
 
 
 

SOSYAL MEDYADA MAHREM İLİŞKİLER 
GÖZETLEME VE DİJİTAL ŞİDDET 

 
 
Gözetim olgusu, yeni enformasyon teknolojilerine özgü olmamakla birlikte, bu 
teknolojiler aracılığıyla yaygınlaşıyor ve sıradanlaşıyor. İngiliz sosyolog Anthony 
Giddens’a göre tüm modern toplumlar gözetim toplumlarıdır; modern toplumlarda 
gözetim olgusunun gündelik ve toplumsal örgütlenmenin önkoşulu haline gelir. 
Özellikle sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ve sayısal iletişim teknolojilerinin 
küçülmesi ve cebe girecek boyutlara ulaşmasıyla birlikte devletin vatandaşlarını, 
sermaye gruplarının tüketicileri sistematik olarak gözetlemesinin yanına bireylerin 
birbirlerini sürekli gözetlemesi, gözetimin bireyselleşmesi olgusu eklendi. Yüzyüze 
dedikodunun yerini elektronik ortamda dedikodu alıyor, elektronik sosyal ağlar  bir 
tür “mahalle” kültürü yaratıyor, internet kullanıcıları birer “röntgenci”ye dönüşüyor. 
Tıpkı toplumsal yapıyı ayakta tutmak için mahallelilerin birbirlerini gözetlemeleri 
gibi sosyal medya kullanıcıları da birbirlerini durmaksızın dikizliyor. Niedzviecki, 
yeni bir dikizleme kültürünün doğduğundan ve  bu kültürün merkezinde de bizzat 
bizlerin yer aldığından söz ediyor. Sosyal medya kullanıcıları, çeşitli bilgisayar 
uygulamaları aracılığıyla eşzamanlı olarak birbirilerinin nerede, ne yaptığından 
kolaylıkla haberdar oluyor ve bu durum özellikle mahrem ilişkilerde önemli 
değişimlere ve birtakım toplumsal sorunlara yol açıyor. Modernleşmeyle birlikte 
romantik ilişkinin yerini plastik cinsellik ve saf ilişki kavramının aldığını savunan 
Giddens’a göre saf ilişkinin şartlarından biri de ilişki kuran kişilerin ilişkinin sürmesi 
için yeterli doyumu türetip türetmediğini görmek üzere ilişkilerini sürekli olarak 
gözetler(Giddens, 2008:283). Işte sosyal medya da bu noktada ilişkilerde gözetleme 
aracı olarak kullanılıyor. Hatta gözetlemek sosyal medyayla bir alışkanlık haline 
geliyor. Sosyal medyanın yaygın kullanımıyla birlikte mahrem ilişkilerde çiftlerin 
birbirini gözetlemesi sıradanlaşıyor, meşru hale geliyor. Özelikle yeni iletişim 
teknolojileriyle büyüyen ve toplumsal ilişkilerini ağırlıklı olarak buradan sürdüren 
genç çiftler birbirlerini daha çok gözetler ve denetler hale geliyor. Gözetim şiddeti 
içeriyor. Toplumsal şiddetin ve özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden 
kaynaklanan kadınlara yönelik şiddetin yoğun olduğu Türkiye gibi bir ülkede şiddetin 
sosyal medyayla yeni bir boyut kazandığını görüyoruz. Fiziksel, duygusal, cinsel 
şiddetin yanına bir de dijital şiddet ekleniyor. Çiftlerin birbirlerinin sosyal medya 
şifrelerini paylaşması veya cep telefonlarını karıştırması ilişkide “sadakat” anlamına 
gelebiliyor, birbirlerinin profillerini düzenli olarak gözetliyorlar, birbirlerinin 
paylaşımlarına ve sosyal çevrelerine müdahale edebiliyorlar, Foursquare, Badoo, 
Sonar ya da Facebook Places gibi yer bildirimi programları aracılığıyla birbirlerinin 
her an nerede bulunduklarını takip ediyorlar, bir bildiri paylaşmadan önce sevgilim ne 
düşünür diye düşünüyorlar, birlikte yer aldıkları fotoğrafları “nazire” olsun diye 
paylaşanlara da ilişkisini ailesinden sakladığı için hiç paylaşmayanlara da rastlamak 
mümkün. Çiftlerin sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle sıklıkla tartıştıklarını, 
hatta ilişkilerini sonlandırdıklarını gözlemliyoruz. Ayrıca kişinin izni olmadan 
sevgilisinin/eşinin mesajlarını kontrol etmesi, aşağılayıcı küçük düşürücü mesajlar 
göndermek, sosyal ağlardaki arkadaş çevresine karışmak, kısıtlamaya çalışmak, 
sosyal medya hesabını kapatmaya zorlamak gibi eylemler dijital şiddet kapsamında 
değerlendiriliyor. Bu bildiride “Sosyal ağlarda mahremiyet ve yeni mahremiyet 



stratejileri” başlığıyla sürdürdüğüm bir araştırmanın alt bölümlerinden biri olarak 
sosyal ağlarda gözetleme ve dijital şiddet konusunu ele alacağım. Araştırmada yöntem 
olarak  sosyal medya kullanıcılarıyla yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme 
tekniği kullanılıyor ve gözetleme ve dijital şiddete ilişkin birçok soru yöneltiliyor. 
Bildiride gözetim, mahrem ilişkiler ve dijital şiddet üzerine kuramsal bir çerçeve ile 
araştırmada elde edilen bulgulardan yola çıkılarak yeni iletişim teknolojilerinin 
yaygınlaşmasıyla yeni bir toplumsal olgu olan dijital şiddetin faili ve dijital şiddet 
gören kişinin bununla mücadele ya da kabullenme stratejileri ortaya koyulacaktır.  
 


