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ÖZ 

Bu çalışmanın amacı, “sessizce takip etme” (lurking) eyleminin romantik ilişkiler 

üzerinde etkisinin olup olmadığını sorgulamak ve bir sosyal paylaşım ağı örneği olarak 

Facebook’un bu süreçteki rolünün ne olduğunu anlamaktır. Araştırmanın örnekleminin büyük 

bir kısmı, 18-34 yaş aralığındaki lisans ve yüksek lisans mezunu 678 kişiden oluşmaktadır. 

Facebook kullanımından romantik ilişkilerin nasıl etkilendiğine dair çıkarımlara varabilmek 

için katılımcılara, araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, Facebook Kullanımı 

Formu ve Romantik İlişkide Facebook Kullanımı Formu ile birlikte Facebook Kıskaçlığı 

Ölçeği’nin Türkçe Formu uygulanmıştır.  

Araştırmanın bulgularına göre, katılımcıların Facebook kullanım amaçları 

incelediğinde, “sessizce takip etme” eyleminin Facebook’taki en yaygın eylemlerden biri 

olduğu görülmüştür. Ayrıca, erkek katılımcılar Facebook profillerinin romantik partnerleri 

tarafından gözetlendiğini daha fazla düşünmektedir. Diğer yandan, erkek katılımcıların 

Facebook Kıskançlığı puan ortalaması kadınlara göre daha yüksek bulunmuştur. Son olarak, 

romantik partnerlerinin Facebook profilini gözetleyenlerin Facebook Kıskançlığı puan 

ortalaması, gözetlemeyenlerden yüksek bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sessizce Takip Etme, Gözetleme, Kıskançlık, Romantik İlişkiler, 

Stalking. 

The Effect Of Lurking On Romantic Relationships On Facebook As An 

Example Of Social Network Platform 3 

 

ABSTACT 

The purpose of this study is to investigate whether lurking has an effect on romantic 

relationships and to understand what is the role of Facebook in this process as an example of 

social network platform. The majority of the sample of the study consisted of 678 people with 

a bachelor's and master's degree in the 18-34 age group. In order to draw inferences about how 
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romantic relations are affected by Facebook use, the Personal Information Form, the Facebook 

Usage Form and the Facebook Use Form in Romantic Relationship and the Turkish Form of 

the Facebook Grip Scale were given to the participants. 

According to the findings of the study, when the participants' use of Facebook is 

examined, it was seen that lurking is one of the most common actions on Facebook. In addition, 

male participants are more concerned that Facebook profiles are being stalked by their 

romantic partners. On the other hand, Facebook jealousy mean score of male participants was 

higher than women. Finally, the Facebook Jealousy average of those who watch  Facebook 

profile of their romantic partners was found to be significantly higher than those who don't 

watch. 

Key Words: Lurking, Surveillance, Jealousy, Romantic Relationships, Stalking. 

1. GİRİŞ 

İletişimin bir bilim dalı olarak ele alınışından beri uzmanlar, günlük ilişkilerden 

romantik ilişkilere kadar insan ilişkilerinin her yönünü incelemektedirler (Baxter ve Bullis, 

1986; Berger ve Calabrese, 1975). Bu alanda bugüne kadar oldukça fazla araştırma 

yürütülmüştür; fakat özellikle sosyal ağlarda bu ilişkilerin yaşanma olasılığı tahmin 

edilemeyecek kadar arttığı için, hâlâ insanlar arası ilişkilerin karmaşık dinamiklerini anlama 

ihtiyacı bulunmaktadır (Rau, Gao ve Ding, 2008). Bireyler internet ve sosyal medya 

kullanımlarını ve bu ortamlara bağlılıklarını arttırdıkça, gelişen teknolojinin temel 

ilişkilerimizdeki etkilerini araştırmak da ciddi bir konu haline gelmiştir. Bu konulara doğru bir 

şekilde değinebilmek için, iletişim ve sosyal bilimler uzmanlarının araştırmalarına hızla 

gelişen teknoloji dünyasını mutlaka dahil etmeleri gerekmektedir. 

Romantik ilişkileri incelediğimizde, hayatımız boyunca dahil olduğumuz tüm ilişkiler 

arasından belki de en önemlisi olduğunu görürüz. Diğer yandan, romantik ilişkiler, 

deneyimleyebileceğimiz en karmaşık, zorlayıcı ve tatmin edici ilişkilerimizdendir (Brown, 

Feiring ve Furman, 1999). Bu ilişkiler tatmin edici olduğu kadar yaşamımızı sürdürmemizde 

de önemli bir yere sahiptir. Güçlü romantik ilişkiler, bireylere sadece duygusal tatmin 

yaşatmaz; aynı zamanda bedensel ve ruhsal birçok fayda sağlar (DeSteno, Valdesolo ve 

Lampe, 2006). Fakat bu faydalar, elbette ki kendiliğinden ortaya çıkmaz. Partnerlerin 

birbirlerine olan bağlılıklarının artışı ve kaçınılmaz olarak ilişkilerini, kendi kimliklerinin ve 

mutluluklarının tamamlayıcısı olarak görmeleriyle zaman içinde ortaya çıkarlar (Attridge, 

Berscheid ve Sprecher, 1998). İlişkideki bağlılık, herhangi bir ilişkinin yürüyebilmesi 

için her ne kadar zorunlu olsa da, ilişkiye karşı (gerçek veya algısal) bir tehdit oluştuğunda 

endişe, mutsuzluk, kıskançlık ve güvensizliğe de sebep olabilmektedir (Pfeiffer ve Wong, 



1989). Kıskançlığın ilişkilere etkileri üzerinde, uzmanlar uzun süredir çalışmaktadırlar 

(DeSteno, Valdesolo ve  Bartlett, 2006; Knobloch, Solomon ve Cruz, 2001; Pfeiffer ve Wong, 

1989). Ancak bu zamana kadar yürütülen araştırmalardan çok azı, internetin özellikle de sosyal 

paylaşım sitelerinin kıskançlık ve romantik ilişkiler üzerindeki etkilerini incelemişlerdir.  

İlişkilerimizin başlangıcı ve devamlılığı dijital dünyaya her geçen gün daha bağımlı 

hale geldikçe, yaşanılan kıskançlık, güvensizlik ve gözetleme davranışlarının fiziksel 

dünyamızla sınırlı olmadığı da ortaya çıkmaktadır. Sosyal medya sitelerinin karşı konulamaz 

popülerliğine rağmen, şimdiye kadar yapılan araştırmalar romantik ilişkilerin dinamiklerini 

incelememiştir. Dünyada aylık 2.19 milyara4 ulaşan aktif kullanıcı sayısıyla en büyük sosyal 

medya sitesi olan Facebook, bu etkenlerin sanal dünyada nasıl bir araya geldiğini araştırmak 

için en doğru seçenektir (Statista, 2018).  

Sosyal Paylaşım Ağı: Sosyal paylaşım ağları kavramı, “...bireylerin  sınırlı bir 

sistemde halka açık veya yarı açık profil oluşturmalarına, kendileriyle ortak noktaları olan 

kullanıcılara kendilerini ifade edebilmelerine ve kendilerinin ve başkalarının kişi listelerini 

görüp bu listeler arasında gezinmelerine fırsat tanıyan” bir web sitesi olarak tanımlanmıştır 

(Boyd ve Ellison, 2007). 

Romantik İlişki: Collins’in ergenlerin ilişkileri üzerine yaptığı araştırmadan 

yararlanarak romantik ilişkinin tanımı şu şekilde yapılmıştır: “Her iki tarafın da kabul ettiği 

istemli ve devam eden etkileşimlerdir…[ve] fiziksel ifadeler de dahil duygusal yakınlıkla belli 

olan bir yoğunluğa sahiptirler” (Collins, 2003). 

Sessizce Takip Etme (Lurking):  “Kullanıcı ile hiçbir şekilde doğrudan iletişime 

geçmeyerek bilgileri okumak/izlemek” (Pempek, Yermolayeva, ve Calvert, 2009) veya 

takipçilerin diğerlerinin öğrenmelerini gözlemleyerek bilişsel ve sosyal olarak yararlandıkları 

‘vekaleten öğrenme’ süreci” olarak düşünülebilir (Rau, Gao ve Ding, 2008). 

Gözetleme (Surveillance): Bu çalışmada, “lurking” kavramı “surveillance” 

kavramından ayrı olarak ele alınmıştır. “Surveillance” kavramı, bu çalışmada daha çok birinin 

çevrimiçi veya çevrimdışı davranışları hakkında bilgi edinmek için iletişim teknolojilerini 

kullanmak anlamında ele alınırken; “lurking” kavramı, sanal ortamlarda aktif olmayıp bu 

ortamları sadece arkadaşlarını ve üye olduğu grupları gözetlemek amacıyla kullanma 

durumunu ifade etmektedir. 

Stalking: Sosyal ağlarda takip etme eylemi artık o kadar yaygındır ki popüler kültürde 

“stalking” deyimi ortaya atılmıştır (Lyndon, Bonds-Raacke ve Cratty, 2011). Takip etmenin 

ilk zamanlarda yarattığı algıların aksine, “stalking” sıklıkla negatif bir çağrışım yaratmadan 
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esprili bir tavırla kullanılmaktadır. Stalklama kelimesi, sanal ortam dışında gerçekleşen 

rahatsızlık verici takip veya dikizlemeden ziyade, sosyal medyayı yoğun olarak kullanan 

kişileri meraklarını doyuma ulaştırdıkları bir eyleme verilmiş yeni ve popüler bir terimdir 

(Akmeşe ve Deniz, 2017). Ayrıca “stalking” başlıca duygusal, bilişsel ve davranışsal 

kıskançlıkla bağdaştırıldığından dolayı, araştırmanın kimi yerinde “davranışsal kıskançlık” 

olarak da tanımlanmıştır.  

Çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1.  Eski romantik partner ile Facebook’ta arkadaş olmak, kişinin şimdiki romantik 

ilişkisinde sorunlar yaratır. 

2.  Kıskançlık ile” sessizce takip etme” (lurking) arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

3. Kadınlar, erkeklerden daha fazla “sessizce takip etme” davranışında bulunurlar. 

4. İkinci bir Facebook hesabı olan kişiler, daha fazla “sessizce takip etme” 

davranışında bulunurlar. 

5. İlişkinin süresi ile “sessizce takip etme” davranışı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

6. Facebook kullanımı ile kıskançlık arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

7. Yaş ile Facebook kıskançlığı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

8. Şifre paylaşımı ilişkiyi olumsuz yönde etkilemektedir. 

2. YÖNTEM 

Nicel yöntem ilişkisine dayalı araştırma deseni kullanılarak araştırma soruları 

çevrimiçi anket formu (surveymonkey) aracılığıyla uygulamada seçilmiştir. Araştırma soruları 

gerek kamu gerekse özel her kesimdeki üniversite öğrencilerine, çalışanlara ve yöneticilere 

uygulanmıştır. Çalışmada bağımsız değişkeni kamu-özel alandaki öğrenciler, çalışanlar ve 

işverenler temsil etmiştir. Bağımlı değişkende ise Facebook’un romantik ilişkilerde üzerindeki 

rolünü inceleyen faktörler ele alınmıştır. 

 

2.1. Evren Ve Örneklem  

Çalışma 334’ü (%49,3) kadın, 344’ü (%50,7) erkek olmak üzere toplam 678 Facebook 

hesabı olan katılımcı ile yapılmıştır. Katılımcıların 294’ü (%43,4) 18-24 yaş arasında, 325’i 

(%47,9) 25-34 yaş arasında, 43’ü (%6,3) 35-44 yaş arasında, 14’ü (%2,1) 45-54 yaş arasında 

ve 2’si (%0,3) 55 yaş ve üzerindedir. Facebook kullanmayan katılımcılar veri toplama süreci 

esnasında doğrudan elenmiş ve bu katılımcıların verileri analize herhangi bir şekilde dahil 

edilmemiştir. Katılımcılara “Facebook Kıskançlığı Ölçeği” uygulanmış ve uygulama 

sonucunda Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0,953 olarak oldukça yüksek bulunmuştur. 



2.2.Veri Toplama Araçları 

 Bu çalışmada dört ana bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. Anketin ilk bölümü 

yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu gibi demografik sorulardan oluşmaktadır. 

Anketin ikinci bölümü ise, katılımların Facebook kullanım modellerine göre oluşturulmuştur. 

Sorular, “Facebook’ta yaklaşık olarak kaç arkadaşınız bulunmaktadır?” ve “Facebook’ta 

ortalama kaç saat geçiriyorsunuz?” gibi öğeleri içermektedir. Üçüncü aşamada katılımcıların 

ilişki durumlarını ölçen soruların yanı sıra “Hoşlandığınız kişiyle Facebook’ta arkadaş 

mısınız?” ve “İlişki durumunuz Facebook sayfanızda yer alıyor mu?” şeklinde 

Facebook üzerinde romantik ilişkilerinin nasıl yer aldığıyla ilgili sorular yer almaktadır. 

Araştırmanın son bölümünde ise orijinali Muise ve diğ. (2009) tarafından üretilmiş olan 

Facebook Kıskançlık Ölçeği kullanılmıştır.  

2.2.1. Kişisel Bilgi Formu 

Kişisel Bilgi Formu, araştırmaya katılan kişilerin sosyo-demografik özellikleri 

hakkında bilgi toplamak amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Kişisel Bilgi Formu, 

yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumu ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. Kıskançlık, 

güvensizlik ve “sessizce takip etme” (lurking) davranışını etkileyen faktörler oldukları 

düşünüldüğünden dolayı araştırma için büyük önem taşımaktadır. 

2.2.2. Facebook Kıskançlık Ölçeği 

 Araştırmanın orijinali (Facebook Jealousy Questionnaire), Muise ve arkadaşları 

tarafından 2009 yılında üretilmiştir. Muise ve diğerleri (2009), bu ölçekle romantik ilişkilerde 

Facebook kullanımı ve kıskançlığın birlikteliğini incelemek istemiştir. Yapılan araştırmaya 

göre de Muise ve diğerleri (2009), Facebook ile ilgili ortaya çıkan kıskançlığın Facebook 

kullanımı ile ilişkisi olduğunu bulmuşlardır. Ölçek de bu bulgular üzerinden geliştirilmiştir. 

Yirmi yedi maddeden oluşan Facebook Kıskançlık Ölçeği, yedi aralıklı (1: hiçbir zaman, 7: 

her zaman) şeklinde likert türü ölçme aracından oluşmaktadır. Ölçek, kullanıcıların Facebook 

kullanırken yaşadıkları duygusal ve cinsel kıskançlık düzeylerini ölçmeyi hedeflemektedir 

(örneğin, ‘Eşim/sevgilim eskiden ilişki yaşamış olduğu birini arkadaş olarak eklerse bundan 

rahatsız olurum.’ ‘Eşim/sevgilim karşı cinsten birinin duvarına bir mesaj gönderirse 

kıskanırım.’) (Demirtaş, 2016).  Facebook Kıskançlık Ölçeği’nin özgün formunun faktör 

yapısını belirlemek üzere Muise ve arkadaşları (2009) açıklayıcı faktör analizi yapmışlar ve 

öz değeri 12.68 olan, faktör yükleri 0,43-0,82 arasında değişen maddelerden oluşan tek 

faktörlü bir yapıya ulaşmışlardır. Ölçeğin özgün formunun iç tutarlılık katsayısı 0.96’dır. 

Ölçek, Türkçe’ye 2016 yılında uyarlanmıştır. Demirtaş’ın (2016) hazırlamış olduğu 



uyarlamanın güvenirliği ise, orijinal ölçekte olduğu gibi yüksek çıkmıştır (Cronbach’s 

alpha=0,95). Geçerlilik korelasyonu ise 0,79 olarak tespit edilmiştir.  

2.3. Verilerin Çözümlenmesi 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için IBM 

SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Türkiye) programı kullanılmıştır. Çalışma verileri 

değerlendirilirken parametrelerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilks testi ile 

değerlendirilmiş ve verilerin normal dağılıma uygunluk gösterdiği saptanmıştır. Çalışma 

verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotların (Ortalama, Standart sapma, 

Frekans) yanı sıra niceliksel verilerin iki grup arası karşılaştırmalarında Student-t testi 

kullanılmıştır. Verilerin ikiden fazla grup arası karşılaştırmalarında Tek Yönlü ANOVA, 

farklılığa neden olan grubun tespitinde ise Tukey HSD ve Tamhane T2 testleri kullanılmıştır. 

Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Ki-Kare testi, Continuity (Yates) Düzeltmesi ve 

Fisher Kesin Ki-Kare testi kullanılmış ve anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 

3. BULGULAR 

3.1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 

Aşağıdaki Çizelge 1’de anket uygulamasına katılan ve Facebook hesabı olan 

katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımı verilmiştir. 

Çizelge 1. Katılımcılara ilişkin genel özelliklerin dağılımı (N=678) 

  n % 

Cinsiyet 
Kadın 334 49,3 

Erkek 344 50,7 

Yaş grubu 

18-24 yaş 294 43,4 

25-34 yaş 325 47,9 

35-44 yaş 43 6,3 

45-54 yaş 14 2,1 

55 yaş ve üzeri 2 0,3 

Medeni durum 

Bekâr 572 84,4 

Boşanmış 88 13,0 

Evli 16 2,4 

Dul 2 0,3 

Eğitim durumu 

Okur-yazar 4 0,6 

Ortaokul mezunu 7 1,0 

Lise mezunu 57 8,4 

Ön lisans mezunu 29 4,3 

Lisans mezunu 377 55,6 

Lisansüstü mezunu 204 30,1 

Çizelge 1’de görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan katılımcıların 334’ü 

(%49,3) kadın, 344’ü ise (%50,7) erkektir. Katılımcıların 294’ü (%43,4) 18-24 yaş arasında, 

325’i (%47,9) 25-34 yaş arasında, 43’ü (%6,3) 35-44 yaş arasında, 14’ü (%2,1) 45-54 yaş 

arasında ve 2’si (%0,3) 55 yaş ve üzerindedir. Katılımcıların 572’si (%84,4) bekâr, 88’i (%13) 



boşanmış, 16’sı (%2,4) evli ve 2’si (%0,3) duldur. Katılımcıların 4’ü (%0,6) okur-yazar, 7’si 

(%1) ortaokul mezunu, 57’si (%8,4) lise mezunu, 29’u (%4,3) ön lisans mezunu, 377’si 

(%55,6) lisans mezunu ve 204’ü (%30,1) lisansüstü mezunudur. 

3.2. Katılımcıların Facebook Hesaplarının Kullanımına İlişkin Veriler 

Aşağıdaki Çizelge 2’de ise katılımcıların Facebook kullanımları hakkındaki kişisel 

verilere yer verilmiştir.  

 Çizelge 2. Katılımcıların Facebook kullanımları hakkındaki tanımlarının 

dağılımları (N=678) 

 n % 

Güncel durumunu değiştirmek 124 18,3 

Fotoğraf ve video paylaşmak 328 48,4 

Hiçbir etkileşimde bulunmadan arkadaşların Facebook sayfalarına göz atmak 279 41,2 

Arkadaşların paylaştıkları fotoğraf, durum güncellemesi ve duvarındaki iletilere 

yorum yapmak 

162 23,9 

Arkadaşların paylaştıkları fotoğraf, durum güncellemesi ve duvarındaki iletileri 

beğenmek 

347 51,2 

Özel mesaj veya Facebook Chat yoluyla arkadaşlarla konuşmak 261 38,5 

Yeni arkadaşlar eklemek 73 10,8 

Arkadaşların duvarlarında ileti paylaşmak 27 4,0 

Listedeki kişilerin arkadaşlarına göz atmak 51 7,5 

Oyun oynamak 78 11,5 

Diğer  97 14,3 
Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

Çizelge 2’de görüldüğü üzere, örnek grubunu oluşturan katılımcıların 279’u (%41,2) 

hiçbir etkileşimde bulunmadan arkadaşların Facebook sayfalarına göz atma, 162’si (%23,9) 

arkadaşların paylaştıkları fotoğraf, durum güncellemesi ve duvarındaki iletilere yorum yapma, 

347’si (%51,2) arkadaşların paylaştıkları fotoğraf, durum güncellemesi ve duvarındaki iletileri 

beğenme, 261'i (%38’5) özel mesaj veya Facebook Chat yoluyla arkadaşlarla konuşma, 73’ü 

(%10,8) yeni arkadaşlar edinme, 27’si (%4) arkadaşların duvarında ileti paylaşma, 51’i (%7,5) 

listedeki kişilerin arkadaşlarına göz atma, 78’i (%11,5) oyun oynama ve 97’si (%14,3) diğer 

durumlar olarak tanımlamaktadır. Diğer durumlar olarak tanımlayan katılımcıların 54’ü 

(%55,7) Facebook kullanımlarını haberleri ve gündemi takip etme, 43’ü (%44,3) sayfaları 

takip etme olarak tanımlamaktadır. 

Çizelge 3. İkinci bir Facebook hesabı olan katılımcıların ikinci hesabı kullanım 

amaçlarının dağılımları (N=92) 

 n % 

Güncel durumunu değiştirmek 51 55,4 
Fotoğraf ve video paylaşmak 51 55,4 
Hiçbir etkileşimde bulunmadan arkadaşların Facebook sayfalarına göz atmak 61 66,3 
Arkadaşların paylaştıkları fotoğraf, durum güncellemesi ve duvarındaki iletilere 
yorum yapmak 

52 56,5 



Arkadaşların paylaştıkları fotoğraf, durum güncellemesi ve duvarındaki iletileri 
beğenmek 

53 57,6 

Özel mesaj veya Facebook Chat yoluyla arkadaşlarla konuşmak 53 57,6 
Yeni arkadaşlar eklemek 55 59,8 
Arkadaşların duvarlarında ileti paylaşmak 50 54,3 
Listedeki kişilerin arkadaşlarına göz atmak 50 54,3 
Oyun oynamak 61 66,3 
Diğer  34 37,0 

Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

Araştırmada, ikinci bir Facebook hesabı olanların kullanım amaçları incelenmiş ve 

katılımcıların %66,3’ünün hiçbir etkileşimde bulunmadan arkadaşlarının Facebook 

sayfalarına göz attığı sonucu ortaya çıkmıştır. 

3.3. Katılımcıların Facebook Hesapları Ve İlişki Durumunu Belirten Veriler 

Aşağıdaki Çizelge 4’te katılımcıların ilişki durumları ile Facebook kullanım 

durumlarına ilişkin özelliklerinin dağılımı verilmiştir. 

Çizelge 4. Katılımcıların ilişki durumları ile Facebook kullanım durumlarına ilişkin 

özelliklerinin dağılımı (N=678) 

  n % 

İlişki durumunun Facebook 

sayfasında yer alması 

Evet 218 32,2 

Hayır 460 67,8 

İlişki süresi (n=319) 

1 yıldan az 117 36,7 

1-3 yıl 105 32,9 

3-5 yıl 37 11,6 

5 yıldan fazla 60 18,8 

Romantik partnerle Facebook’ta 

arkadaş olma (n=319) 

Evet 259 81,2 

Hayır 60 18,8 

Facebook hesabını romantik 

partnerle ortak kullanma (n=319) 

Evet 18 5,6 

Hayır 301 94,4 

Romantik partnerle Facebook 

şifresi paylaşma 

Evet 99 31,0 

Hayır 196 61,4 

Onun şifresi var, benimki 

yok 

13 4,1 

Benim şifrem var, onunki 

yok 

11 3,4 

Çizelge 4’te görüldüğü üzere, katılımcıların 218’inin (%32,2) ilişki durumu Facebook 

sayfasında yer alırken 460’ının (%67,8) yer almamaktadır. İlişkisi olan katılımcıların 117’si 

(%36,7) 1 yıldan az, 105’i (%32,9) 1-3 yıl arası, 37’si (%11,6) 3-5 yıl ve 60’ı (%18,8) 5 yıldan 

fazla süredir ilişki yaşamaktadır. İlişkisi olan katılımcıların 259’u (%81,2) romantik 

partneriyle Facebook’ta arkadaş iken, 60’ı (%18,8) arkadaş değildir. İlişkisi olan katılımcıların 

18’i (%5,6) Facebook hesabını romantik partneriyle ortak kullanırken, 301’i (%94,4) ortak 

kullanmamaktadır. İlişkisi olan katılımcıların 99’u (%31) romantik partneriyle Facebook 

şifresini paylaşırken, 196’sı (%61,4) paylaşmamaktadır. Katılımcıların 13’ünün (%4,1) şifresi 

karşı tarafta bulunmazken, karşı tarafın şifresi katılımcıda bulunmaktadır. Katılımcıların 



11’inin ise (%3,4) şifresi karşı tarafta bulunurken, karşı tarafın şifresi katılımcıda 

bulunmamaktadır. 

 Aşağıdaki Çizelge 5’te katılımcıların Facebook hesapları ile ilişki durumları 

arasındaki ilişkiyi belirten veriler verilmiştir. 

Çizelge 5. Katılımcıların ilişki durumları ile Facebook kullanım durumlarına ilişkin 

diğer özelliklerinin dağılımı (N=678) 

  n % 

Facebook’un ilişkilerin bitmesinde rol 

oynadığını düşünme 

Evet 336 49,6 

Hayır 232 34,2 

Emin değil 110 16,2 

Facebook durumunun 

değiştirilmesinin romantik partnerle 

soruna yol açması 

Evet 124 18,3 

Hayır 535 78,9 

Emin değil 19 2,8 

Facebook’ta ilişki ile ilgili 

paylaşımlarda bulunma 

Hiçbir zaman 287 42,3 

Nadiren 215 31,7 

Bazen 129 19,0 

Çoğu zaman 32 4,7 

Her zaman 15 2,2 

Facebook’un ilişkide soruna yol açması 

Evet 244 36,0 

Hayır 405 59,7 

Emin değil 29 4,3 

Facebook güvenlik ayarlarını romantik 

partnerinin erişememesi için 

değiştirme 

Evet 162 23,9 

Hayır 
516 76,1 

Daha önce ilişkiden dolayı Facebook 

hesabı silme 

Evet 100 14,7 

Hayır 578 85,3 

Romantik partnerinin Facebook 

profilini gözetleme 

Evet 557 82,2 

Hayır 121 17,8 

Romantik partnerinin Facebook 

profilini gözetlediğini düşünme 

Evet 495 73,0 

Hayır 183 27,0 

Eski romantik partnerle Facebook’ta 

arkadaş olma 

Evet 205 30,2 

Hayır 424 62,5 

Eski romantik 

partner yok  

49 7,2 

Eski romantik partnerinin Facebook 

hesabını görüntüleme sıklığı (n=629) 

Hiçbir zaman 250 39,7 

Nadiren 242 38,5 

Bazen 91 14,5 

Çoğu zaman 35 5,6 

Her zaman 11 1,7 

İlişki bittikten sonra eski romantik 

partneri Facebook’tan engelleme 

(n=629) 

Evet 310 49,3 

Hayır 
319 50,7 

 

Çizelge 5’te görüldüğü üzere, örnek grubunu oluşturan katılımcıların 336’sı (%49,6) 

Facebook’un ilişkilerinin bitmesini yol açtığı düşünürken, 232’si (%34,2) düşünmemektedir. 

Katılımcıların 110’u (%16,2) Facebook’un ilişkilerin bitmesinde rol oynaması konusunda 

emin değildir.  

Katılımcıların 124’ü (%18,3) Facebook durumunu değiştirme durumunda romantik 

partneriyle sorun yaşarken, 535’i (%78,9) yaşamamaktadır. Katılımcıların 19’u (%2,8) 



Facebook durumunu değiştirme durumunda romantik partneriyle sorun yaşayacağı konusunda 

emin değildir.  

Katılımcıların 287’si (%42,3) hiçbir zaman Facebook’ta ilişkisi ile ilgili paylaşımlarda 

bulunmazken, 215’i (%31,7) nadiren, 129’u (%19) bazen, 32’si (%4,7) çoğu zaman ve 15’i 

(%2,2) her zaman paylaşmaktadır.  

Katılımcıların 244’’ü (%36) Facebook’un ilişkide soruna yol açtığını düşünürken, 

405’i (%59,7) düşünmemektedir. Katılımcıların 29’u (%4,3) Facebook’un ilişkide soruna yol 

açması konusunda emin değildir.  

Katılımcıların 162’si (%23,9) Facebook güvenlik ayarlarını romantik partnerinin 

erişmemesi için değiştirmişken, 516’sı (%76,1) değiştirmemiştir. Katılımcıların 100’ü 

(%14,7) daha önce ilişkisinden dolayı Facebook hesabını silmişken, 578’i (%85,3) 

silmemiştir.  

Katılımcıların 557’si (%82,2) romantik partnerinin profilini gözetlerken, 121’i 

(%17,8) gözetlememektedir. Katılımcıların 495’i (%73) romantik partnerinin kendi profilini 

gözetlediğini düşünürken, 183’ü (%27) düşünmemektedir.  

Katılımcıların 49’unun (%7,2) eski romantik partneri yoktur. Eski romantik partneri 

olan katılımcıların 205’i (%30,2) eski romantik partneriyle Facebook’ta arkadaşken, 424’ü 

(%62,5) arkadaş değildir. 

Eski romantik partneri olan katılımcıların 250’si (%39,7) hiçbir zaman eski romantik 

partnerinin Facebook hesabını görüntülemezken, 242’si (%38,5) nadiren, 91’i (%14,5) bazen, 

35’i (%5,6) çoğu zaman ve 11’i (%1,7) her zaman görüntülemektedir. Eski romantik partneri 

olan katılımcıların 310’u (%49,3) ilişkisi bittikten sonra eski romantik partnerini Facebook’tan 

engellemişken, 319’u (%50,7) engellememiştir. 

3.4. Facebook uygulamasının romantik ilişkiler üzerindeki etkisine ilişkin faktörlerin 

incelenmesi 

Aşağıdaki Çizelge 6’de, katılımcılara uygulanan Facebook Kıskançlık Ölçeği’ne ait 

verilere yer verilmiştir. 

 

Çizelge 6. Facebook Kıskançlığı Ölçeği puanlarının dağılımı  

 Facebook Kıskançlığı Ölçeği 

Min-Maks 27-189 

Ort±SS 91,05±36,37 

Medyan 89 



 

 Facebook Kıskançlığı Ölçeği puanları 27 ile 189 arasında değişmekte olup, ortalaması 

91,05±36,37, medyanı 89’dur.  

Aşağıdaki Çizelge 7’da ise niteliksel verilerin kendileri arasındaki anlamsal ilişki 

durumlarını karşılaştırmak amacıyla Pearson Ki-Kare testi uygulanmış ve veriler aşağıda 

gösterilmiştir. Bu hesaplamalarda anlamsal ilişki p<0,05 eşitliğiyle değerlendirilmiştir. “χ2” 

eşitliği Pearson Ki Kare değerini göstermektedir. 

Çizelge 7. Eski romantik partner ile Facebook’ta arkadaş olma durumlarına göre şu anki 

ilişkiyle ilgili özelliklerin değerlendirilmesi  

 

Eski romantik partner ile Facebook’ta 

Arkadaş Olma 

χ2; p 
Evet Hayır 

Eski  

Partner 

Yok 

n (%) n (%) n (%) 

İlişki durumunun 

Facebook sayfasında 

yer alması 

Evet 56 (%27,3) 140 (%33) 22 (%44,9) 
5,992; 

0,049* Hayır 149 (%72,7) 284 (%67) 27 (%55,1) 

Romantik partnerle 

Facebook şifresi 

paylaşma 

Evet 19 (%23,8) 68 (%31,3) 12 (%54,5) 
11,498; 

0,021* 
Hayır 57 (%71,3) 132 (%60,8) 7 (%31,8) 

Tek taraflı  4 (%5) 17 (%7,8) 3 (%13,6) 

Facebook’ta ilişki ile 

ilgili paylaşımlarda 

bulunma 

Hiçbir zaman 91 (%44,4) 168 (%39,6) 28 (%57,1) 

17,655; 

0,024* 

Nadiren 72 (%35,1) 138 (%32,5) 5 (%10,2) 

Bazen 34 (%16,6) 83 (%19,6) 12 (%24,5) 

Çoğu zaman 6 (%2,9) 24 (%5,7) 2 (%4,1) 

Her zaman 2 (%1) 11 (%2,6) 2 (%4,1) 

Facebook’un ilişkide 

soruna yol açması 

Evet 69 (%33,7) 172 (%40,6) 3 (%6,1) 
23,962; 

0,001** 
Hayır 125 (%61) 237 (%55,9) 43 (%87,8) 

Emin değil 11 (%5,4) 15 (%3,5) 3 (%6,1) 

Daha önce ilişkiden 

dolayı Facebook 

hesabı silme 

Evet 

Hayır 

21 (%10,2) 

184 (%89,8) 

78 (%18,4) 

346 (%81,6) 

1 (%2) 

48 (%98) 
14,088; 

0,001** 

Ki-Kare Test   *p<0,05  **p<0,01 

 Katılımcıların eski romantik partneri ile Facebook’ta arkadaş olma durumları ile ilişki 

durumunun Facebook sayfasında yer alması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmaktadır (p.0,049; p<0,05). Eski romantik partneri ile Facebook’ta arkadaş olan 

katılımcılar, şu anki ilişki durumlarını Facebook sayfalarında paylaşmamayı daha fazla tercih 

etmektedir. 

Katılımcıların eski romantik partnerleri ile Facebook’ta arkadaş olma durumları ile şu 

anki partnerleriyle Facebook şifresinin paylaşılması açısından istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmaktadır (p.0,021; p<0,05). Eski romantik partneri ile Facebook’ta arkadaş olan 

katılımcılar, şu anki partnerleriyle Facebook şifresini paylaşmamayı daha fazla tercih 

etmektedir. 



Eski romantik partneri ile Facebook’ta arkadaş olma durumları arasında Facebook’ta 

ilişki ile ilgili paylaşımlarda bulunulması açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmaktadır (p.0,024; p<0,05). Eski romantik partneri ile Facebook’ta arkadaş olan 

katılımcılar, diğerlerine göre şu anki ilişkisiyle ilgili daha az paylaşım yaptıkları saptanmıştır.  

Eski romantik partneri ile Facebook’ta arkadaş olma durumları arasında Facebook’un 

ilişkide soruna yol açması açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır 

(p.0,001; p<0,01). Eski romantik partneri ile Facebook’ta arkadaş olan kişiler, olmayanlara 

göre Facebook’un ilişkilerinde bir soruna yol açmadığını daha fazla düşünmektedir. Özellikle 

de eski romantik partneri olmayan katılımcılarda bu oran daha da yüksektir (%87,8). 

Eski romantik partneri ile Facebook’ta arkadaş olma durumları arasında daha önce 

ilişkiden dolayı Facebook hesabını silme durumları açısından istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmaktadır (p.0,001; p<0,01). Eski romantik partneri ile Facebook’ta arkadaş 

olmayan katılımcıların olmayanlara göre Facebook hesabını daha fazla sildiği saptanmıştır. 

Çizelge 8. İlişki süresine göre profil gözetleme durumlarının değerlendirilmesi  

  İlişki Süresi 

χ2; p 
  1 yıldan 

az 

1-3 yıl 3-5 yıl 5 yıldan 

daha fazla 

  n (%) n (%) n (%) n (%) 

Romantik 

partnerin 

Facebook 

profilini 

gözetleme 

Evet 
95 

(%81,2) 

84 (%80) 27 (%73) 42 (%70) 

3,681; 0,298 

Hayır 

22 

(%18,8) 

21 (%20) 10 (%27) 18 (%30) 

Ki-Kare Test 

Daha önce yapılan çalışmalar referans alınarak ilişki süresinin “sessizce takip etme” 

eylemi ile anlamlı bir ilişkisi olduğu düşünülmüştür. Fakat yapılan araştırma sonucunda, 

“sessizce takip etme” eylemi ile ilişki süresi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bulgusuna 

ulaşılmıştır. 

Çizelge 9. İkinci bir Facebook hesabı olma durumlarına göre profil gözetleme 

durumlarının değerlendirilmesi  

  İkinci Bir Facebook Hesabı 

χ2; p   Evet Hayır 

  n (%) n (%) 

Romantik partnerin Facebook 
profilini gözetleme 

Evet 81 (%88) 476 (%81,2) 
2,075; 0,150 

Hayır 11 (%12) 110 (%18,8) 
Ki-Kare Test ve Continuity (Yates) Düzeltmesi   

Daha önce yapılan çalışmalara rağmen ikinci bir Facebook hesabına sahip olma ve 

“sessizce takip etme” (lurking) eylemi arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu durum 



ikinci bir Facebook hesabı açma konusunda kişilerin motivasyonunun ve hesabın kullanım 

amaçlarının açıklanmasıyla daha anlamlı bir hale gelebilir. 

Çizelge 10. Facebook Kıskançlığı Ölçeği puanlarının değerlendirilmesi 

  Facebook Kıskançlığı  
t/F; p 

  Ort±SS 

1Cinsiyet 
Kadın 84,87±35,61 

-4,417; 0,001** 
Erkek 97,05±36,15 

2Yaş grubu 

18-24 yaş 89,20±34,28 

2,964; 0,052 25-34 yaş 94,16±37,66 

35 yaş ve üzeri 83,19±37,99 

1Medeni durum 
Bekar 91,60±36,27 

0,908; 0,364 
Boşanmış ve diğer 88,10±36,93 

2Eğitim durumu 

Lise mezunu ve altı 92,31±39,63 

1,740; 0,157 
Ön lisans mezunu 86,55±36,64 

Lisans mezunu 88,73±35,47 

Lisansüstü mezunu 95,56±36,65 
1Student t Test  2Tek Yönlü ANOVA  **p<0,01 

Erkeklerin Facebook Kıskançlığı puan ortalaması, kadınlardan istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksektir (p:0,001; p<0,01). Fakat cinsiyet haricinde, katılımcıların yaşları, 

medeni durumları ve eğitim durumları arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. 

Çizelge 11. Facebook Kıskançlık Ölçeği Puanlandırılmasına göre şu anki ilişkiyle ilgili 

diğer özelliklerin değerlendirilmesi  
 Facebook 

Kıskançlığı  t/F; p 

Ort±SS 

1Facebook’un ilişkilerin bitmesinde rol 

oynadığını düşünme 

Evet 97,48±37,17 

14,775; 

0,001** 

Hayır 81,01±33,16 

Emin değil 
92,59±35,98 

 

1Facebook durumunun değiştirilmesiyle 

romantik partnerle sorun yaşama 

Evet 108,60±36,31 
20,192; 

0,001** 
Hayır 86,63±35,16 

Emin değil 101,00±35,36 

1Facebook’un ilişkide soruna yol açması 

Evet 104,89±37,08 
34,079; 

0,001** 
Hayır 82,04±33,80 

Emin değil 100,41±25,18 
2Facebook güvenlik ayarlarını romantik 

partnerin erişememesi için değiştirme 

Evet 104,18±39,63 4,985; 

0,001** Hayır 86,93±34,30 
2Daha önce ilişkiden dolayı Facebook hesabı 

silme 

Evet 109,06±35,42 5,477; 

0,001** Hayır 87,94±35,65 
2Romantik partnerin Facebook profilini 

gözetleme 

Evet 96,02±35,47 7,974; 

0,001** Hayır 68,19±31,45 
2Romantik partnerin Facebook profilini 

gözetlediğini düşünme 

Evet 94,27±35,70 3,831; 

0,001** Hayır 82,34±36,83 

1Eski romantik partnerle Facebook’ta arkadaş 

olma 

Evet 82,76±35,41 

7,791; 

0,001** 

Hayır 94,61±36,67 

Eski partner 

yok 
94,94±32,49 

1Eski romantik partnerin Facebook hesabını 

görüntüleme sıklığı (n=629) 

Hiçbir 

zaman 
82,12±34,43 

11,858; 

0,001** Nadiren 90,26±36,04 

Bazen 103,98±34,79 



Çoğu zaman 114,94±39,68 

Her zaman 111,09±36,85 
4,174; 

0,001** 
1Tek Yönlü ANOVA  2Student t Test   **p<0,01 

Facebook’un ilişkilerin bitmesinde rol oynadığını düşünmeyenlerin Facebook 

Kıskançlığı puan ortalaması, Facebook’un ilişkilerin bitmesinde rol oynadığını düşünenlerden 

(p:0,001) ve emin olmayanlardan (p:0,001) anlamlı şekilde düşük bulunmuştur (p<0,01). 

Facebook durumunun değiştirilmesiyle romantik partneriyle sorun yaşayanların 

Facebook Kıskançlığı puan ortalaması, sorun yaşamayanlardan anlamlı şekilde yüksek 

bulunmuştur (p:0,001; p<0,01). 

Facebook’un ilişkide soruna yol açtığını düşünmeyenlerin Facebook Kıskançlığı puan 

ortalaması, Facebook’un ilişkide soruna yol açtığını düşünenlerden (p:0,001) ve emin 

olmayanlardan (p:0,002) anlamlı şekilde düşük bulunmuştur (p<0,01). 

Facebook güvenlik ayarlarını romantik partnerinin erişmemesi için değiştirenlerin 

Facebook Kıskançlığı puan ortalaması, Facebook güvenlik ayarlarını romantik partnerini 

erişmemesi için değiştirmeyenlerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p:0,001; 

p<0,01). 

 Daha önce ilişkiden dolayı Facebook hesabını silenlerin Facebook Kıskançlığı puan 

ortalaması, daha önce ilişkiden dolayı Facebook hesabını silmeyenlerden istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksektir (p:0,001; p<0,01). 

Romantik partnerinin Facebook profilini gözetleyenlerin Facebook Kıskançlığı puan 

ortalaması, romantik partnerinin Facebook profilini gözetlemeyenlerden istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksektir (p:0,001; p<0,01). Benzer şekilde, romantik partnerinin Facebook 

profilini gözetlediğini düşünenlerin Facebook Kıskançlığı puan ortalaması, romantik 

partnerinin Facebook profilini gözetlediğini düşünmeyenlerden istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde yüksektir (p:0,001; p<0,01). 

Eski romantik partneri ile Facebook’ta arkadaş olmayanların Facebook Kıskançlığı 

puan ortalaması, eski romantik partneri ile Facebook’ta arkadaş olanlardan anlamlı şekilde 

yüksek bulunmuştur (p:0,001; p<0,01). Benzer şekilde, eski romantik partnerinin Facebook 

profilini hiçbir zaman görüntülemeyenlerin Facebook Kıskançlığı puan ortalaması, diğerlerine 

göre anlamlı şekilde düşük bulunmuştur (p<0,01).  



İlişki bittikten sonra eski romantik partnerini Facebook’tan engelleyenlerin Facebook 

Kıskançlığı puan ortalaması, ilişki bittikten sonra eski romantik partnerini Facebook’tan 

engellemeyenlerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p:0,001; 

p<0,01). 

Çizelge 12. Cinsiyete göre profil gözetleme durumlarının değerlendirilmesi  

  Cinsiyet 

χ2; p   Kadın Erkek 

  n (%) n (%) 

Romantik partnerin 

Facebook profilini 

gözetlediğini düşünme 

Evet 232 (%69,5) 263 (%76,3) 

4,205; 0,040* 
Hayır 

102 (%30,5) 81 (%23,5) 

Ki-Kare Test   *p<0,05   

Cinsiyete göre romantik partnerinin Facebook profilini gözetlediğini düşünme 

durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p:0,040; p<0,05). 

Araştırmanın sonucuna göre, erkekler kadınlara göre Facebook profillerinin gözetlendiğini 

daha fazla düşünmektedir. 

4. TARTIŞMA 

Sosyal paylaşım ağlarının hayatımıza girmesiyle birlikte, sevgi, aşk, romantizm, 

kıskançlık, bağlılık ve güven gibi bireylerin özel alanlarının birer parçası olarak kabul edilen 

kavramlar da yeni boyutlar kazanmıştır. Çünkü günümüzde sosyal paylaşım ağları, ilişkinin 

her aşamasını etkileyen, ona yön veren ve ilişki sürecinde belirli işlevleri olan önemli bir faktör 

haline gelmiştir. Sosyal paylaşım ağlarının insan ilişkilerinde bu derece önemli bir rol haline 

gelmesi ise beraberinde sevgi ve romantik ilişkilerin yaşanma şeklini, ilerleyişini ve bitişini 

de değiştirmiştir. Günümüzde ilişkiler artık sosyal ağlarda başlayıp sosyal ağlar ile bitmekte 

veya çevrimdışı hayatta başlayıp yine sosyal ağlarda bitmektedir. Örneğin, Facebook 

profilinde ilişki durumunu belirtmek, romantik bir ilişkinin sonu veya başlangıcının işareti 

olarak düşünülebilir. Aynı şekilde, Facebook üzerinden birisini engellemek, o kişiyi artık 

hayatımızda istemediğimiz anlamına gelebilmektedir. Çünkü, Facebook’ta bir kişiyi arkadaş 

listesine eklemek, o kişiyi özel alana dahil etmek ile aynı anlama gelmektedir.  

Her an her şeyin kayıt altına alındığı ve paylaşılabildiği bu sosyal ağlarda, neyin 

mahrem neyin kamusal olduğu da belirsizlik kazanmaktadır. Çünkü, bizim için eskiden özel 

konumda olan “mahrem” ilişkilerimizi yaşama biçimlerimiz de dönüşüme uğramaktadır. 

Sosyal paylaşım ağlarıyla beraber özel ve kamusal alan ayrımı iyice ortadan kalkmış ve 

birbirinin içine geçmiştir. Eskiden “mahrem” olarak görülen özel hayatlar, bugün sosyal 

paylaşım ağlarında sergilenerek kamuya açılmaktadır. Burada ilgi çeken nokta ise, sosyal 

paylaşım ağlarının mahremiyetin tanımını değiştirerek kişinin kendini sosyal ağlarda 



sergilemesini sosyal ağlara katılımın gerekli bir parçası olarak göstermesidir. Bu durum ise 

hem kullanıcıların kendilerini sergilemelerini normalleştirmek de hem de gözetlemeyi ve 

gözetlenmeyi meşrulaştırmaktadır.  

“Gözetleme” (surveillance) veya bir kişiyi “sessizce takip etme” (lurking), elbette ki 

yeni bir kavram değildir. İnsanlar doğaları gereği meraklı varlıklardır ve sadece hayatta 

kalmak için değil; sosyal ihtiyaçlarını tahmin etmek için de çevresini sürekli olarak 

gözetlemektedir. Gözetleme ayrıca toplumun norm, değer ve geleneklerine uygun birer üye 

olmamızı sağlayacak temel bilgileri de edinmemize yardımcı olduğundan dolayı 

sosyalleşmenin bütünleyici bir öğesi olduğunu söylemek de mümkündür. Sosyal paylaşım 

ağlarının yoğun olarak kullanılmasıyla beraber, gözetleme kendisine yeni bir mekân 

bulmuştur. Sosyal paylaşım ağları üzerinden yapılan gözetleme, geleneksel gözetleme 

davranışına göre “daha kabul edilebilir” ve “masum” bir durumdur. Çünkü sosyal paylaşım 

siteleri, kullanıcıya güven ihlali yapmadan istediği kişiyi izlemenin pratik bir yolunu sunar. 

Ayrıca, sosyal ağlardaki gözetleme, geleneksel gözetleme davranışının aksine, “kasıtlı” bir 

davranış değildir. Sosyal medya arkadaşlarının faaliyetleri, otomatik olarak kullanıcıların 

haber akışına gelir.  

Bu araştırmanın sonucunda da görüldüğü üzere, çevrimiçi topluluklarda “sessizce 

takip etme” (lurking) kavramının yarattığı olumsuz çağrışımların tamamen kaybolduğu 

görülmektedir. Takip etmek, özellikle Facebook’un Haber Kaynağı ve Haber Bandı gibi 

gelişmeleriyle, artık “anlayış gösterilen” ve hatta sosyal ağın temel bir parçası olarak teşvik 

edilen bir durum haline gelmiştir. Bu gelişmeler de, “sessizce takip etme”nin Facebook 

kullanımında en önemli etken olduğunu ortaya koymaktadır. Katılımcıların Facebook 

kullanım amaçlarını incelediğimizde, %41,2 gibi yüksek bir kitlenin hiçbir etkileşimde 

bulunmadan arkadaşlarının Facebook sayfalarına göz attığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bir 

Facebook kullanıcısı, romantik veya arkadaşlık ilişkisi içerisinde kendini mutlu ve tatmin 

olmuş hissediyor olsa bile “sessizce takip etme” davranışında bulunabilmektedir. Çoğunlukla 

da arkadaşları ve tanıdıklarıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için takip etmektedir. Burada 

asıl dikkat çeken nokta ise, bu sosyal araştırma sürecinde bireylerin arkadaşlarını ve 

tanıdıklarını düzenli olarak gözetlemeye alışkın hale gelmiş olmalarıdır.  Artık bireyler, her an 

her yerde görünür olmak, gözetlerken de “gözetlenmek” istemektedir. Ayrıca, gözetleme 

kişiye rahatsızlık veren belirsizlik duygularının giderilmesine yardımcı olmakta ve kişilerin 

kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamaktadır. Bu durum ise, gözetlemeyi daha kabul 

edilir hale getirmektedir.  

Benzer şekilde romantik partnerinin profilini gözetleyen katılımcıların oranına 

bakıldığında, %82,2’sinin partnerini Facebook üzerinden “sessizce takip ettiği” (lurking) 



ortaya çıkmıştır.  Buna ek olarak, bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre katılımcılar yalnızca 

mevcut ilişkilerindeki partnerini gözetlemeyi değil; eski romantik partnerlerini veya eşlerini 

de gözetlemeyi tercih etmektedir. Katılımcılardan sadece %39,7’si eski partnerini hiçbir 

zaman Facebook üzerinden gözetlemediğini belirtmiştir. Bu araştırmayı destekleyecek 

şekilde, Tonkunaga da (2011) yapmış olduğu çalışmada, romantik partneri gözetlemenin, 

Facebook’ta en yaygın ikinci durum olduğunu raporlarıyla belirtmiştir. Yine bir başka 

çalışmada Elphinston ve Noller (2011), eşlerin birbirlerini kontrol etmek için büyük oranda 

sosyal ağları kullandığını belirtmiştir.  

Çalışmada aynı zamanda “sessizce takip etme” (lurking) eyleminin oranlarının 

kadınlarda daha çok olduğu iddia edilmiştir. Fakat yapılan analizler sonucunda, katılımcılar 

arasında sessizce takip etme durumlarının cinsiyete göre değişmediği tespit edilmiştir. Diğer 

yandan, katılımcıların cinsiyetlerinin partnerlerinin Facebook profillerini takip ettiğini 

düşünmesi konusunda belirleyici etken olduğu bulunmuştur. Bulgulara göre, partnerlerinin 

onları gözetlediğini düşünen erkeklerin oranı kadınlara oranla daha fazladır. Yapılan 

çalışmada, kadınların %69,5’inin, erkeklerin ise %76,3’ünün romantik partnerinin veya eşinin 

Facebook profilini gözetlediğini düşündüğü saptanmıştır. Bu durum yine başka bir bulgu ile 

paralellik göstermektedir. Facebook kıskançlığının daha fazla yaşandığı cinsiyet mensupları 

erkeklerken, gizlice gözetlendiğini düşünen kişiler yine erkekler olarak tespit edilmiştir. Bu 

durum, kadınların erkeklere nazaran daha güvensiz görülmesinden kaynaklanıyor olabilir 

(Mead, 1977). Bu güvensizliğin ise, kişisel eksikliklerinden değil, toplumdaki göreli 

güçsüzlüklerinden kaynaklandığı belirtilmektedir (Mathes, 1992; akt: Demirtaş, 2004). 

Birçok çalışmada (McAndrew ve Shah, 2013; Muscanell ve Guadagno; Mead (1977) 

olduğu gibi, Muise ve arkadaşlarının çalışmasında da kadınların “Facebook Kıskançlık 

Ölçeği”nden erkeklere göre anlamlı düzeyde daha yüksek puan aldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Fakat mevcut çalışmada uygulanan “Facebook Kıskançlık Ölçeği”nde, erkek katılımcıların 

sonuçlarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuca göre, erkeklerin 

kadınlardan daha çok Facebook kıskançlığı gösterdiği söylenebilir. Bu durum, örneklemlerin 

farklı ülkelerden olması, mevcut kültürel yaşamın, ilişkilerin ve toplumsal cinsiyet rollerinin 

farklı olmaları ve farklı algılanmaları durumuyla açıklanabilir (Buunk ve diğ., 1996). 

Sosyal ağlarda romantik ilişki, aşk ve romantik partner söylemi de değişmektedir. 

Romantik partnerlerin ilişkileri, gerçek dünyadan sanal dünyaya göç eder ve bu sanal dünyada 

belirli bir “aşk sahnesi” oynanır. Burada yaşanan romantik ilişki, başkaları tarafından da 

izlenecek, onaylanacak veya onaylanmayacak bir “performans” haline gelir. Burada çiftler 

birbirleri için dolaylı/dolaysız veya alegorik mesajlar paylaşırlar, bu ağlar üzerinden romantik 

ilişkilerini devam ettirebilmek için yeni bağlanma veya kaçış stratejileri belirlerler. Bu 



stratejiler, romantik partnerinin çevrimiçi olmasını bekleme, son görülmesini kontrol etme, 

romantik partnerinin mesajına geç cevap verme veya cevap vermeme, ilk mesajı karşıdan 

bekleme, birbirlerini sosyal medya şifrelerini paylaşmaya zorlama, romantik partnerini sosyal 

medyada görmezden gelme, romantik ilişkilerini sosyal ağlar üzerinde sergileme (aşk 

performansı), gündelik olarak romantik partnerini sosyal ağlardan “sessizce takip etme” 

(lurking), romantik partnerinin paylaşımlarına müdahil olma, yeni romantik partner arayışına 

girme, romantik partneri ile ilgili dolaylı paylaşımlarda bulunma gibi birbirinden farklı 

şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bu stratejiler, elbette ki kişinin yaşamış olduğu ilişkinin 

durumuna olarak ve partnerlerin ilişkiyi nasıl algıladıklarına göre değişkenlik 

gösterebilmektedir. Fakat, sosyal paylaşım ağlarının romantik ilişkilerin yaşanma şeklini 

değiştirdiği ve çiftlerin yeni “ilişki stratejileri” geliştirdikleri bir gerçektir. 

Sosyal ağların hayatımıza girmesiyle birlikte bir bakıma ilişkilerin ilerleyişi ve bitişi 

de daha farklı bir hal almıştır. bundan yaklaşık on beş yıl önce, insanlar romantik partnerleriyle 

ilgili herhangi bir kıskançlık veya güvensizlik yaşadıklarında yüz yüze bir iletişimde yer almak 

zorundaydı. Ancak, sosyal paylaşım ağlarının hayatımıza girmesiyle beraber kıskançlık ve 

güvensizlik duygularının yaşanma şekli de değişmeye başlamıştır. Örneğin, bir ilişkide 

herhangi bir sıkıntı söz konusu olduğunda, bunu yüz yüze konuşmak yerine, o kişiyi Facebook 

listesinden silerek/engelleyerek, sosyal paylaşım ağları üzerinden o durumla ilgili alegorik 

mesajlar göndererek veya romantik partnerin mesajlarına cevap vermeyerek tepki vermeyi 

daha çok tercih etmekteyiz. Birçoğuna göre bu yöntem, yüz yüze tartışmaktan daha az acı 

verici bulunmakta ve o sancılı süreci daha kolay hale getirmektedir. Bu araştırmada da 

kullanıcıların ilişkileri bittikten sonra romantik partnerlerini engelleme durumlarının 

Facebook kıskançlığı ile ilişkisi incelenmiş ve ilişki bittikten sonra eski romantik partnerini 

Facebook’tan engelleyenlerin Facebook kıskançlığı puan ortalaması, ilişki bittikten sonra eski 

romantik partnerlerini Facebook’tan engellemeyenlerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

yüksek bulunmuştur (p:0,001; p<0,01). Bu sonuç, Facebook kıskançlığını daha yüksek 

yaşayan kişilerin Facebook ilişkilerini tamamen bitirmeyi daha çok tercih ettiğini ortaya 

koymaktadır.  

Sosyal paylaşım ağları, kullanıcılarına sınırsız ilişki seçenekleri sunar ve burada yüz 

yüze iletişim olmadan yanlış yorumlanabilecek çok fazla bilgi bulunmaktadır. Sosyal ağlarda, 

potansiyel partner olarak görülebilecek birinin arkadaş olarak eklenmesi, birinin paylaşımını 

beğenmek, romantik partnerinin mesajına geç cevap vermek veya geç saatte sosyal medyada 

aktif olmak gibi örnekler çiftlerin ilişkilerinde kıskançlık ve güvensizlik yaşamaları için başlı 

başına birer sebep olarak gösterilebilmektedir. Daha önce yapılan araştırmaların büyük bir 

kısmı, Facebook’ta “sessizce takip etme” (lurking) davranışının kıskançlığı tetiklediğini ve 



bunun da ilişkide ciddi sorunlara yol açtığını ortaya koymaktadır. Diğer taraftan bakıldığında 

ise, kıskançlığın kişideki güvensizlik, endişe ve korku duygularını besleme eğilimiyle birlikte, 

bireyleri romantik partnerlerini gözetlemeye teşvik ettiği bilinen bir gerçektir. Çünkü, 

günümüzde bireylerin kıskaçlık ve güvensizlik duygularına cevap bulabildikleri en ideal yer 

sosyal paylaşım ağlarıdır. Facebook ise, hem en fazla kullanıcı sayısına sahip olmasıyla hem 

de sosyal ağların öncüsü olmasıyla bu cevaplara rahatlıkla ulaşabilecekleri yerlerin en başında 

gelmektedir. Burada kilit soru şudur: bireylerin tehlikeleri doğrulamak için Facebook’ta 

“sessizce takip etme”lerinin (lurking) sebebi güvensiz ve kıskanç olmaları mıdır, yoksa 

Facebook’ta bulundukları sıradan takip etme eylemleri onları güvensiz ve kıskanç mı 

yapmaktadır? Yapılan çalışmalar, her iki tarafın da doğru orantılı olarak birbirini etkilediği 

sonucunu ortaya koymaktadır. 

Son olarak, Facebook’un romantik ilişkiler üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu 

sonucuna ulaşmak için birçok sebep olmasına rağmen, bu çalışmanın Facebook veya genel 

olarak sosyal paylaşım ağları için suçlama niteliği taşımadığını belirtmekte fayda vardır. Tam 

tersine bu çalışma, teknolojik yeniliklerin, sıradan ve hatta daha önemli olarak en yakın 

ilişkilerimizi temelden değiştirmesinin yollarını keşfetmeyi amaçlamakta ve insanların sosyal 

ağ sitelerini neden, nasıl kullandıklarını, son olarak da bu kullanımın olası sonuçlarına dikkat 

çekmektedir. Facebook romantik ilişkileri hem olumlu hem olumsuz etkileyebilme olasılığına 

sahiptir. Burada önemli olansa, bireylerin Facebook’u veya diğer sosyal paylaşım ağlarını 

ilişkilerine dahil etmeyi ne kadar tercih ettiklerini doğru değerlendirebilmektir. Facebook’un 

yarattığı bu sahne, ilişkilerini Facebook aracılığıyla sergileyen ve hatta sergilemeyen 

bireylerin her biri için önemlidir. Çünkü, bizler artık hayatlarımızı çevrimiçi dünyada halka 

açık olarak yaşamaktayız.  
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