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Dijitalleşme ve etkileşim, bir toplumsal kurum olarak din üzerine iki açıdan etkide
bulunmaktadır: Dini iletişim ve dinin dijitalleşmesi. Geleneksel dini kurumlar ve dinle
ilgilenen kullanıcılar, çeşitli motivasyonlarla sosyal medyayı, özellikle de Facebook’u
kullanmaktadırlar. Facebook sadece Müslümanlar için değil, diğer din ve inançlar için de yeni
bir irşat ve tebliğ (açıklama ve davet) vasıtası, propaganda aracı, bir toplanma ortamıdır. Bu
araştırmada analiz edilen “Dindar Facebook” olgusu; içine din katılmış veya paylaşımları
dinselleştirilmiş Facebook görünümlerini (paylaşım, etkileşim ve etkinlikleri) ifade etmektedir.
Dindar Facebook üzerinden sürdürülen, temelde dinin sosyal medyadaki algılanış ve temsil
biçimi, amacı ve etkisine dair fırsat ve tehditleri gündeme getiren tartışmalar iki kategoride ele
alınabilir: 1) Dijitalleşmenin geleneksel din algısında radikal bir dönüşüme yol açma
olasılığına dair “dijital din” tartışmaları, 2) Dini içerikli paylaşımların dinî samimiyet ve
mahremiyete uygunluğuna dair “gösteriş/riya - teşvik/tebliğ” tartışmaları. Her iki tartışmaya
dair çeşitli bulgulara ulaşılan bu araştırmada tamamlayıcı iki tekniğe başvuruldu: Teorik
çevrçeveyi oluşturmak için başvurulan literatür taraması ve “Dindar Facebook”a dair kullanıcı
görüşlerini elde etmek için oluşturulan anket çalışması. Literatürde dijital dinin, geleneksel
dini kurum, kişi ve doktrinlerin mevcut etkilerinin azalacağı, bunun yerini ise “yeni” bir
dijital dinin almak üzere olduğu dile getirilmektedir. Bizim, 200 kişilik seçmeli örneklem
üzerinde yaptığımız analizler ise dijitalleşme trendindeki dinin psikolojik, manevi ve ruhsal
işlevlerinin zayıfladığına; buna mukabil sosyolojik, politik ve pragmatik işlevinin öne plana
çıktığına dair eleştirilerin arttığını göstermektedir. Bu negatif eğilimin birçok nedeni olabilir
fakat kullanıcılar, muhafazakar ve dini söyleme sahip mevcut siyasi iktidarla ilişkilendirme
yönünde ciddi bir eğilim taşıyorlar.

Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Din, Dijital Din, Dindar Facebook, Sosyal Medya.

The Effect of Religious Facebook
ABSTRACT

Digitalization and interactivity are influnetial in religion as a social institution by two aspects:
Religious communication and digitalization of religion. Traditional religious institutions and
users interested in religion use social media, especially Facebook, with variety of motivations.
Facebook is as a gathering medium, means of communication and tool of propaganda and new
guidance not only for Muslims but ol also for other religions and beliefs. “The Cencept of
Religious Facebook" analyzed in this research is signifying the appearance of Facebook (such as
sharings, interations and activities) that have been added some religion into or have been
religiousized it. The debates over the Religious Facebook they maingly bring to disclose some
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oppurtunities and threats to the way of perception and representation of religion in social
media, its purpose and effects can be handled in two categories: 1) “Digital religion debates” on
the possibility of digitalization to lead to a radical transformation of traditional perception of
religion. 2) Presentation/hypocrisy [ryya]- stimulatation/conveying debates on appropriatness
of sharings with religious content to religious sincerity and privacy. In this research which
reached various findings on both debates, it is applied two complementary techniques: The first
is a the literature search referenced to construct the theoretical frame; and the the second is a
survey study to obtain user’s opinions about “Religious Facebook”. According to some
literature, digital religion reduces the existing effects of traditional institutions of religion,
individuals and doctrines; and then the resulting gap will fill the "new digital religion".
According to our research on the elective sample of 200 people, the psychological, spiritual and
spiritual functions of the religion in the digitalization trend are weakening; in contrast, the
sociological, political and pragmatic functions of its comes to the forefront, and criticism about
this situation is increasing. This negative trends can have many reasons, but users have a
serious tendency to identify with current political party (AKP) in power who has conservative
and religious discourse.
Keywords: Digitalization, Religion, Digital Religion, Religious Facebook, Social Media.

1. Dindar Facebook Nedir?
Din, insanlar için kendilerini tanımlamakta kullandıkları en önemli referanslardan biridir.
Araştırmalara göre insanların %84’ü kendilerini bir dine mensup olarak tanımlamaktadır.
Halihazırda Müslümanlık, küresel ölçekte Hristiyanlıktan (%31.4) sonraki en yaygın (%22.3)
ikinci dindir ve yakın gelecekte (80 yıl içinde) en yaygın birinci din (%35) olacağı tahmin
edilmektedir (Pew Research Center, 2015).
Farklı veriler olmakla birlikte Facebook kullanıcıların en az % 33’ü profillerinde dini
inançlarına dair bilgiler paylaşmaktadır (Miller, 2017). Bu araştırmada analiz edilen “Dindar
Facebook” olgusu, “içine din katılmış” veya “dinselleştirilmiş” Facebook görünümlerini
(paylaşım, etkileşim ve etkinlikleri) ifade etmektedir. 7.4 milyar nüfuslu dünyada, bugün
itibariyle 2.2 milyar kullanıcıya ulaşan Facebook’un (Internet Live Stats, 2018) diğer
görünümlerinden (etik, politik, akademik, eğlenceli vb.) farklı olarak Dindar Facebook, dini
motivasyonlu ya da dinî içerikli paylaşımları içermektedir. Dindar Facebook, sadece
dindarlar veya çeşitli sebeplerden ötürü dinle ilgilenenleri içermez; dini içeriklerle karşılaşan
veya etkileşime giren seküler ya da din-dışı her türlü kullanıcıyı da kapsar. Akademik
araştırmalarda ise dijital din ve dinî iletişim olgusunun bir bölümü olarak ele alınır.

2. İnsanın Doğası ve Din
Bugüne kadar din ile insan doğası arasında çeşitli ilişiler kuruldu. Bu ilişkilerin bir
kısmına göre din, insan psikolojisinin bir gerçeği; diğer bir kısmına göre ise topluluk halinde
yaşayan insanın bir gerçeğidir. İnsan doğasına dair üç farklı görüş şöyledir:
i.
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Aristoteles’e göre insan “zoon politikon” yani toplumsal bir varlıktır. Bu şu
anlama gelir: İnsan doğasının bir gereği olarak sosyal ve siyasal yapıdadır.
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İçerisinde bulunduğu toplumu onaylar ve toplumun onayını arar. İnsan,
sosyalleşme yoluyla hem toplumu hem de kendini biçimlendirir (Aristoteles,
1975, s. 27-29).
Aristoteles; bedeni olmayan, bölünmeyen, uzayda yeri olmayan mükemmel bir
varlık olarak tanrıya inanmaktadır. Bazıları, Aristoteles’in dine bu türlü bir
yaklaşımının Müslüman teolojisi (tanrı görüşü) ile örtüştüğünü iddia etmişlerdir
(Emiroğlu, 1999, s.50).
ii.

Thomas Hobbes’a göre “homo homini lupus” yani insan insanın kurdudur
(Hobbes, 2007, s. 12). İnsan doğası gereği bencil, çıkarcı ve kötü bir varlıktır.
Ahlak felsefesini din ya da teolojinin etkisinden kurtaran Hobbes, tipik bir
modern düşünür olarak onu bilime tabi kılmıştır. Eğer etik, insanın eylemlerine
ve yaşamın amacına dair sağlam ve güvenilir bilgiler sunmak istiyorsa geleneğe,
dinî otoriteye değil, psikoloji ve biyolojinin nesnel yasalarına dayanmalıdır.
Hobbes’un düşüncesinde ne dindar ne de laiklik tutum önemlidir. Önemli ve
belirleyici olan unsur, “egemenliği tartışılmaz mutlak bir otorite” ve ona itaattir
(Karagözoğlu, 2006).

iii. Jean Jacques Rousseau’ya göre ise “Her şey, Yaratıcı’nın elinden çıktığında iyidir;
insanoğlunun elinde bozulur” (Rousseau, 1941, s. 10). İlk başta doğal insan ve
doğa durumu, sonrakinde ise toplumsal insan ve toplum durumu söz konusudur
(Rousseau, 2011, s. 174). Toplum durumundaki siyasal ve kültürel düzen, insan
doğası bozmuştur. Doğal insan ile toplumsal insan arasındaki ayrımı, doğa
durumu ve toplum durumu kavramlarıyla ifade etmektedir.
Rousseau’ya göre tanrı fikri, insana tamamen his kanalından gelir. Buna göre
dinin kaynağı insandır. İman bir coğrafya meselesidir: Çocuk hangi coğrafyada
doğup büyürse o bölgenin inancını ve kültürünü benimser. Bu yüzden hakiki
rehber din değil, vicdandır (Rousseau, 1960, s. 15).
Geleneksel din ve teoloji araştırmalarında din, ya eski toplumsal kurumlardan biri olarak
ya da kökeni metafiziksel olan tümüyle tanrısal bir proje olarak ele alınır. Günümüzde ise
dijital din olgusunu tasvir edebilmek ve açıklayabilmek için gözlenebilir antropolojik, politik
ve psikolojik olgulara daha fazla atıf yapılmaktadır.

3. Dinin Toplumsal İşlevi
Dini hem birey hem de toplum açısından ele alan araştırmalarda, dinin sosyal pisikolojik etki
ve işlevine dair çeşitli tespitler yapıldı. Aksi iddialar var olmakla birlikte dinin 4 farklı
işlevlerinden bahsedilir:
i.

Bütünleştirici - ayrıştırıcı etkisi: Din, toplumları bir arada tutar. Benzer inanç,
ibadet ve yaşam tarzının toplumsal bütünlüğe yaptığı katkı reddedilmezdir.
Ancak dinin bütünleştirici faktörü olduğu kadar “inanan” ve “inanmayan”
şeklinde bir ayrıma da yol açtığından, ayıştırıcı etki olarak da
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değerlendirilmiştir (Wach, 1995). Örneğin Huntington, medeniyetler çatışması
tezini, farklı dini inançların, özellikle de Müslümanlık ve Hristiyanlık
arasındaki mücadeleye dayandırmıştı (Bkz. Huntington, 1993). Öte yandan aynı
dinin farklı yorumlayan gruplar (mezhepler) arasındaki çatışmaları hesaba
katılmalıdır (Biçer, 2016, s. 373).
ii. Toplumsal kontrol: Din, insanları toplum kuralları çerçevesinde tutmayı
sağlar. Toplumsal kontrol, her zaman dışsal değildir; bireyi sadece dışarıdan
zorlamaz. Kişinin bilincine “içselleşir”; “vicdan” biçiminde işlerlik kazanır
(Keskin, 2004, s. 68). İnsan bilinci, dini telkin ve inançların etkisi altında, her
türlü norm-dışı eylemden uzak durmaya yönelik belirli davranış modelleri
geliştirir (Keskin, 2004, s. 35). Böylece gözlenebilir ve denetlenebilir olmayan
alanlarda kişi, içsel dini mekanizma tarafından kontrol edilir. Dinin bu otokontrol etkisinin her türlü otorite tarafından onaylandığı görülmektedir. Bazı
literatürde psikolojik oto-kontrol “iç kontrol”, sosyolojik kontrol ise “dış
kontrol” olarak tanımlanır. Dış kontrolde din, Weber ’in “meşrulaştırma”
dediği işlevi yerine getirir. Din, otoritenin kullandığı gücü “açıklar” ve
“rasyonalize eder” (Berger, 1993, s.58).
iii. Düzenleyici - yapılandırıcı etkisi: Teoride toplum hayatını düzenleyici
normlar koyan din, uygulama da ise öteden beri var olan toplumun içine nüfuz
etmek suretiyle onu bir dereceye kadar yeniden düzenler (Wach, 1995).
Düzenleyici-yapılandırıcı etkiyi, düğün, doğum, düğün gibi törensel olaylarda
görmek mümkündür. Dın-dışı (seküler) toplumlarda bile bu kurumlar
kutsanmaktadır. Örneğin evlilik neredeyse küresel ölçekte kutsallık taşır.
iv. Değiştirici etkisi: Her din, kendine özgü grup, kurum, toplumsal normlar ve
dünya görüşlerini yapılandırarak, yeni bir toplumsal yapı inşa eder. Böylece
din, toplumsal yapıyı değiştiren, sosyal değişimi yöneten bir aktördür (Wach,
1995).

4. Dijitalleşme ve Din: Dijital Din
Bilim ve teknolojideki gelişmeler ve savaşlar, geçmişte hiç olmadığı kadar toplumsal
hareketliliği hızlandırmış ve yoğunlaştırmıştır. Gelinen noktada toplumlar, yapı ve işleyiş
bakımından gittikçe karmaşıklaşmakta, toplumsallık tam olarak yeniden üretilemekte fakat
dijital formda üretilmektedir. Bu yeniden üretim, iletişim-etkileşim-dijitalleşme üçlüsü
tabanında gerçekleşmektedir.
İnternet ve bilgisayarın icadı, teknoloji ile kitle iletişimi bir araya getirdi. İletişim ve
yayıncılık yeni bir boyut kazandı, dijitalleşti. Web ’in ilk aşaması olan “Web 1.0”, 1990’lı
yılların başında icat edildiğinde, insanlığa hizmet eden en önemli birkaç teknolojiden biri
olarak görüldü. Birçoklarının ifade ettiği gibi internetin ses, yazı ve görüntüyü bir araya
getirmesi, bütün iletişim araçlarının temel özelliklerini tek çatı altında toplaması (yöndeşme
etkisi), onu tüm zamanların en büyük iletişim teknolojisi haline getirdi (Bkz. Haberli,
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2012:28). Böylece Web 1.0, kesinlikle bir tehdit ya da tahakküme yol açan bir icat olarak
görülmedi. İnternetin 2000’li yılların başında Web 2.0’a evrimi, insanlığı dijitallik-sanallıketkileşim kavram üçlüsüyle tanıştırdı ki bu dijital dünya tasarımı, distopik kaygıları aniden
tetikledi. Gerçekliğin çok boyutlu olarak yitirilmesi, samimiyet, mahremiyet ve görsel dünya,
tartışmaların odağına oturdu. Wellman’ın ifade ettiği gibi araba, uçak gibi gelişen ulaşım
araçları ile telefon ve bilgisayar gibi iletişim ağları, uzak mesafedeki insanları birbirlerine
yakınlaştırdı, çeşitli sosyal ilişki kurmalarına imkân tanıdı. Sosyal ağlar, “sosyal kimlik ve
aidiyetin bulunduğu, sosyalleşme ve bilgi paylaşımına imkân veren sosyal örgütlenmeler”
hâlini aldı (Bkz. Wellman, 2001). Dini bir örgütlenme biçimi olan cemaatler (topluluklar),
dijitalize oldu. Sanal cemaatler (digital communities) içinde çok sayıda dini insiyaklı
oluşumlar, dijital dini cemaatler mevcuttur (Bkz. Narmanlıoğlu, 2014).
Artık şunu kabullenmek mümkün: Başlangıcından itibaren hayatı kolaylaştırmak için
insanın ürettiği teknoloji, bugünkü geldiği noktada bilgiyi kolaylaştırmak için insanı yeniden
üretmektedir. İnsan artık dijital yaşam formundadır. Bu formun yakın veya uzak gelecekte,
trans-humanizm içinde post-human türünü (sonraki insanı) üretebileceği tartışılmaktadır.
“Sonraki insan”ın dinin inanç, pratik ve eğililerinin ne olacağını öngörebilmek, dijital din
araştırmalarıyla ilişkilidir.
Sınır tanımayan bir etkileşim imkanı sunan sosyal medya aracılığıyla dini, dili, ırkı ne
olursa olsun birçok görüş ve inanç mensubu birbiriyle iletişime geçmektedir. Kullanıcılar,
kendi inançlarını içeren metin veya çoklu ortamlar paylaşmaktadırlar. Bu sanal platformda
ateizmden deizm ve agnostisizme, dini hoşgörüden radikal dini akımlara kadar birçok inanç
görünürlük kazanmakta, Dindar Facebook olgusu ortaya çıkmaktadır. Farklı hatta birbirini
dışlayan veya karşıt inançların karşılaşması kaçınılmazdır. Bu bağlamda dijital din, gerçek
toplumun ve böylece de geleneksel dini yeniden üretmektedir.

4.1. Dijital Din Pratikleri
Yeni medya, din kurumunda bir dizi açılım ve değişime hem zemin hazırladı hem de
bunlara onu zorladı. Din adamları, teknolojik gelişmeye uyum sağlamak konusunda
zorlanmadılar. Menekşe’nin de tespit ettiği gibi, sosyal medya kullanıcıları dinî bilgi ve
mesajlarını, inanç, ilke ve doktrinlerini, kutsal metin ve ritüellerini fiziksel ortamdan sanal
ortama taşıyorlar; yüz yüze başlayıp sesli, görsel ve sanal olarak iletişimini devam
ettiriyorlar. Böylece çok sayıda sanal cemaat, dinî etkinlik ve ritüel oluşmuş durumda
(Menekşe, 2015, s.152). Aşağıda dijital din uygulamalarına dair birkaç olgu yer almaktadır:
i.

ii.

iii.

Kutsal mekanların teknolojikleşmesi: Cami, mescit ve diğer ibadethanelerin
mobil güvenlik kameraları, projeksiyon, dijital ses sistemleri, hutbe ve
vaazların ekranlarından okunduğu tablet ve bilgisayarlarla donatılması
Dini kurumların dijitalleşmesi: Dinî kurum, cemaat ve tarikatların
öğretilerinin bilinirlik, görünürlük, tanıtım ve erişimine yönelik internet
sitesi oluşturması, sosyal medya hesabı açması
Dinî liderlik pratikleri: Etkili veya meşhur birçok dini kimliğin; Twitter,
Facebook, Youtube gibi kanallarını, dini kaygı ve ilgileri olan kullanıcılarla
buluşma ortamı olarak kullanması
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iv.

Dini motivasyonlu anonim sosyal medya hesapları: Dini ilgilere sahip
kullanıcıları bir araya getirmek, çeşitli paylaşımlarda bulunmak için anonim
sosyal medya hesabı oluşturması

v.

Dini içerikli kişisel paylaşımlar: Din motivasyonlu olmamakla birlikte kişisel
durum ve toplumsal olayların etkisindeki kullanıcıların dini içerikli resim,
video, tablo, kısa ya da uzun metinler, dini capsler, dini mekanlar, dini belgeler
veya kutsal sözler paylaşması, bir paylaşıma yorum yazması

vi.

Dijital ibadet: Sosyal medyada açılan hesaplar aracılığıyla kutsal metin ve
duaların okunması, dua talebi, hac ve sadaka gibi ibadetler için halkalar
oluşturulması

vii.

Dini bilginin dijitalleşmesi: Kuran ve hadis gibi önemli tüm dini külliyat, dijital
ortama aktarıldı veya dijitalleştirilmesi

viii.

Dini kutlama ve tebrikler: Dini gün ve gecelerde, bayramlar vesilesiyle kutlama
içerikli paylaşımlar

4.2. Dijital Dinin Din Üzerindeki Olası Etkileri
Dinin dijitalleşmesi, çeşitli tartışmaları başlatması kaçınılmaz. Aşağıdaki birkaç örnek
sıralanmaktadır:

36

i.

Teknoloji okur yazarı olan kullanıcılar, ihtiyaç duydukları dini bilgiyi öğrenmek
için artık din adamlarına daha az ihtiyaç duyuyorlar. Bu durum, “hocaya sorma”
veya “papaza sorma” olayının daha seyrek gerçekleşmesine, din adamlığının dini
bilginin aktarılmasındaki rolünü zayıflatabilir (Bkz. Walker, 2018).

ii.

Baştan sonra, girişten gelişmeye, sorudan cevaba doğru akan ve bir bütünlük arz
eden “klasik doğrusal metinlerin (lineer text)” ve “okuyucu”nun yerini, “dijital
doğrusal-olmayan hiper-metin veya wiki-metinlere (non-linear text)” hatta tweet
ve facebook paylaşımları gibi kısa metinlere ve “kullanıcılar”a bırakması,
geleneksel okuyucu rollerini değiştirmektedir (Bkz. Patterson, 2015).

iii.

Hiper-metinler, sosyal medya paylaşımları ve mobil uygulamalar, dini kitapların
yerini alabilir. Bu teknolojiler, dindar kullanıcıları yeniden biçimlendirebilir ve
ibadet pratiklerini değiştirebilir.

iv.

Dini bilgilerin vaaz-sohbet ortamında, soru-cevap veya tedrisat (dersler) şeklinde
değil de mobil uygulamalardan veya internet aramalarıyla edinilmesi, hangi
bilgilerin öğrenileceğine karar veren kapı bekçiliğini zayıflatabilir. “Otorite odaklı
din”in yerini alan “kullanıcı odaklı din” olgusu, referans kitaplar düşüncesini ve
dini ana akımları zayıflatabilir.
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v.

Mobil uygulamalarda veya sosyal medyada, yorumlayıcı bir vaiz veya açıklayıcı
bir müfessirin yokluğunda, üstelik dar zamanda dini metinlerle karşılaşan
kullanıcılar, hiç farkında olmadan geleneklsel din tasarımından, egemen tefsir
geleneklerinden kopabilirler. Bu durum, dini metinlerin motamot alımlanışını
yaygınlaştırabilir. Ve motamot alımlama bazı riskleri beraberinde getirebilir
(Walker, 2018).

5. Dindar Facebook İçeriklerine Dair Kullanıcı Görüşleri
Türkiye’de 2000’li yılların başından itibaren dinin, önceki yıllara oranla önemli bir pozitif
referans kaynağı olarak kabul görmeye başladığına dair çok çeşitli veriler bulunmaktadır.
Verilerin yorumlanışında, başlıca etken olarak kendisini dindar veya muhafazakar olarak
tanımlayan 15 yıllık muhafazkar-dindar bir partinin iktidarı gösterilmektedir. Din ve iktidar
arasındaki ilişki, çeşitli açılardan tartışmaya açılmış durumdadır. Bazı yorumlara göre,
iktidarın yücelttiği kavramları, vatandaşların sahiplenmesi doğal bir süreçte gerçekleşir. Bazı
yorumlara göre dini kimliklerin öne çıkmasında iktidarın dağıttığı ekonomik güçten pay
alma isteği, yani pragmatik kaygılar etkili olmuştur. Diğer bazıları için mesele, samimi fakat
politize olmamış dindarların dini pratiklerini özgürce yaşayabilecekleri bir siyasal ve sosyal
ortam oluşmuştur ki önemli olan da din açısından budur. İktidarın sunduğu bu rahatlık
ortamı, dini bilgi ve değelerin yaygınlaşmasına pozitif katkı sunmuş yani dini, teşvik etmiş
sayılabilir.
Türkiye’de dinin önemli bir referans ve tartışma konusu haline gelmesinde, sosyo-teknik
ve dijital olgular da etkili olmuştur. 2004 yılında, etkileşimli Web’in geliştirilmesiyle pasif
konumdaki izleyici ve okuyucular, aktif durumdaki kullanıcı statüsüne yükseldiler. Önceki
dönemlerde bastırılan, zaman zaman “irtica” tanımlamasıyla suç sayılan dini akım, görüş,
pratik ve ritüeller sosyal medyanın da etkisiyle birden yayıldı. Facebook ve diğer sosyal
medya platformlarda dini paylaşımların sayısı ve içeriğindeki çeşitlilik hızla arttı. Öyle ki
“Cuma tebrik mesajları” muhafazakar kitlenin gündelik işlerinden biri haline geldi. Umre ve
hac planları, fotoğrafları ile ayet ve hadis paylaşımlarına gittikçe daha sık rastlanılmaya
başlandı.
Sosyal medyadaki dini paylaşımlar, çeşitli amaçlarla paylaşılıyor ve farklı işlevlere sahip.
Bazı kullanıcılar, dinin siyasallaştığını iddia ederken bazıları dini paylaşımların temel insan
haklarından biri olarak görüyor. Bazıları dindarların dikkatsiz davrandıklarını, dinin kişinin
iç dünyasıyla ilgili olduğunu, dolayıyısla dini paylaşımların riyaya (gösterişe) dönüştüğünü
ileri sürüyor. Peki, gerçekten de kullanıcılar niçin dini içerikli paylaşımlarda bulunuyorlar.
Dini içerikli paylaşımları nasıl karşılıyorlar? Facebook kullanıcıları üzerinde yaptığımız ve
aşağıda sunduğumuz araştımayla bu sorulara cevap bulmaya çalıştık.

5.1. Örneklem Evreninin Seçimi
Anket araştırması, 200 kişilik seçmeli örneklem üzerinde yapılmıştır. Katılımcılar
belirlenirken yaş, cinsiyet, ekonomik durum, eğitim seviyesi ve yaşadığı yer açısından
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre orantılı olması temin edildi. Buna göre katılımcı
kategorileri şöyle oluştu: Yaş aralığı:18-70; gelir durumu: düşük-orta-yüksek; okur-azarlık:
lise-üniversite-lisansüstü. Katılımcıların kimlik bilgileri gizli tutulmuştur.
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5.2. Kullanıcı Tutum Anketinin Oluşturulması ve Uygulanması
200 kişiye, bir ilahiyat ve iki iletişim uzmanı rehberliğinde hazırlanan ve toplam 27
sorudan oluşan “Facebook’taki Dini İçerikli Paylaşımlaraa Dair Kullanıcı Tutum Anketi”
uygulandı. Anketin ölçmek istediği durum şudur: Facebook kullanıcılarının dini içerikli
paylaşımlara karşı duygu, tutum, davranış ve tepkileri.
Anket formları ya yüzyüze ya da Google Anket Formu Formatında çevrim içi
doldurulmuştur. Kullanıcılar, her soruda tek bir seçenek işaretlediler. Yüzyüze doldurulan
anket verileri de Google Analytics’e girilmiş, veriler doğrudan Google Analytics’ten
alınmıştır.

5.3. Araştırmanın Bulguları ve Analizi
Anket sorular ve katılımcıların bunlara verdikleri yanıtların analizi aşağıda sunulmuştur:
Soru 1: Facebook’ta dini içerikli paylaşımda bulunuyor musunuz?
Araştırmaya katılan 200 kişiden sadece 67’si dini içerikli paylaşımlarda bulunduğun
belirtmektedir. Türkiye’deki her üç kişiden biri dini paylaşımda bulunduğunu ifade
etmektedir. Bu durum, tahminlerden daha düşüktür.
Tablo 1: Facebook’ta Dini Paylaşımda Bulunma Yüzdeleri

Kişi
sayısı

Yüzde
(%)

1

Evet, paylaşımda bulunuyorum.

67

33.5

2

Hayır, paylaşımda bulunmuyorum.

133

66.5

Bununla birlikte sonraki analizlerden ortaya çıkan şu iki noktaya dikkate edilmelidir:
Birincisi, muhtemelen kullanıcılar, “dini içerikli paylaşım”ın tanımı konusunda farklı
görüşlere sahipler. Örneğin Facebook sayfasında cuma veya bayram tebriği gibi
paylaşımların yer aldığı bazı kullanıcıların, dini içerikli paylaşımda bulunmadıklarını
söyledikleri tespit edilmiştir. Hâlbuki hem literatürde hem de bizim araştırmamızda bu tür
paylaşımlar da dini içerikli paylaşım kategorisinde yer almaktadır. İkincisi; dini içerikli
paylaşımda bulunmayan kullanıcılar, dini içerikli paylaşımlarla karşılaşabilmektedir.
Soru 2: Dini paylaşımlarda bulunmak size hangi sosyo-psikolojik durumu sağlıyor?
Bu soru ile paylaşımda bulunan veya bulunmayan insanların bulundukları takdirde
hangi duygu durumunu yaşadıklarını belirlemek amaçlandı.

Tablo 2: Dini Paylaşımlara Eşlik Eden Sosyo - psikolojik Durumlar
1

38

Aynı duygu ve düşüncedeki insanların iletişim halinde olması

Kişi
Sayısı

Yüzde (%)

40

20,0
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2

Dini inançları açıklama hakkı ve özgürlüğü yaşama

70

35,0

3

İrşad ve tebliğde bulunma(dini yayınlaştırma) duygusu

26

13,0

4

İyi bir şey yaparak sevap kazanma

8

4,0

5

Manevi olarak iyi hissetme

56

28,0

Neredeyse her üç kullanıcıdan biri (%35), dinî içerikli paylaşımları, dinî tercih ve
inançları açıklama konusunda “bir hak ve özgürlük” olarak görmektedir. Her dört
kullanıcıdan biraz fazlası (%28), “manevi olarak iyi hissetme” işlevini önemsiyor ki bu,
Dindar Facebook’un manevi havasından feyzlenme (veya esinlenme, arınma vb.) anlamına
gelebilir. Bu yorumu, Dindar Facebook’taki dini paylaşımlar yoluyla “sevap
kazanabilecekleri” düşüncesindeki (%4) kullancılar onaylayabilirler. Facebook, içinde hayır
hasenat işlerinin veya ibadet ritüellerinin yapıldığı bir ortam hizmeti sunmaktadır. Dini
içerikli paylaşımlar adeta Facebook’a maneviyat bulaştırmaktadır (contamination).
Din, insanların kimlik oluşumunda oldukça etkili bir rol oynamaktadır. Sosyal medyanın
gelişimi ve iktidarın dini yaşamak için özgür bir ortam sunması, bireylerin paylaşımda
bulunmalarının temel etkenidir. Dini özgürlük hissi, başat etken gibi görünmektedir.
Özgürlük ideali, yüzyıllar boyu savaşlara sebebiyet veren, bireyler ve gruplar arasındaki
sorunları oluşturan, kimi zaman aileleri yıkan bir tetikleyici konumundadır. Çünkü kişilerin
özgürlük arayışı hiçbir zaman son bulmamış, aksine istemedikleri konularda bile “özgür”
olmadıklarını hissettikleri anda, kısıtlandıkları alana doğru yönelim gösterdikleri
görülmüştür. Korku çekiciliği ve Wilhelm Reich ’in bastırılmış özgürlüğün bedeli çalışmaları
bu durumu açıklar niteliktedir. Kişiler kendileri yapmasalar bile, yapmadıkları konularda
bile özgür olmak isterler.
Soru 3: Facebook’taki dini içerikli paylaşımlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bu soruda Facebook’taki dini içerikli paylaşımlar
düşündüklerini sorgulamak üzere oluşturuldu.
Tablo 3: Katılımcıların Dini Paylaşımlar Hakkındaki Düşünceleri

hakkında

kullanıcıların

ne

Kişi
Sayısı

Yüzde (%)

1

Muhafazakârlığın bir göstergesidir.

35

17,5

2

Dini yozlaştırmaktadır.

24

12,0

3

Dini duyguları güçlendirmektedir.

42

21,0

4

Facebook’a manevi bir hava katmaktadır.

29

14,5

5

Riyakarlık ve gösterişe yol açmaktadır.

70

35,0

Katılımcıların %35’i tarafından (5.seçenek) dini içerikli paylaşımlar, dini samimiyetle
örtüşmeyen bir riyakârlık ve gösteriş durumu olarak algılanmaktadır. Paylaşımlar, dini
yozlaştırarak dine zarar vermekte (2. seçenek %12) fakat bu zarar, kişilerin dini tutum ve
pratikleriki hakkında olumsuz tutumlardan daha az önemsenmektedir. Bu katılımcılara
göre, “Dindar Facebook”, dini riyakarlık platformu gibi durmaktadır. Öte yandan dini
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içerikli paylaşımın bir hak ve özgürlük olarak gören tutum ile paylaşımların riyakarlığa yol
açtığını düşüncesi tam olarak örtüşmemektedir. Belki bu durum, Festinger’in (1919-1989)
bilişsel çelişki kuramıyla açıklanabilir. Bununla birlikte önceki sorunun (2. Soru),
katılımcıların paylaşımda bulundukları varsayımından hareketle sorulduğu ve olumsuz
seçenekler verilmediği dikkate alınmalıdır.
Katılımcıların tek bir seçeneği işaretlemek zorunda oldukları göz önüne alındığında,
Facebook’a dindar bir hava kattığını düşünen katılımcı sayısı (%14,5) en düşük oran olsa da
önemli hâle gelmektedir. Topluma ilk girdiğinde televizyon gibi kitle iletişim araçları için
bazı muhafazakâr çevreler, “Gâvur icadı!” diyerek teknoloji-karşıtı bir tutum sergilediği
biliniyor (Bkz. Bülbül ve Özbay, 2007, s. 22). Her ne kadar teknolojik determinizme uzun
süre direnemeseler de bu muhafazkar tekno-karşıtların aynı zamanda kendilerini dindar
olarak tanımladıkları biliniyor. “Müslümanlar neden bunu kullanıyor? Bütün bunlardan
şehvet akıyor, günaha teşvik ediliyor!” gibi söylemlere sahiptiler (Bkz. Ehli Sünnet Büyükleri
Sitesi, 2018). Aynı tekno-karşıtlığın daha sonra internet kafeler, bağımlılık ve ahlaka
mugayyir içerikleri gerekçe gösterilerek internet teknolojisine de yöneldiği fakat kısa süreli
ve zayıf bir tepki olarak geçmişte kaldığı gözlenmektedir. Web 2.0 teknolojisi ve sosyal
medya söz konusu olduğunda ise ortaya gerçek bir tartışma çıkmış gibi görünüyor:
Facebook dindar bir havaya bürünüyor hatta pragmatik kullanıcıların elinde bir riyakarlık
aracına da dönüşmüş, diyebiliriz. Buna karşın Facebook dini bir görünüm kazanmış,
mahafazakarlığığın yeni bir yayılım alanını yaratmış olabilir. İkinci en yüksek yanıt (%21) ise
dini duyguları güçlendirdiği yönünde yoğunlaşmaktadır. Çoğunlukla dini paylaşımda
bulunduğunu söyleyen katılımcıların bu seçeneği tercih ettiği düşünülebilir. Dini içerikli
paylaşımların muhafazakârlığın göstergesi olduğuna inan (%17.5) önemli bir grup da vardır.
Soru 4: Sizce insanlar, hangi amaçla dini içerikli paylaşımlarda bulunuyorlar?
Takipçilerin, dini içerikli paylaşımda bulunan kullanıcıların içsel-psikolojik amaçları
hakkında hakkındaki düşünceleri sorgulanmaktadır. Kişiler kendi paylaşımlarını
yargılamayabilir fakat başkaları söz konusunda, aynı davranışı daha nesnel yargılayabilir.
Verilen yanıtların 3. soruyla tutarlı olması beklenmektedir.
Tablo 4: Dini Paylaşımda Bulunma Amaçları

Kişi
Sayısı

Yüzde
(%)

1

İyi ve güzel olan şeyleri yaygınlaştırmak için

54

27,0

2

Sevap kazanmak için

11

5,5

3

İnandığı dini yaygınlaştırmak için

22

11,0

4

Mistik ve manevi duyguları paylaşmak için

28

14,0

5

Toplumun geneliyle uyumlu görünmek için

95

42,5

Katılımcıların yarısına yakını (%42.5), “toplumun geneliyle uyumlu görünme” niyetiyle
bu tür paylaşımlarda bulunduğunu belirtmektedir. Aslında dini paylaşımların samimiyet
içermediğine, politik kaygılarla paylaşıldıklarına dair kesin bir inanca sahip gibi görünüyor.
Aristotales’in “zoon politikon (toplumsal hayvan)” kavramıyla ifade ettiği gerçek, insanın
etik bir varlık olduğu kadar, politik bir varlık olduğudur. Zoon politikon’da erdemin bir
kısmı toplumsal uyum, siyasi katılım, saygınlık, görgü ve hoşgörüye bağlanmıştır
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(Aristoteles, 1975). Dindar Facebook kullanıcıları, dini terimleri psikolojinin içine düşürenler
tarafından “aşırı toplumsallaşmış” olarak görülebilir.
Katılımcıların önemli bir kısmı (%27), “iyi ve güzel olan şeyleri yaygınlaştırma” amacının
motive ettiğini düşünmektedir. İrşat ve tebliği dini bir vazife olarak kabul eden bir grup için
Facebook, bir tür dini iyilik platformu gibi işlemektedir. Din iyiye ve güzele yönlendirmekte,
Facebook ise buna ortam sunmaktadır.
Soru 5: Sizce dini içerikli paylaşımlarda bulunmayı en çok etkileyen unsur hangisidir?
Bu soru ile hedeflenen amaç, bireyleri dini içerikli paylaşımlar yapmaya yönlendiren
dışsal-sosyolojik unsurlar sorgulanmaktadır.
Tablo 5: Dini İçerikli Paylaşımda Bulunmayı Etkileyen Unsurlar

Kişi
Sayısı

Yüzde
(%)

110

55,0%

1

Seçimler ve halk oylamaları

2

Mülteci, kadın, çocuk, terör gibi güncel toplumsal sorunlar

24

12,0%

3

Bayramlar, dini gün ve geceler gibi kutsal zamanlar

20

10,0%

4

Siyasi parti liderlerinin söylemleri

13

6,5%

5

Güncel dini tartışmalar

33

16,5%

Katılımcıların yüzde yarısından fazlası (%55), paylaşımda bulunma eylemini etkileyen
dışsal-sosyolojik unsur olarak seçim ve halkoylamalarını görmektedir. 15. sorudan da
görüleceği gibi, seçim dönemlerinin etkileyici bir faktör olarak görülmesi, seçimlerin favori
partisinin muhafazkar-dindar söyleme sahip Adalet ve Kalkınma Partisiyle ilişkisi
kurulmaktadır. Bu durum, başka bir parti seçimlerin favorisi olsaydı yahut da daha az seçim
periyoduna girseydik, daha az dini içerikli Facebook paylaşımıyla karşılaşabilirdik,
anlamına gelir.
Katılımcılar, seçim zamanlarında kullanıcıların hükümetin politika ve değer yargıları
doğrultusunda hareket ettiğini varsaymaktadır, diyebiliriz. Katılımcıların yarısı tarafından
“Dindar Facebook’un dindarlığı”, politize olmuş bir dindarlık olarak görülmektedir. Bu
yargı, “güncel dini tartışmalar”ın Facebook kullancıları tarafından çok az (%16.5) ciddiye
alındığı özelllikle seçim etkisiyle kıyaslanamayacağı anlamına gelmektedir. Bununla birlikte
seçim dönemleri dışında, Facebook’u dindarlaştıran başlıca unsur “dini tartışmalar” olarak
görüldüğünü söyleyebiliriz. Medya 4. kuvvet olarak George Gerbner’ın da gündem
oluşturma kuramında belirttiği gibi, kamuoyu oluşturma gücüne sahiptir.
Katılımcıların çok az bir kısmı (%12); mülteci, kadın, çocuk, terör gibi güncel toplumsal
sorunların dini içerikli paylaşımlara etki ettiğini düşünmektedir. Tersten okunduğunda,
güncel toplumsal sorunların dini içerikli paylaşımlarda çok az yer aldığı sonucu çıkarılabilir.
Siyasi parti liderlerinin demeçlerinin dini paylaşımları tetiklediğini düşünen katılımcı oranı
ise oldukça düşüktür.
Soru 6: Kişisel ibadetler ve hayır işlerinin Facebook’tan paylaşılmasına dair verilen
görüşlerden hangisine katılıyorsunuz?
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Bu soruda kullanıcılara, dinî bir duygunun eşlik ibadet ve hayır işlerinin diğer
kullanıcıların (başkalarının) görmesi için veya görebilecekleri şekilde Facebook’tan
paylaşılmasını nasıl değerlendirdikleri sorulmaktadır. Bu sorunun yanıtının, 3. soruyla
tutarlılık göstermesi beklenmektedir.
Tablo 6: Yapılan İbadet ve Hayır İşlerinin Facebook'tan Paylaşılmasına Dair Görüşler

Kişi
Sayısı

Yüzde
(%)

1

Diğer kişisel paylaşımlar gibi normaldir.

30

15,0%

2

İyiliği teşvik ettiği için iyidir.

35

17,5%

3

Samimi dindarlık ile örtüşmez.

50

25,0%

4

Riyakarlık ve gösterişe yol açar.

60

30,0%

5

Yapılan iyiliğin samimiyeti konusunda şüpheye yol açar.

25

12,5%

Genel olarak “dini içerikli paylaşımlar” hakkındaki görüşün sorulduğu üçüncü soruda,
riyakârlık ve gösterişe yol açtığı düşüncesinin ağırlığı %35 idi. Bu soruda ise kişisel ibadet-ü
taatin paylaşımı sorulmaktadır. En az her iki kullanıcıdan birinin görüşü, olumsuzdur;
dindarlıkla örtüşmez ya da gösterişe yol açar (%55’) diye düşünmektedir. Paylaşan kişinin
ibadetindeki samimiyetine dair şüpheye yol açtığı görüşünü (%12,5) de buna ekleyebilir ki
bu durumda ibadetlerin paylaşımına olumsuz bakan kullanıcı oranı üçte ikiden fazla (%67,5)
olur. Bu sorudaki karşıt uçtaki “iyiliği teşvik eden iyi bir tutum” görüşü çok düşük (%17,5)
kalmakla birlikte üçüncü sorudaki “dini duyguları güçlendirdiği” görüşüne yakın bir değer
taşımaktadır. Dini içerikli paylaşımları “normal” olarak kabul eden (%15), aşırı uçlardaki
kullanıcılardan uzak duran nötr katılımcıların oranı en düşüktür ağırlıktadır.
Soru 7: Dini içerikli paylaşımlarla karşılaşma sıklığınız nedir?
Bu sorudan itibaren artık katılımcılardan görüşleri doğrudan talep edilmemektedir. Soru
ve seçenekleri, çapraz ya da çıkarım yapmayan uygun yapıda hazırlanmıştır. Bu arada,
Tablo 1’de katılımcıların %66’sı, dini içerikli paylaşımda bulunmadıklarını göz önünde
bulunduralım.
Tablo 7: Kullanıcıların Dini İçerikli Paylaşımlarla Karşılaşma Oranları

Kişi Sayısı

Yüzde (%)

1

Çok az (nadiren) karşılaşıyorum.

16

8,0

2

Ara sıra karşılaşıyorum.

82

41,0

3

Çok sık karşılaşıyorum.

69

34,5

4

Hiç karşılaşmıyorum.

3

1,5

5

Her zaman karşılaşıyorum.

30

15,0

Tabloda şu durum açıkça görülmektedir: 2, 3 ve 5. seçeneklerini işaretleyenler (toplam
%75,5) “ara sıra”, “çok sık” ya da “her zaman” dini içerikli paylaşımla karşılaşmaktadır. Bu
oran, ilk sorudaki “paylaşmıyorum” diyen kişi sayısından yaklaşık %10 fazladır. Öte yandan
paylaşımda bulunsun ya da bulunmasın, her dört kullanıcıdan üçü, dini içerikli
paylaşımlarla karşılaşmaktadır. Bu şu anlama gelir: Kullanıcıların %75,5’i, “Dindar
Facebook” kullanan bağlantılara sahiptir.
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Katılımcılar arasında “nadiren” karşılaşan (%8) veya “hiç” karşılaşmayan (%1,5) bir
grubun varlığı, anlamlı görünmektedir. Katılımcıların amaçlı örneklem seçimiyle
belirlendiğini hatırlatalım. Katılımcılar arasında, Türkiye’nin dini çeşitlilik yoğunluğuna
uygun olarak Müslümanlıktan farklı bir dini inanca sahip gayr-i müslim, hiçbir dini inanca
sahip olmayan ateist, dinsiz bir tanrı inancına sahip olan deist kişiler de yer almaktadır. Bu
durumda, hiçbir dini paylaşımla karşılaşmayan %1,5 ağırlığındaki grubun, ateist ve deist
oldukları düşünülebilir.
Soru 8: Dini içerikli paylaşımlarla etkileşime girme yönteminiz hangisidir?
Önemli bir kısmı dini içerikli paylaşımda bulunmayan katılımcıların Dindar Facebook’a
karşı tutumları tespit edilmeye çalışmaktadır.
Tablo 8: Paylaşımlarla Etkileşime Girme Yöntemleri

Kişi Sayısı

Yüzde
(%)

1

Görmezden gelirim.

62

31,0

2

Dini içerikleri çok sık paylaşan birini takipten çıkartırım.

20

10,0

3

Dini paylaşımda bulunanları arkadaş listemden çıkartırım.

3

1,5

4

Gerekli gördüğümde yorum yazarım.

33

16,5

5

Uygun bulursam beğenir veya paylaşırım.

82

41,0%

Dindar Facebook’a karşı hoşgörü ve sosyal medyaya doğal yollarla salınan manevi hava,
takipçilere hitap eden dini içerikli paylaşımların tekrar paylaşılmasıyla gerçekleşiyor olabilir.
Katılımcıların önemli bir kısmı (%57,5) ya “beğeni ve paylaşım” yapmakta ya da “yorum”
yazmaktadır yani etkileşime girmektedir. Dini içerikleri üreten kullanıcı sayısı gerçekte az,
onlarla etkileşime giren tüketici sayısı fazla olabilir. Dini içerikli paylaşımda bulunanları
“takip listesinden çıkardığını” söyleyen küçük bir grup (%10), “Dindar Facebook”a karşı
tolerans göstermemekte; din ve vicdan hürriyetine karşı, en azından kişisel Facebook
sayfalarında saygıyı, tahammülü ve hoşgörüyü gerekli görmemektedir.
Soru 9: Eğer yapıyorsanız, hangi tür dini içerikleri daha sık paylaşıyorsunuz?
Paylaşımda bulunan katılımcıların (Tablo 1’de %33,5 idi) hangi tür dini içeriklere daha
çok rağbet gösterdikleri sorgulanmaktadır.
Tablo 9: Paylaşım İçerik Türleri

Kişi Sayısı

Yüzde (%)

1

Kutsal gün ve geceleri tebrik mesajları

83

41,5

2

Kutsal metin, söz ve menkıbeleri

27

13,5

3

Ruhani kişiler ve din önderleriyle ilgili içerikler

11

5,5

4

Dini bayramlara dair tebrik mesajları

60

30,0

5

Hastalık, kaza gibi zor durumlarda dua mesajları

19

9,5

Facebook’a dini bir hava katan paylaşımların başında “dini gün ve geceler (%41,5)” ile
“dini bayram tebriği (%30)” paylaşımları gelmektedir. Bunu “kutsal metinler” (%13,5) takip
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etmektedir. “Ruhani kişiler ve din önderleriyle ilişkili içerikler” ise en düşük ilgiye (%5,5)
sahiptir.
Dikkat çeken kullanıcı grubu ise zor zamanlarında dilek ve dua mesajlarını Facebook’a
yazanlardır (%9,5). Kullanıcıların bir kısmı için Facebook, cami veya mescit gibi kutsal bir
mekana dönüşmüş durumdadır. Bir seccade veya toprak üzerinde, bir cami veya kutsal
mekanda el açarak, göğe yönelerek veya içe dönerek, kısık veya yüksek sesle dile getirilen
dualar, Facebook sayfalarına klavye tıklaması eşliğinde dijital dua olarak yer almaktadır.
Burada dua, beğeni ve yorumlara matuf bir dijital metne dönüşür; kul ile Allah arasındalık,
dijital duada başka bir şeye, örneğin kullanıcı ile takip arasındaki karşılıklı beğeni ilişkisine
dönüşür.
Soru 10: Daha çok dini paylaşımlarda bulunanların gerçekte de daha dindar oldukları
söylenebilir mi?
Bu soruda, Facebook’ta görünür hâle gelen dindarlığa, başka bir ifadeyle “Facebook
Dindarlığı”na dair samimiyet algısı analiz edilmektedir.
Tablo 10: Dini Paylaşımda Bulunanların Samimiyet Algısı

Kişi Sayısı

Yüzde
(%)

1

Kesinlikle söylenebilir

3

1,5

2

Söylenebilir

11

5,5

3

Kısmen söylenebilir

32

26,0

4

Söylenemez

54

27,0

5

Kesinlikle söylenemez

80

40,0

Katılımcıların büyük bir bölümünün (%67) Facebook’taki dini içerikli paylaşanları ya
samimi bulmamakta ya da kesinlikle samimi bulmamaktadır. Bu sonuç, Tablo 1’deki dini
içerikli paylaşımda bulunmadıklarını söyleyen %66’lık kesimle tutarlılık göstermektedir.
Dini içerikli paylaşımda bulumayan kullanıcılar, “Dindar Facebook’un riyakarlığa yol açtığı”
düşüncesinden hareketle dini içerikli paylaşımlara sıcak bakmıyor olabilirler.
Tablo 10’u, Tablo 3’teki yanıtlarla birlikte değerlendirdiğimizde, “Takipçiler aslında genel
olarak bu paylaşımlarda bulunan kişilerin dindar olduklarını düşünmüyorlar” demek
mümkün. Daha kesin analizler yapmak için dinî içerikli paylaşımların amaçları ve diniktidar ilişkisinde sosyal medya platformlarının rolü ve politik yapısı üzerine ilave
çalışmalara ihtiyaç var. Politik adaptasyon, sosyalleşme, sosyal uyum, oto-kontrol, gözetim
gibi kavramlar altında sosyal medyaya bakılmalıdır.
Soru 11: Dini içerikli paylaşımların ayrımcılıkla ilişkisine dair en doğru yanıt sizce
hangisidir?
Din; yukarıda belirtildiği gibi, topluluklara bir kimlik ve ortak bir ideal kazandıran
unsurlardan biri olabilmektedir. Bununla birlikte günümüzün “demokratik” ve “Batılı”
toplumlarında dinsel çeşitlilik ve çoğulculuk demokratik erdemlerden biri olarak kabul
edilmektedir. Din, birleştirici bir unsur olmaktan ziyade, saygı duyulması gereken bireysel
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ve kültürel bir farklılık unsurudur. “Dini paylaşımda bulunmak veya belirli bir dini motifi
öne çıkarmak, din kaynaklı bir ayrımcılığa yol açar mı?” sorusu önemli hâle gelmektedir. Bu
soru, 2002 yılından beri Türkiye’nin dini söylemlere sahip bir iktidarla yönetildiği olgusuyla
birlikte ele alınmalıdır. Tablo 11’de dini paylaşımların ayrımcılık unsuru içerip içermediğine
dair görüşler yer almaktadır.
11. Tablo: Paylaşımların ayrımcılık ile ilişkisi

Kişi Sayısı

Yüzde (%)

1

Hiçbir ayrımcılık içermez.

89

44,5

2

Dini ayrımcılık içerir.

60

30,0

3

Mezhepçilik içerir.

33

16,5

4

Irkçılık içerir.

10

5,0

5

Cinsiyet ayrımcılığı taşır.

8

4,0

Tabloda biri daha yoğun olmakla birlikte iki karşıt görüş yer almaktadır: Bir yanda
ayrımcılık içermediği görüşü (%44,5), diğer yanda çeşitli (dinsel, ırksal veya cinsel)
ayrımcılıklar içerdiği (%51,5) görüşü.
Dinin hem bütünleştirici hem de ayrıştırıcı etkisi, bu ankette açıkça ortaya çıkmaktadır.
Dini görüş, düşünce ve sembollerin özgürlük paylaşımı birleştirici, hak ve özgürlüklerini
kullanmanın keyfini ve emniyetini süren kullanıcıların toplumsal aidiyet duyguları
güçleniyor olabilir. Buna karşın birçok tartışma konusu yapılmayan fakat gündemde de
tutulmayan bireysel farklılıklardan biri olarak dine dair yoğun paylaşımlar, bir tür irşat ve
tebliğ, propaganda veya dijital misyonerlik gibi görülme riski taşımaktadır. Bu risk algısı, bir
ayrıştırmaya, çatışmaya yol açar mı? Bu soru için üstteki çeşitli ayrıcılıklar içerdiğine dair
ağırlıklı görüşün daha derinden analizi aydınlatıcı olabilir.
Ayrımcılık türlerinden birine biraz odaklanmalıyız: Belli bir dinin farlı yorumundan
ortaya çıkan mezhepler, dinler arası değil fakat “din içi çatışmaya” yol açabilir. Mezhep
çatışmaları, tarihin sık yaşadığı olgulardan biridir. Burada savaştan bahsedilmedi, sadece
belli bir mezhebin yüceltilmesi, diğerlerinin küçük görülmesini ifade eden “mezhepçilik”
soruldu. Kullanıcıların yaklaşık altıda biri (%16,5) Dindar Facebook paylaşımlarının
mezhepçilik içerdiğini düşünmektedir. Çoğu zaman kendisine bir çatışma kaygısının da
eşlik ettiği bu mezhep ayrımcılığının İslam dünyasındaki iktidar mücadelelerine bazı
durumlarda eşlik eden mezhep kavgalarıyla birlikte ele alınmalıdır.
Cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili tartışmaların önemli bir kısmında, ayrımcılık kaynağı olarak
dine atıf yapma yaygındır. Kadın-erkek ilişkilerindeki kadının statüsü, İslam hakkındaki
popüler tartışmalardan biridir. Buna karşın bizim araştırmamızda katılımcılar, dini
paylaşımlarda ortaya çıkması beklenen cinsiyet ayrımcılığıyla pek ilgili görünmüyorlar.
Çünkü kullanıcıların sadece %4’ü cinsiyet ayrımcılığı içerdiğini düşünüyor.
Soru 12: Sizce dini içerikli paylaşımlara egemen olan duygu nedir?
Bu soruda, paylaşımlara eşlik eden duygulara dair kullanıcı görüşleri analiz edilmektedir.
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Tablo 12: Dinî İçerikli Paylaşımlardaki Egemen Duygular

Kişi Sayısı

Yüzde (%)

1

Dostluk, kardeşlik, yardımlaşma ve hoşgörü

80

40,0

2

Farklı dini inançlarla bir arada yaşama

18

9,0

3

Zahitlik, maneviyat veya huzur

52

26,0

4

Küçümseme, alaya alma ve ötekileştirme

18

9,0

5

Kin, nefret veya düşmanlık

32

16,0

Dindar Facebook’un duygu durumu, oldukça pozitif algılanmaktadır. Kullanıcıların
dörtte üçü (%75), duygusal anlamda olumlu etkilenmektedir. Bunu ilk üç seçenekte
görmekteyiz. Benzer duyguların egemenliği dinin bütünleştirici etkisinin, pozitif duyguların
yoğunluğu ise Facebook’a katılan manevi havanın kanıtıdır. Maneviyat havası, Tablo 2’de de
ortaya çıkmıştı. Buna karşın kullanıcıların dörtte biri (%25) bunun aksini düşünmekte yani
negatif algılamakta, dinin ayrımcı etkisini gözlemlemektedir. Dindar Facebook’un her dört
kullanıcıdan biri (%25) için kin, düşmanlık ve ötekileştirme gibi olumsuz duygular
taşımaktadır. Buna Dindar Facebook’un kötücülük yüzü diyebiliriz. Yukarıdaki yorumu,
ulus devlet yapısı arz eden Türkiye’nin içindeki etnik ve dini azınlıklarla birlikte
değerlendirmek daha uygundur.
Soru 13: Sizce dini içerikli paylaşımlar, siyasi mesajlar içerir mi?
Bu soruda Dindar Facebook’un siyasetle ilişki, siyaset-din ilişkisi çözümlenmektedir.
Tablo 13: Dinî Paylaşımların Siyasi İçerikleri

Kişi
Sayısı

Yüzde
(%)

1

Kesinlikle içerir.

36

18,0

2

Siyasi mesajlar içermektedir.

27

13,5

3

Bazıları içeriyor olabilir.

104

52,0

4

Genelde siyasi mesajlar içermez.

15

7,5

5

Hiçbir siyasi mesaj içermez.

18

9,0

Tablo 5’te dinî içerikli paylaşımları tetikleyen dışsal-toplumsal unsurlar analiz edilmiş,
seçimler ve halk oylamaları en önemli unsur olarak öne çıkmıştı. Tablo 14, paylaşım
içeriklerine yansıyan bu siyasal etkinin yoğunluğuna ışık tutmaktadır. Dini içerikli
paylaşımların kesinlikle siyasi mesaj içerdiğini düşünenlerin oranı (%9), kesinlikle
içermediğini düşünenlerin iki katıdır (%18). Tablodaki diğer veriler bariz biçimde, Dindar
Facebook’a az ya da çok siyaset bulaştığını (%91) göstermektedir. Dindar Facebook için
kullanıcılar, “siyasallaşmış bir dindarlık” gözüyle bakmaktadır.
Soru 14: Bugün iktidarda hangi parti olsaydı dini içerikli paylaşımların oranı daha düşük
olurdu?
Bu soruda, siyasal iktidar ile dinî içerikli paylaşımlar arasındaki ilişki analiz
edeilmektedir.
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Tablo 14: Siyasi Partilerin Dinî İçerikli Paylaşımlara Etkisi

Kişi
Sayısı

Yüzde
(%)

1

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

91

45,5

2

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

6

3,0

3

Halkların Demokratik Partisi (HDP)

73

36,5

4

Saadet Partisi (SP)

10

5,0

5

Diğer

20

10,0

Son 15 yıldan beri iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisinin en büyük rakibi olan
Cumhuriyet Halk Partisi’nin dinî söyleme uzaklığı, Dindar Facebook’u zayıflatabilir.
Neredeyse her iki kullanıcıdan biri (%45,5), CHP iktidarında daha az dini içerikli paylaşım
olacağını tahmin etmektedir. İlginç sonuçlardan biri ise din eksenli aşırı muhafazkar Saadet
Partisi’nin (%5) milliyetçi MHP’den (%3) daha yoğun bir düşüse sebep olacağı yönündeki
öngörüdür. Burada aşırı muhafazakârlığın teknoloji ve sosyal medya karşıtlığı ile ilişkisi
incelenmelidir.
HDP ve CHP’nin dış-dışı veya din karşıtı görüşlerinin dini içerikli paylaşımları olumsuz
etkileyeceği görüşü, mevcut paylaşımlardaki siyaset etkisini daha görünür kılmaktadır. Bu
durum, dini özgürlükler bağlamında da tartışılmalıdır.
Soru 15: Facebook profilinizin dini inançlarınızı uygun bir biçimde yansıttığını
düşünüyor musunuz?
Bu soruda, kullanıcıların profillerini çok sayıda girişle kişiselleştirmelerine izin veren
hatta sık sık bu kişiselleştirmeleri talep eden Facebook’un, kullanıcıların gerçek dinî
tercihlerini doğru biçimde yansıtıp yansıtmadığına dair görüşler edilmektedir.
Tablo 15: Kişisel Profillerin Gerçek Dini İnaçları Yansıtma Durumu

Kişi Sayısı

Yüzde (%)

1

Kesinlikle yansıtır.

10

5,0

2

Yansıtır.

42

21,0

3

Kararsızım.

33

16,5

4

Yansıtmaz.

65

32,5

5

Kesinlikle yansıtmaz.

50

25,0

Gerçek dünyanın sınırlılıklarına karşı sanal dünya, sınırsız özgürlük hissini beslemekte,
kullanıcılar burada sanal kimlikler inşa edebilmektedir. Sosyal medyada “kişi/birey”
olmaktan çıkıp birer “kullanıcı”ya dönüşen insanlar, tümüyle yeni bir kişilik ve kimlik inşa
edebilir, bunu sunabilirler. Gerçek yaşamda hükmen ölen bireyler dahi sanal alemde
“geçmişi olmayan bir kullanıcı olarak” yeniden doğabilirler. Bu, bir tür yeniden diriliş veya
dijital reenkarnasyon olarak görülebilir.
Tablo 15, Facebook’un gerçek dini tercihleri yansıtmayarak, başka bir ifadeyle gerçeği
yeniden farklı formlarda oluşturarak bu dijital reenkarnasyonun mümkün olduğunu
göstermektedir. Önceki sorularla tutarlı biçimde kullanıcılar, Dindar Facebook’un
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görünümün aldatıcı olduğunu düşünmektedirler. Kullanıcıların çoğuna (%57,5) göre
Facebook, kişilerin gerçek dini kimliklerini yansıtmaz veya kesinlikle yansıtmaz. Görüldüğü
üzere bu oran, yansıttığını veya yansıtabileceğini düşünenlerin (%26) iki katıdır.
Facebook’un gerçeği değil, gerçeklikle bağı koparılmış bir sanal gerçekliğe ev sahipliği
yaptığı düşünülüyor, güvenilmez bulunuyor dini paylaşımlar söz konusu olduğunda. Bu
yorumun, diğer paylaşım türleri (örneğin bilim, sanat, siyaset, spor vb.) üzerine yapıalacak
analizlerle desteklenmesi gerekmektedir.
Soru 16: Facebook’ta karşılaştığınız dini bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bu soruda, dini içerikli paylaşımlarda bilgi taşıyan içeriklerin (resim, metin, video, grafik
vb.) durumu analiz edilmektedir.
Tablo 16: Paylaşılan Dini Bilgiler Hakkındaki Genel Görüşler

Kişi
Sayısı

Yüzde
(%)

1

Facebook’tan hiçbir dini bilgi öğrenmedim.

41

20,5

2

Bilgi kirliliğine yol açıyor.

52

26,0

3

Dini paylaşımlar, dini bilgi ve yaşantılarıma yeni bir şey katmıyor.

51

25,5

4

Dini duygu ve düşüncelerimi aktif ve canlı tutuyor.

51

25,5

5

Okuduğum Facebook paylaşımları sayesinde dini bilgilerim arttı.

5

2,5

Kullanıcılar, Dindar Facebook’un sunduğu dini bilgilere şüpheyle yaklaşmaktadır. İlk üç
seçenek, olumsuz tutumlar içerir. Bilgi kirliliği (dezenformasyon), bir bilgi kaynağı olarak
kabul edilmeme, kullanıcıların hayatına yeni bir şey katmama gibi seçenekleri işaretleyen
kullanıcı oranı oldukça yüksektir; her dört kullanıcıdan neredeyse üçü (%72) olumsuz
tutumlara sahiptir. Geri kalan dörtte bir oranındaki kullanıcılar (%28) ise olumlu tutuma
sahiptir. Dini, duygu ve düşünceleri aktif ve canlı tutmasından, kullanıcılara yeni bilgiler
kazandırmasından ziyade, dezenformasyon seçenekleri öne çıkıyorsa dini içerikli
paylaşımların amaçlarına üzerine yapılan önceki yorumlar ayrıca önemli hâle gelmektedir.
Çünkü bu tür paylaşımlar bilgiyi artırmak yerine bilgi kirliliğine yol açmaktadır.
Sanal ortamda paylaşılan verilerin kaynağı iki açıdan soru olarak ortadadır: 1) Telif hakkı
meslesi arak kaynak gösterimi, 2) Dezenformasyonla mücadele yani bilgilerin doğruluğunu
teyit için ihtiyaç duyulan kaynak gösterimi. Web 2.0 teknolojisiyle birlikte kullanıcı odaklı
yayınlar, bu belirsizliği artırmıştır. Sosyal medya, yapısı ve işleyiş tarzı gereği, kaynaklardan
okumayı ve kaynakçalı yazmayı zorlaştırır. Caps, wine, resim, grafik ve videolarda
doğrudan göze hitap eder ki bunlar üzerindeki kaynakça bildirimleri, görsele dışsal bir
unsur olarak algılanır. Kısa metinler de kaynakça satırı içermesi zordur. Kullanıcı parmak
ucuyla tıklama ve göz gezdirme hızında bu metinleri okumaktadır.
Soru 17: Facebook’un dini içerikli paylaşımlar vesilesiyle gündelik yaşamınızı daha
dindarlaştırdığını iddiasına katılıyor musunuz?
Tablo 17: Dindar Facebook’un Kullancıları Dindarlaştırdığı İddiası
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1

Kesinlikle katılıyorum.

4

2,0

2

Katılıyorum.

18

9,0

3

Kararsızım.

37

18,5

4

Katılmıyorum.

63

31,5

5

Kesinlikle katılmıyorum.

78

39,0

Bu soruda, Dindar Facebook’un gündelik hayatımızı daha dindar kılıp kılmadığı analiz
edilmektedir. Başka bir ifadeyle “Dindar Facebook, kullanıcıları dindarlaştırır” hipotezi test
edilmektedir.
Katılımcıların çoğu (%70,5), dini içerikli paylaşımların kullanıcılar üzerinde
dindarlaştırma etkisini kabul etmemektedir. Bu sonuç, anketten çıkan önceki sonuçlarla
uyumludur. Örneğin toplumun geneliyle uyumlu görünmek için yapılan dinî içerikli
paylaşımları hatırlayalım. Dini içerikli paylaşımlarda bulunmanın veya bunlarla
karşılaşmanın gündelik yaşam dindarlığına etkide bulunmayacağı düşünülmektedir.
Kullanıcılar, sadece bir gösterge olarak dini içerikleri paylaşmaktadır.
8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Din kavramı toplumların ve insan yaşamının gelenek, görenek, gündelik yaşam, örfadetler, doğum, düğün, ölüm gibi her alanına müdahale ederek, onlara hayatları boyunca
belirli bir çerçeve sunar. Din olgusuna inanan veya inanmayan herkes dinin ritüellerine ve
kurallarına bir şekilde müdahil olmakta ve etkileşime girmektedir. Din olgusu genel olarak
dogmatik yani sorgulanamayan özelliği taşımaktadır. Kişi bu sorgulamayı kendi bünyesinde
gerçekleştirse de bunu çoğu zaman dışa vuramamakta bazen de sorgulamayı kenara
bırakarak kabullenme durumunu tercih etmektedir. Bu durumun temel sebepleri arasında
toplumdan dışlanma korkusu gelmektedir. Suskunluk sarmalına zorunlu entegre olan birey
belirli bir süre sonra tercih çarpıtmasına uğrayarak, toplumun kendisine dayattığı kural ve
ritüeller hakkında tercih çarpıtması yaşayarak içselleştirmeye başlamaktadır.
Toplum yapısını inşa eden ticari ilişkiler, statüler ve manevi duygular, hayata dair
kavramları, bakış açılarını ve kişi davranışlarını da aynı zamanda inşa etmekte çoğuz kez de
yapı bozumuna uğratmaktadır. Maddiyat odaklı yeniden inşa edilen toplum, zamanla
teknolojik gelişmelere bağlı hâle gelmiştir. Başlarda insanın uzantısı olan teknoloji zamanla
kendi üreticisini kendine esir ederek, teknolojinin uzantısı insan durumunu ortaya
çıkarmıştır. Özellikle iletişimin ticarileşmesi, iletişim kavramının ekonomi ve siyaset
kavramları ile bir bütün hâline gelmesi sosyal psikoloji ve iletişim sosyolojisi alanlarını
meydana getirmiştir. Hızla değişen ve gelişen teknoloji insanlara her türlü olanağı sunmuş
ve zamanla insanlar hayatta her istediklerine kolayca ulaşabilme imkânı sağladıklarından
dolayı birçok önemli kavram ve olayı önemsizleştirmeye başlamış bir nevi asimilasyona
uğratmıştır. Çünkü temelde insanın kendisi asimile olmaya başlamıştır. Ona bu yapı
bozumuna sokan iletişim teknolojileridir. Bu durumun tabii sonucu olarak da insanın bağlı
olduğu manevi kurumlar, inanç sistemi, yaşam felsefeleri ve yaşayış şekilleri de yeniden
düzenlenmeye maruz kalmıştır.
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Siyasetin, din ve iletişim alanlarıyla iç içe olması, toplumun yaşayış ve dışa vurum
şekillerini de etkisi altına almıştır. Özellikle ülkemizin son on yedi yıllık geçmişine
bakıldığında dini inançların daha çok dışavurum gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Toplumun
yeme-içme anlarından en mahrem alanlarına kadar paylaşma ihtiyacı duyar hâle geldiği,
hastanelerde “internet bağımlılığı” tedavi birimlerinin oluşturulduğu ve sosyal medyadan
canlı yayınlar aracılığıyla yayın yaparak intihar girişimlerinin gerçekleştirildiği dönemde,
dini inançların da ne derece değiştiğini ve din kavramının bu durumdan nasıl etkilendiğini
sorgulamak amacıyla uygulanmış olan anket sonuçları beklentiyi karşılar nitelikte olmuştur.
Dini paylaşımların yaygınlaşmasının yanı sıra, dini gruplarda yayılım yollarını
değiştirmeye başlamışlardır. Artık dini tebliğ ve örgütlenmelerini sosyal medya üzerinden
gerçekleştiren dini oluşumların sayısı giderek artmaktadır. Daha çok insana daha kısa sürede
ulaşma imkanı tanıyan bu platformlar olumlu etkileri var gibi görünse de zaman içerisinde
kurumsal din yapısına zarar vermektedir. İnsanlar özel hayatlarını sürekli olarak sistem
dünyasına sunma ihtiyacı hissetmeye başlamışlardır. Hatta yaşam dünyalarını sadece sistem
dünyasına sunmak amacıyla inşa eder hâle gelmişlerdir. Bu durumda gelinen son noktada
insanlar toplumun önemli yapı taşlarından biri olan din olgusunu kendi içlerinde aslında
kendileri de farkında olmadan sırf toplumun geneli ile uyumlu görünmek adına yeniden
algılama sürecine girmişlerdir. Bu süreç içerisinde din olgusu sosyal medyada gösterge
bilimsel özellik kazanmış, işlevsellik özelliğinden uzaklaşmıştır. İnsanlar her ne kadar bu
paylaşımları desteklemediklerini söyleseler de toplumda yer edinmek amacıyla suskunluk
sarmalına dâhil olarak, öteki olmamak adına paylaşımda bulunmaktadırlar. Ayrıca bireyler
din olgusunun tam olarak ne anlama geldiğini bilmemekte, çoğu kez sosyal medyada
karşılaştığı metinlerin kaynağını araştırmadan alımlama sürecine dâhil etmektedir.
Sonuç olarak sosyal medya din olgusunu yozlaştırarak, sözde dindarlık durumu
oluşturmakta ve dinin gerekliliğini politik yönelimler doğrultusunda değiştirmektedir. Bu
durumu da insanlara sadece göstergesel olarak ve toplumsal uyum amacıyla sunmaktadır.
Yani bu paylaşımların fazlalığı sonucunda toplumumuzun daha muhafazakâr veya dine
daha yakın bir durum içerisinde olduğunu söylemek mümkün değildir. Dindar Facebook
etki oranı veya etkinlik yoğunluğu muhafazakârlığın bir göstergesi olarak
yorumlanamamaktadır.
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