  

Gazetemagazin (instagram hesabı magazin sayfası): Pelin Akil’de Fahriye Evcen’e 

destek mesajı yayınladı.. 

Yorumlar: 

 İyide fahriye evcen bu durumdan rahatsız değil ki niye millet destek yarışına girdi 

anlamadım. Kız bunu dert etse evden çıkmazdı. ( 

Şu ünlüler de kadın felç olmuş gibi yorum yapıyorlar. Altı üstü kilo almış işte 

Sanki kadına bişey oldu mk ne desteği ne gerek var normal bişey.  

Devlet meselesi haline geldi ya. 

Bu örnekte daha ziyade linç edilen gazeteciler.  Tekrar ‘’kadın’’ ‘’güzellik’’ kavramları 

eleştiriliyor. Burada linç eden kitlenin saldırgan tutumu sorumluluk duygusunun 

olmayışı ile destekleniyor. Her dönem magazincilerin yapmış olduğu türden bir haber 

kitle tarafından hoş karşılanmıyor. Bu da gerçeklik algısının yitimi ile de 

bağdaşabilecek bir durum. Çünkü gerçekte bu tür haber bir sıradan bir magazin 

haberidir. Kitle bu durumu özelleştirmiş ve kendi içinden çıkamayarak saldırgan tutumu 

kendinde hak görmüştür. Her dönem kitle ve dayatmanın birlikte varolduğu 

düşünüldüğünde bu örnekte dayatımcı yönü ile öne çıkmaktadır.  

3.2.3. Seda Altın 

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu Seda Altın, Gold Pilates 

Stüdyo kurucusu ve pilates eğitmenidir. Farklı kurumlar dâhil olmak üzere yaklaşık sekiz 

senedir pilates eğitmenliği yapmaktadır. Aynı zamanda sosyal medya paylaşımları ile 

oldukça popüler olan Altın’ın @sedaaltiin_  adlı İnstagram hesabı 30 Ağustos 2019 tarihi 
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ile iki yüz altmış dört bin (264B) kişi tarafından takip edilirken, 479 kişi ise Altın 

tarafından takip edilmektedir. 

İnstagram hesabından spor içerikli fotoğraf ve videoların dışında kendi özel yaşamından 

içeriklerde paylaşan Seda Altın 13 Temmuz 2019’da Yunanistanda eşi ile birlikte deniz 

kıyısında paylaştığı fotoğraf sonrası lince uğramış ve paylaşılan fotoğrafın altına 

takipçileri tarafından içerisinde nefret oluşturabilecek içerikli mesajların atıldığı 

görülmüştür. 

Resm 4. Seda Altın’ın İnstagram Paylaşımı 

  

Yorumlar: 

Kartal.gozde: hiç giyinmeseydin hayır o değilde kocan nasıl bir insanki seni bu 

vaziyette çıkarıyor ortaya hayret doğrusu nasıl bir nefis nasıl bir zihniyet!!!cuş diyorum. 
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Sedaaltın_: @kartal.gozde Şu yoruma çok yazık naif bir cevap vermek istedim 

ama içim elvermedi ve olmadı çünkü oluru yok. Yaşadığınız eş baskısını ve özgürlük 

kısıtlamaları düşününce sizin adınıza benim canım yandı. (dua eden emoji) 

İncikedik: eşler tabiki mutlu olsun ama spor aşk demek bukadar da erkeklerin 

şehvetini azdıracak kadar açık seçik vücut ortada olunca bunun adı aşk olmuyo yani sizin 

kocanın böyle sergiye baksa çıldırırsınız eminim neyin genişliği anlamadım. 

Zehrazeybekk: rahatsızsan takip etme kardeşim. Bu kadının örümcek kafalı 

takipçilere ihtiyacı yok. Bence harika. Benimde böyle fiziğim olsa bende giyerdim. 

 

Semaozenbese: bu çırılçıplak fotonuzdan sonra sizi takibi bırakıyorum biraz edep…haya 

utanma ve ar duygusu 

Yorumların Analizi: Örnekte kullanıcı “kadın vücudu” , “çıplaklık” gibi konularla linç 

edilirken linç edenleri de linç edenler mevcuttur. Onlar ise “özgürlük” iddiası ile linç 

edenleri linç etmektedir.  

Seda Altın’ın annesi ile olan fotoğraflarıda sayfasında mevcuttur. Annesi daha mutaassıp 

giyime sahip olduğu için kızının bu tarz bir giyim şeklinin olmaması gerektiğini 

savunanlarda vardır. Annesinin bu tarzı ile kızınının kimliğini de özdeşleştirmeden 

kaynaklanan linç de söz konusudur.  

Söylemlerde deşarj, ayrımcılık, saldırgan tutumlarda gözlemlenmiştir. 

Gelen linç içerikli yorumlar karşılıklı bir hoşgörüsüzlük ve dayatma örneğide 

oluşturmaktadır.  
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3.2.4. Danla Biliç 

1994 tarihinde dünyaya gelen Danla Bilic, sosyal medya platformu YouTube'da 

paylaşmış olduğu makyaj videoları ile internette bir fenomen haline gelmiştir. 30 Ağustos 

2019 tarihi itibariyle dört milyona yakın İnstagram takipçisi bulunana Bilic’in sadece 535 

kişiyi takip ettiği görülmüştür. Video çekmeye başladığı günden bu yana aldığı kilolarıyla 

sık sık gündeme gelen Danla, sosyal medyada çok fazla eleştiriye maruz kalmıştır. 

 Takipçileri tarafından Biliç’e yapılan yorumlarda daha önce ünlü olmayan ve 

sosyal medya  paylaşımları ile tanınan bir kişiye yönelik, kaba, hoşgörüsüz ve dışlayıcı 

mesajların yazıldığı görülürken kullanılan metafor ve benzetmeler ile de Biliç’in kiloları 

üzerinden bir nefret söyleminin yaşandığı görülmüştür.  Örneğin 101920101msmsn adlı 

takipçi  “şişkooooo napıyonnn” diye bir mesaj yazarken Murat_hedlo adlı kullanıcı ise 

“bi yeme artık la” şeklinde mesajlar ile kadın bedeni ve kilo üzerinden bir ötekileştirme 

yürütüldüğü görülmüştür. 

Resim 5. Danla Biliç’in fotoğrafı 
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 Begon_vil09 adlı kullanıcı “danla iyice şişmişsin bu ne hal? Sesin desen kulak 

tırmalıyor. Keşfettede gözükmesen keşke.” ve Yasin_kinikg, “nolmuş buna eli yüzü 

şişmiş mala dönmüş” şeklindeki mesajar ile de Biliç’e yönelik bir nefret söylemi, 

hoşgörüsüzlük ve dışlama yapıldığı görülmüştür. Yapılan yorumlarda kilo üzerinden bir 

linç söylemi gerçekleştirildiği ve takipçilerin deşarj olma yönünde bir aşağılama, dalga 

geçme, hakaret, uygunsuz benzetmeler ile saldırdığı anlaşılmıştır.  

Klein’ göre narsisizm kavramının gelişmesinin birkaç tane basamağı vardır. Bu 

basamaklardan 4. Basamak kişinin kendini aşırı değerli bulmasıdır. Klein’e göre 

narsisizm içsel iyi ya da ideal nesne ile kurulan ilişkiye dayalı olan ikincil bir durumdur 

ve narsisistik yapılardaki geri çekilmede, dış ilişkilerin yerini içsel iyi nesne ile 

özdeşleşme alır.  
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Örnekteki fenomen Danla Biliç sosyal medyada ve youtube da çektiği videolar “çok 

zekiyim, çok güzelim, zirvedeyim” gibi cümleleri sıklıkla kullanmaktadır.  

Klein narsisizm için bir diğer gelişme basamağı olarak ise “haset kavramı üzerine 

çalışmıştır.  

Narsisizmle haset paranın iki yüzü gibidir. Narsisizm hasete karşı bir savunma 

mekanizmasıdır. Freud’da daha çok libido ile ilişkiliyken, Klein’da ölüm içgüdüsüyle 

ilişkilidir. Stanley Lependorf ve Nancy McWilliams, “Narcissistic Pathology of Everday 

Life: The Denial of Remorse and Gratitude” adlı çalışmalarında, bu kişilerin; kendi 

“başkalarına ihtiyacı olmama” ve “asla hata yapmama” durumlarını korumak için ve 

(yansıttıkları) hasetten korunmak için; narsisistik yapıyı bir savunma olarak 

kullandıklarından bahsetmişlerdir. (Stanley Lependorf, Nancy McWilliams, A,g,e s.437) 

Kendini aşırı değerli bulma tanrısallaştırma ilede düşünülebilir. Danla Biliç kendini 

burada tanrısallaştırırken  narsisizm öğesi taşımaktadır aynı zamanda haset ve narsisizmin 

paranın iki yüzü gibi düşünüldüğünde kendisi haset duyguları uyandırmaktadır. Tepkiyi 

gösteren kitlede benzer duygular içindedir.  

Örnek yorumlar : 101920101msmsn: şişkooooo napıyonnn 

Fikretcaylak: biraz kilo versen iyi olacak. 

Murat_hedlo: bi yeme artık la 

Vicentemariaofficial: yürüyen fok 

Yasin_kinikg: nolmuş buna eli yüzü şişmiş mala dönmüş. 

Nytnt: şişko 

Hsyn.aladag: daha dur balinadan yunusa dönmüşsün. 
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Furkanmutlu8: adale oturarak şarkı söylüyordu bu da oturarak video çekmeye 

başladı kilodan ahahah. 

Begon_vil09: danla iyice şişmişsin bu ne hal? Sesin desen kulak tırmalıyor. 

Keşfettede gözükmesen keşke. 

Danla Biliç’e destek mesajları da az gözlenmekle birlikte mevcuttur.  

Hoşgörüsüzlük ve dışlama, özdeşleşme, tanrısallaştırma, ayrımcılık, kinizm, deşarj aynı 

şekilde gözlemlenmiştir. 

 

3.2.5.Deniz Akkaya 

 Oyuncu ve manken Deniz Akkaya bir dönem Ata Demirer ile aşk yaşayan Aslı 

Turanlı ile yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşmış ve videoda yer alan  

“Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum”  sözleri nedeni ile de takipçileri 

tarafından linç edilmiştir. 

Resim 6. Deniz Akkayanın Mesajnı Verilen Tepki 
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 Deniz Akkaya’nın paylaşımından sonra yapılan takipçi yorumları incelendiğinde 

Sefocdm adlı kullanıcı “yüzünüz güzel ama içiniz kötü taş kalplisiniz insanlara şişman 

çirkin diyemezsiniz hakaret edemezsin haddini bil otur yerine” şeklinde mesajı ile ünlü 

biri ile mesafeyi ortadan kaldırdığı, Akkaya tarafından sunulan illüzyonun bozulduğu ve 

“haddini bil otur” ile de hoşgörüsüz bir dışlama gösterildiği görülmüştür. benzer şekilde 

Kidsfashion_and_style adlı kullanıcının “başkalarına çirkin derken kendi suratınızı 

beğeniyor musunuz cidden?” sözleri ile de ünlü biri ile mesafenin kaldırılarak hoşgörüsüz 

ve dışlayıcı bir yorumun yapıldığı anlaşımıştır. 

 Kapta_124 adlı kullanıcı ise  “çirkin şişko biriyle olamam yanıma bile almam. 

Demişsiniz. Siz. Önce. Eski. Halinize bakın sonra. Laf. Atın siz. Çokmu güzeldiniz kendi. 

Güzelliği olmayan esnetik güzeli. Olan. Biri. Bu. Lafı. Söyleyecek en. Son. Kişidir 

önceki. Halinizi karga burnunuzu yüz. Hattımızı bilmesek neysede.” şeklindeki yorumu 

ile Akkaya tarafından sunulan kimliğin aslında gerçek olmadığı, İlüzyonun arka planının 

farkında olduğunu ve mesafeyi kaldırarak karşı tarafa uygunsuz ve kaba cümleler ile 

geçmişi hatırlattığı görülmektedir. Aynı durumu 787434_emrah adlı kullanıcının “millete 

şişko çirkin diyosunda manken olmadan önceki halin nasıl di acaba estetikten önce milleti 
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aşalama bi kendine bak önce” yorumu ile de görülmüştür. Senaklnccc adlı kullanıcı da 

“estetikten maymuna dönmüşsün şişkolara kurban ol.” şeklindeki yorumu ile maymun 

metaforu üzerinden hakaret ve sahte güzellik vurgusu yaptığı anlaşılmıştır. 

 Svlgkcdfn adlı kullanıcı “şişman insanları neden sevmediğinin resmi. Onlar 

beyinleri ve kişilikleri ile sevildiği saygı duyulduğu için mi hayat felsefene ters geldi. 

Haklısın sevme.” şeklinde yaptığı yorum ile şişman insanlar olumlanırken, zeka ve kişilik 

üzerinden Akkaya’nın dışlandığı ve ötekileştirildiği görülmüştür.  

Bu örnekte linçe uğrayanın sözleri nefret söylemi içeriğinde olan “ön yargı”, “ayrımcılık” 

ile bağdaşmaktadır. Linç eden kitlenin ise aynı vurgulara sahip olduğu gözlenmiştir. Kitle 

insanının bir özelliği olarak varsayılan kinizm, deşarj ve eylemlerinin sorumluluk 

duygusundan uzak bir tutum sergilemesi durumları da söz konusudur.  

Linç edilenin “şişko ve çirkin insanlarla arkadaşlık yapmak istemiyorum” açıklamasında 

özdeşleşme (kendi gibi görmek istemesi) söz konusudur. Linç edileninde linç içeren 

söyleminin olduğunu göstermektedir. Linçin linçi ürettiğide bu ve diğer örneklerde 

görülmüştür.  

3.2.6. Funda Esenç 

 Funda Esenç, 26.04.2019 tarihinde İstanbul'dan Muğla'ya gitmek için tercih ettiği 

havayolu şirketine ait uçağın rötar yapması sonucu havayolunda çalışan kadın görevli ile 

yaşadığı tartışma sonucunda sosyal medyada linç olmuştur. Tartışma sırasında çalışanın 

bir ara üstüne gitmesi sonrasında kendisini “Fiziksel temas yok” sözleriyle korumaya 

çalışan Esenç'e bir kadın “Bunları bana söyleseniz ben döverdim” ifadelerini kullandığı 

görüntüler sonrası benzer tepkilerin sosyal medyadan da geldiği görülmüştür. 

 Funda Esenç’e olaydan sonra sosyal medya hesabından “muğladan İstanbul’a 

dönmem gerekiyordu hava yolu şirketi biletimi iptal ettirdiğini ve kara listeye aldığını 

söyledi. Kendinizi benim yerime koyun” şeklindeki paylaşımı üzerine takipçileri 

tarafından sosyal medya üzerinden lince uğramıştır. “Otostop çek sürpüntü.”, “Keşke 

annen de babana temas yok diyebilseydi de, seni de fışkırmamış olsaydı” ve “Konuştukça 

batıyor daha fazla linçi hakkediyorsun” şeklinde yapılan yorumlarda Esenç’in 

ötekileştirildiği, ailesi üzerinden kaba cümleler ile uygunsuz yorumlar aldığı ve “hak 
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ediyorsun” şeklinde bir yorumla da yapılanlar arasından neden-sonuç bağlamında bir 

bağlantı kurularak, linçin haklı görüldüğü anlaşılmıştır. 

 Resim 7. Funda Esenç ve Tartışma Fotoğrafı 

  

 “Şimdi benim aklıma bir şey takıldı; “Koca kıç” demeyi İtalyan Lisesinde mi 

öğrendi yoksa Yeditepe Hukuk Fakültesinde mi?” şeklinde yapılan bir yorum ile Esenç’in 

kariyeri ve eğitimi tartışmalı hale getirilmiş ve Funda Esenç’in sosyal medyada yogacı 

iyi niyetli, Atatürk sevgisi, hayvan sevgisi… gibi sosyal medyada sunduğu kişiliği ve 

illüzyonu sorguladığı görülmüştür. Benzer şekilde bir yoruma Esenç’in masa üzerinde 

dans ettiği bir fotoğrafı eklenmiş ve “Ekmeğini alın teri ile çalışan birine sokak yosması 

sürpüntü vs… ahlaksız namuzsuz laflar de kendine bakma?! Etini tenini masada meze 

edip koca poposunu sallayan kim? Bi de kalkıp edep namus de… paranın satın 

alamayacağı şey edep terbiye, görgü ve namustur.”yorumu eklenmiştir. Burada da 

metaforlar üzerinden ve kaba sözler ile Esenç tarafından sosyal medya da sunulan kimlik 

değersizleştirilirken, illüzyonu da ortadan kaldırılmaya çalışıldığı görülmüştür. 

Bunlara ek olarak görüntülerde olayın gelişiminin bir kısmı mevcuttur. Olay öncesinde 

hakaret eden kişinin daha önce herhangi bir hakaretle karşılaşmış olabileceği olasılığı göz 

önüne alınmamıştır. Burada yalnızca yaklaşık iki dakikalık görüntü baz alınıp linç 

edilmesinden dolayı önyargı unsurunu da taşımaktadır. önyargı linç olgusunda karşımıza 
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çıkan bir durum olmakla beraber Gasset’in bahsettiği doğrudan eyleminde kapsımına 

girmektedir. Çünkü Gasset “kitleler neden her işe karışıyor ve neden ancak şiddet yoluyla 

karışıyorlar” başlığında bunun en önemli nedenlerinden biri olarak “doğrudan eylemi” 

göstermektedir. 

Görüş bildirmeye heves ediyor, ama ne konuda olursa olsun görüş bildirmek için 

gereken ön koşulları kabullenmeye hevesli değil. (Gasset Ortega,2013,s.104-105) 

Dinlemenin mevsimi çoktan geçti, tam tersine, zaman yargılama, ahkam kesme, 

karar verme zamanı. Kamusal yaşamın hiçbir sorunu yok ki burnunu sokmasın, o kör ve 

sağır haliyle “görüş”lerini dayatmasın. ( Gasset, 2013, s.102) 

 Aynı zamanda Gasset iki insan modelinden bahsediyor biri soylu yaşam diğeri sıradan 

yaşam. Soylu yaşamın çaba gerektirdiğini sıradan yaşamın ise uyuşuluk içerdiğini 

belirtiyor.  

Doğrudan eyleme yönelten şey olarak ise kitlelerin çabasızlığı olayın etrafında gezinip 

bilgi sahibi olmak çaba gerektirirken doğrudan eylem için bu gerekmemektedir.  

Suçüstü yakalanmış suçluları hemen yargılayıp hüküm vermekle ünlü Yargıç 

Lynch’in adından gelen linç olgusu burada hem kitleselleşme hemde narsisizmle de 

bağdaşmaktadır. Narsisizmde sıkla vurgulanan kendi dışına çıkamayan insanda bir 

uyuşukluk ve yanılsama ve empati eksiklği içindedir. Görüldüğü üzere linç, narsisizm ve 

kitleselleşme kavramları ortak paydasında bir çok öğeyi barındırmaktadır. 

İnsanlar mesafe yüklerinden ancak hep birlikte kurtulabilirler; kitle içinde olan da 

budur. Deşarj sırasında ayrımlar bir kenara atılır ve herkes kendini diğeriyle eşit hisseder. 

….. işte, insanlar hiç kimsenin diğerinden daha üstün ya da daha iyi olmadığı bu mutlu 

an uğruna bir kitle oluştururlar. (Canetti Elias,2016, s.17) 

 

Bu örnekte deşarjda sıklıkla karşımıza çıkan bir durum olmuştur.  

Örnek yorumlar:  
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Yorum1: Fox haber senide koruduysa biz kesin doğru yolda gidiyoruz cezalandırılmanı 

istemekle. 

Yorum 2: Konuştukça batıyor daha fazla linçi hakkediyorsun. 

Kinizm, saldırganlık, ön yargı, hoşgörüsüzlük ve dışlama, deşarj barındıran diğer 

yorumlar şu şekildedir: 

Otostop çek sürpüntü. 

Funda esenç: muğladan İstanbul’a dönmem gerekiyordu hava yolu şirketi biletimi iptal 

ettirdiğini ve kara listeye aldığını söyledi. Kendinizi benim yerime koyun. 

Keşke annen de babana temas yok diyebilseydi de, seni de fışkırmamış olsaydı. 

Konuştukça batıyor daha fazla linçi hakkediyorsun. 

Şimdi benim aklıma bir şey takıldı; “Koca kıç” demeyi İtalyan Lisesinde mi öğrendi 

yoksa Yeditepe Hukuk Fakültesinde mi. 

Ekmeğini alın teri ile çalışan birine sokak yosması sürpüntü vs… ahlaksız namuzsuz 

laflar de kendine bakma?! Etini tenini masada meze edip koca poposunu sallayan kim? 

Bi de kalkıp edep namus de… paranın satın alamayacağı şey edep terbiye, görgü ve 

namustur. (masa üzerinde dans ettiği bir fotoğrafı ile) 

Türk Diş Hekimleri Birliği, İstanbul,Adana,Antalya diş hekimleri odalarına hakkınızda 

şikayette bulundum. Umarım firmanızı tedarikçi listelerinden çıkarırlar. 

Temas yok temas yok annem göster ama elletme dedi. (masa üzerinde mini etekle dans 

ettiği fotoğrafı ile) 
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BÖLÜM 4. SONUÇ 

 

Bu çalışma narsisizmin kitlesel niteliği üzerinedir. Nefret söylemi ve linç 

kültürünü narsisist özellikler ile analiz etmektedir. Nitel içerik analizi ve eleştirel 

söylem analizinin kullanıldığı altı örneklemin çözümlemesi ile alan araştırılması 

yürütülmüştür. Bu örneklemlerle narsisizm nefret söylemi ve linç kültürü arasındaki 

ilişkinin nitelikleri ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Sosyal medya narsisizmi tetiklemekte ve tetiklenen narsisizm de nefret 

söylemini üretmektedir. Onay alma ihtiyacı karşıtını da üretmektedir. Nefret söyleminin 

olgusal karşılığı linçtir. Linç olgusu böylelikle sosyal medya üzerine olan çalışmaların 

temel meselelerinden birine dönüşmüştür. 

Bireyler sosyal medya ağları ile kendini ifşa etme, onaylatma ve biricikliğini 

kanıtlama gibi nedenlerle paylaşımlarda bulunmaktadırlar. “Kusursuz” bir şekilde, 

herhangi bir eksikliği barındırmayacak şekilde paylaşılan içeriklerde, hem fiziksel hem 

de psikolojik olarak mükemmeli sunan profiller ile karşılaşılmaktadır. Dünyada 

herhangi bir sorunu olmadığı ve hep mutlu olarak yaşadığı hikayesini barındıran 

fotoğraflar, beğenilme isteği doğrultusunda en iyi ışık ve açıyla paylaşılmaktadır 

(Uğurlu, 2015, s.231). 

Çalışma kapsamında ilk incelenen tasarımcı ve sosyal medya fenomeni Arielle 

Charnas’ın bir milyondan fazla takipçisi olan İntagram hesabında, kendi bedeni 

üzerinden yapmış olduğu güzellik söylemi ve bunun yanında iki çocuk ile bu fiziğe 

sahip olmasından gurur duyduğunu belirtmesi, takipçiler tarafından eleştirilmiş ve bir 

linç kampanyasına uğramasına neden olmuştur. Kendisine yönelik gelen nefret 

söylemlerini “başarımdan dolayı cezalandırılıyorum” şeklinde yorumladığı anlaşılan 

Charnas’ın ise bu kampanyayı kendi lehine döndürdüğü ve takipçi sayısını daha da 

artırdığı görülmüştür.  
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Sosyal medyada kendini sunanlar dışında bir de kendileri gibi olmayan, 

düşünmeyen, kendilerinden daha mutlu olduğunu değerlendirdiği, maddi imkanları 

daha yüksek kişilere yönelik nefret söylemini kullanan bir takipçi veya yorumcu 

kitlesinin varlığı mevcuttur. Bu kişiler sanal dünyanın kendilerine sağladıkları 

görünmezlik pelerini altında kişileri rahatlıla ötekileştirmekte, nefret barındıran 

cümleler ile yorumlar yapmakta ve kişileri linç etmektedirler. Arielle Charnas 

örneğinde olduğu gibi, O’nun kazandığı ün ve maddi olanakları kabul etmeyen, sunmuş 

olduğu fiziki durumunu hastalık olarak değerlendiren, kendisini sahtekarlık ve doğru 

söylememekle itham eden bir takipçi grubununun nasıl bir linç kampanyası 

başlatabileceği anlaşılmıştır.  Aynı zamanda bu örnekte linçe uğrayanında kendini 

tanrısallaştırması ile narsisizme örnek olduğu ve ayrımcı söylemi ile nefret söylemine 

uygun olduğuda görülmüştür. Linç eden kitlenin deşarjı da söz konusudur.  

Çalışma kapsamında incelen ikinci örnekte ise Fahriye Evcen’in doğum 

kilolarını haber yapan magazin sayfaları daha ziyade linçe uğramıştır. Burada tekrar 

kadın bedeni konusu  ve bunlara ek olarak tekrar annelik ve doğum sonrası konuları yer 

etmiştir. Yapılan yorumlarda hamilelik sonrası kilolarının hemen verilemeyeceğini 

belirtenlerde gözlemlenen deşarj durumu yoğunluktadır. Burada deşarj daha çok diğer 

örnekte ki gibi kendilerine dayatılmaya çalışılan “fit kadın görünümü”ne karşı bir 

deşarjdır.  

Danla Biliç örneğinde de linç sebebi Danla biliç’in kilolarıdır. Danla Biliç’in de 

sayfasında narsistik söylemler görülmüştür. Linç eden kitlede gözlemlenen deşarj 

örnekler arasında en saldırgan tutum içerisinde olandır.  

Bikinili fotoğraf paylaşımı ile linç edilen Seda Altın örneğinde de kadın bedeni 

üzerinden linç söz konusudur. Bu derece çıplak paylaşım yapması linç edilmiştir. 

Deniz Akkaya örneğinde de tekrar “dış görünüş” “beden” üzerine linç söz 

konusudur fakat burada Deniz Akkaya’nın ‘çirkin ve şişman” insanlara karşı yaptığı 

ayrımdan dolayı linç söz konusudur.  

Funda Esenç örneğinde Deniz Akkaya örneğinde ki gibi Funda Esenç’in kadın 

bedeni üzerine söylediği sözlerden dolayı linç eidlmesi söz konusudur. 
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Genel olarak örneklerde linç edileninde edeninde saldırgan tutumu, sorumluluk 

duygusunun olmaması, özdeşleşme, hoşgörüsüzlük ve dayatma, ayrımcılık, kinizm, 

deşarj, ön yargı, tanrılsallaştırma söz konusudur. 

Sorumluluk duygusunun olmayışı linç edilenlerinde sözleri ya da paylaşımları 

yaparken her hangi bir otoriteye yazılı ya da yazılı olmayan kurallara saygı duymayışı 

narsisitik bir tutumdur. Aynı zamanda Gasset’in de vurguladığı gibi kitle insanının bir 

özelliğidir. 

Başlı başına birtakım nesnel kurallara uymayı gerektiren her türlü ortak yaşam 

biçiminden nefret ediliyor, sohbetten başlayıp parlamentoya varıncaya kadar, bilim de 

o arada. Bu demek oluyor ki, kurallara uyarak yaşamak anlamına gelen, kültür 

ortamında birlikte yaşamaktan vazgeçiliyor, gerisingeri barbarca bir ortak yaşama 

dönülüyor. (Gasset, 2013, s.104-105) 

            Sosyal medya bireyin kimliğini, olduğundan çok farklı şekilde gösterebildiği, 

kusur ve hatalarını rahatlıkla saklayabildiği, gerekirse çeşitli programlar ile  de yok 

edebildiği bir dünya halini almıştır. Bu anlamda sanal dünyada sunulan kimlikler ve 

bedenler, kusursuz olduğu gibi hem de mükemmelede yakındır. Bu anlamda sosyal 

medya hesapları benliği beslemekte ve kişlere  olduklarının ötesinde farklı ve daha hoşa 

giden yeni bir ortam sunabilmektedir. Bu durumda kişilerdeki narsisizm duygularını 

tetikleyebilmektedir (Cezik ve Alanka, 2016, s.550). 

Oğuzhan, Facebook üzerinden incelediği narsisizm ve sosyal medya ilişkisinde, 

özellikle Facebook'un "Zaman Tüneli" uygulaması ile bireylerin benliğine ait 

hikayesini bir akış üzerine yerleştirdiğini ve sürekli güncelleyebildiğini belirtmiştir. Bu 

anlamda tıpkı narsisistik kişiliğin kendisini ayna karşısında izlemesi gibi bireylerin de 

Facebook’da kendilerini başkalarının gözünden devamlı olarak izleyebildiklerine 

dikkat çekmiştir. (2013, s. 80)   

Oğuzhan, sosyal medya kullanıcılarını “tüketici” olarak değerlendirmiş ve hem 

kendini izleme hem de başkalarına kendini gösterme açısından sürekli güncel kalmanın 

ve dikkat çekmenin yollarınının arandığını vurgulamıştır (2013: 74). Bu anlamda 
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görülmenin, beğenilmenin, takip edilmenin önemli olduğu narsisizm, sosyal medyanın 

kendilerine sunduğu bu olanaklardan fazlasıyla istifade etmektedir. 

Canetti’ye (2006) göre bu durumlarda kitlelerde “deşarj” oluşmakta ve seçtikleri 

bir kişi veya konu üzerinden enerjilerini boşaltmaktadırlar. Ayrıca kitleler bu gibi 

konularda deşarj olmak için beklemekte ve bu anlamda her türlü tartışamının içinde 

kendilerini bulabilmektedirler. 

Oysa günümüzde vasat insan dünyada olup biten ve olup bitmesi gereken her 

şey üstüne en kesinkes “fikir”lere sahip. Bu yüzden dinleme kullanmayı unutmuş 

bulunuyor. Niye dinlesin ki, kendine gereken her şeyi içinde barındırıyor ya. 

Dinlemenin mevsimi çoktan geçti, tam tersine, zaman yargılama, ahkam kesme, karar 

verme zamanı. (Gasset, 2013, s.102) 

Çalışmanın farklı bölümlerinde belirtildiği üzere nefret söyleminin olgusal 

karşılığı linçtir ve linç olgusu sosyal medya üzerinde oldukça yaygın bir şekilde 

gerçekleşmektedir. Bu nedenle sosyal medya üzerinden gerçekleşen nefret söyleminin 

dikkate alınması ve kontrol edilmesinin önemli olacağı değerlendirilmiştir. 
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