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SOSYAL AĞLAR VE 
SOYAL 
KARŞILAŞTIRMA 

Sosyal karşılaştırma davranışı, insanın hayatta 
kalması, çevreye uyum sağlaması ve kendini 
düzenlemesi için otomatikleşmiş bir mekanizmadır. 
Leon Festinger (1954), tarafından ortaya atılan 
sosyal karşılaştırma teorisi, kendi düşünce ve 
becerilerimizi ölçmek için onları diğerleriyle 
karşılaştırmak istediğimizi savunmaktadır. Sosyal 
karşılaştırma davranışı, bireylerde olumsuz benlik 
algısı ve depresif belirtilerle de ilişkilidir (Swallow ve 
Kuiper, 1993). Belki de sosyal ağlar, daha çok bilgiye 
ulaşılabilir olması ve daha çok insanla etkileşim 
kurma imkanı sunması nedeniyle, sosyal 
karşılaştırma davranışının daha çok yapılmasını 
sağlamaktadır. Sonucunda ise benlik saygısının 
düşmesi ve depresif belirtilerin ortaya çıkması söz 
konusu olabilir. Bununla ilgili olarak yapılan bazı 
araştırmalar bulunmaktadır. Örneğin, sosyal medya 
paylaşımları üzerinden sosyal karşılaştırma 
yapılması, bireylerin beden algılarını, hayat 
kalitelerini ve zihinsel sağlıklarını daha negatif 
etkilemektedir (Ghaznavi ve Taylor, 2014). Negatif 
algıları fazla olan bireylerin Instagram üzerinden 

negatif algıları az olan bireylere oranla daha fazla 
sosyal karşılaştırma yapmaktadır. Daha fazla sosyal 
karşılaştırma yapan bireylerin dış görünüşleri ve 
yaşam tarzları ile ilgili daha fazla hayal kurma 
davranışı sergilediği görülmektedir (Lewallen ve 
Morawitz, 2016). 
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SOSYAL AĞLAR VE DEPRESYON 
Hem gelişmiş hem de gelişmemiş ülkelerde en sık rastlanan 
psikiyatrik duygu durum bozukluğu depresyondur. Bireylerin 
hayatları boyunca deneyimlediği bazen anlık bazen de uzun 
süreli üzücü olaylar depresyona sebep olabilir. Depresyonun 
ortaya çıkmasındaki en önemli nedenler kişilerin olaylara, 
kendisine ve geleceğine bakış açıları ve yaptıkları atıflardır 
(Beck, 1967). İnsanlar depresif hastalıklar geliştirdikleri zaman, 
kendilerine yönelik suçlamalar yaparlar. Bunun yanında 
bireylerde bazı fiziksel belirtiler görülmesi de oldukça yaygındır. 
Örneğin hiçbir nedeni olmadan da kişi herhangi bir fiziksel ağrı 
hissedilebilir. Bazı belirtiler ise kişiden kişiye değişiklik 
gösterebilir. Örneğin depresyonda olan bir insan uyumakta 
zorluk çekerken, bir başkası tüm bir gün uyuyabilir (Simon, 
VonKorff, Piccinelli, 1999). Bazı insanlarda durmadan ayak sallama 
ve elleri kıpırdatma gibi hareketlilikler görülebilirken, 
bazılarında düşünce ve hareketlerde yavaşlama görülebilir. 
İnsanların %16’sı hayatlarında bir kez depresyon yaşamıştır. 
Depresyon, kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla 
görülmektedir (Kessler, Berglund, Demler, 2005). Sosyoekonomik 
statüde gibi etkenlerde de farklılıklar görülmektedir. Örneğin 
daha düşük düzey sosyoekonomik statüye sahip olan bireylerde 
3 kat daha fazla depresyon görülmektedir (Kessler, 2005). 
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SAYFA �4 Sosyal faktörlerin de depresyonla yakından ilişkisi vardır. Bu nedenle farklı kültürlerde farklı nedenler ve belirtiler ortaya 
çıkabilir. Örneğin kuzey ülkelerde günışığına daha az maruz kalındığı için daha fazla depresyon görülürken, balık 
tüketiminin fazla olduğu ülkelerde daha az depresyon görülmektedir. Bunun yanında iş yerinde yetersiz olma ve aile içi 
ilişkilerde sorun yaşamak gibi etmenler de depresyona neden olan ana etmenlerdendir (Wancata ve Friedrich, 2011). 
Sosyal ağlar ile depresyon arasındaki ilişki hakkında da araştırmalar bulunmaktadır. Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir 
araştırmaya göre bireylerin filtre kullanımındaki renk tercihleri ile depresyon arasında bir ilişki bulunmaktadır (Reece ve 
Danforth, b.t.).  

Genç yetişkinlerde Facebook kullanımının artışı ile depresif belirti düzeyinin artışı (Lin ve ark, 2016) ve sosyal aktivite azalışı 
(Choudhury, Gamon, Counts ve Horvitz, 2013) arasında bir ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle araştırmanın 18-27 yaş arası 
katılımcılardan oluşmasına özen gösterilmiştir. Genç yetişkinlik, ergenlik ile yetişkinlik arasındaki 18-25 yaş dönemidir 
(Arnett, 2006). Kesin bir yaş aralığına sahip olmamakla beraber Dünya Sağlık Örgütü ergenliği 10-19 yaş ile sınırlandırırken 
20’li yaşların ortasına kadar devam edebildiği bilinmektedir. Bunu göz önünde bulundurarak incelersek, ergenlikte gelişim 
basamakları fiziksel, bilişsel ve psikososyal olmak üzere üç temel aşamada incelenir. Fiziksel süreçler; bireyin taşıdığı 
genler, hormon değişimleri, beyin yapısındaki değişimler, boy ve kilo, ve motor beceriler gibi biyolojik açılardan araştırılır. 
Bilişsel süreçler; bireyin düşünme, zeka ve dil yönünden değişimlerini içerir. Psikososyal süreçler ise; bireyin kişilerarası 
ilişkileri, duyguları ve kişiliğindeki değişimleri araştırma konusu edinir (Santrock, 2013). Erikson, Piaget’den farklı olarak 
insanın psikososyal evreler içinde gelişimini devam ettirdiğini öne sürer. Ona göre bireyin temel kişilik özellikleri sadece 
yaşamın ilk yıllarına bağlı değildir. Bireysel gelişim bütün yaşam boyunca devam eder. Bireyin gelişiminde hem sosyal 
çevrenin hem de biyolojik temelli doğuştan getirilen bazı özelliklerin rolü vardır. Genç yetişkinliğe geçiş döneminde, 
insanın yaşamı boyunca geçtiği sekiz temel gelişim basamaklarından biri olan Kimlik Kazanmaya karşı Kimlik Karmaşası 
evresi süregelir. Birey bu dönemde, kimlik karmaşasını çözmeye çalışırken; kim olduğunu anlama, hayatta nasıl bir yol 
çizeceğine karar verme gibi zorluklarla yüzleşir. Bu dönemi başarı ile atlatan kimseler kimlik duygusu edinirken, başarıyla 
atlatamayan kimseler kimlik karmaşasına düşerler. Birey; kimliğini arayış çabası içinde karşı cinsten kişilere, kahramanlara, 
dini konulara, öğreti ve ideolojilere, ilgi duyar ve tutkunluk gösterir (Gürses ve Kılavuz, 2011). Sosyal ağlar genç 
yetişkinlerin, ergenlerin duydukları ilgi alanlarına erişimini kolaylaştırmakta ve davranışlarının değişmesinde, 
biçimlenmesinde rol oynayamaktadır. Sosyal öğrenme kuramı bunu açıklamaktadır. 



 

SOSYAL ÖĞRENME KURAMI 
Öğrenme, deneyimlere dayalı olarak, davranışta gözlenen değişiklikler 
olarak tanımlanmaktadır. Sosyal öğrenme ise, bireysel ve sosyal 
adaptasyon sürecinde, sosyal ortamda gerçekleştirilen öğrenme olarak 
tanımlanabilir. İnsan davranışı, bilişsel, çevresel ve davranışsal faktörler 
arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkmaktadır (Bandura, 1977). Burada 
sözü edilen sosyal çevre aile, okul ve akranlarken günümüzdeki sosyal 
çevreye iletişim araçları da dahil olmuştur. Özellikle vazgeçilmez iletişim 
araçlarından bilgisayar ve telefon, bireylerin davranışlarını oluşturmada 
önemli bir rol oynamaktadır. Bu kuramın savunduğu başka bir olgu ise, 
insan davranışı deneyimlerden olduğu kadar gözlemlerden de 
etkilenmektedir. 1961 yılında kuramın öncüsü olan Albert Bandura 
tarafından yapılan Bobo Doll Deneyi ile “gözlemleyerek öğrenme” 
kavramı ispatlanmıştır (Bandura ve ark. 1961). Bu yüzden bu noktada da 
medyanın kullanımı oldukça önem taşımaktadır. 

Bir başka açıdan ele alındığında sosyal ağlar bireylere, sosyal destek alma 
olanağı da sağlamaktadır. Sosyal destek almak, insan ilişkilerini 
geliştirmek gibi etmenler, insanların depresif belirti düzeylerinin 
azalmasında yardımcı olmaktadır. Örneğin sosyal ağlar üzerinde, sosyal 
bağlar ve yeni ilişkiler kurabilen insanların yalnızlık hisleri azaltmaktadır. 
Bunun sonucunda ise insanlar kendilerini daha iyi hissetmektedirler 
(Burke, Marlow ve Lento, 2010).  
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SOSYAL AĞLAR, BEDEN ALGISI VE BENLİK SAYGISI 
“Ben _____.” Cümlesini bir çok kelime ile tamamlayabiliriz. Benlik, “ben kimim?” sorusuna verdiğimiz 
cevapların bütününü oluşturmaktadır. Kendimizle ilgili bildiklerimiz ve inandıklarımızla ilgili bir kavramdır. 
Benlik saygısı ise kişinin kendisini değerlendirirken, kendisini nasıl algıladığıdır. Eğer kişi kendisini çekici, 
atletik, zeki ve sevgi dolu olarak görüyorsa, bu kişinin benlik saygısının yüksek olduğuna işaret eder. Bir kişi 
kendi özellikleri (dış görünüşü, zekası ya da herhangi bir şey) ile ilgili olarak kendisini iyi hissediyorsa bu, 
benlik saygısı için önemli bir etkendir (Myers, 2013). 

Beden algısı, bireyin kendi zihninde şekillendirdiği, kendi bedeninin nasıl olduğuna dair bir algıdır. Dış 
görünüş, toplum içerisinde bireyin statüsünü ve kabulünü sağlamada etkili olmasından dolayı birey için 
önemlidir. Bu nedenle kişi, toplumun diğer üyelerince iyi olarak algılanacak bir bedene sahip olmak ister 
(Featherstone, 2010). Peki neden genellikle diğer insanların bizim “gerçekte” kim olduğumuza çok dikkat 
ettiklerini düşünürüz? Spotışığı etkisi bunu açıklamaktadır. Spotışığı etkisi, bizim görünüşümüzün ve 
davranışlarımızın nasıl olduğuna ilişkin diğer kişilerin çok fazla (gerçekte olduğundan daha fazla) dikkat 
ettiğine ve zaman harcadığına olan inancımızdır (Lawson, 2010). Belki de bu nedenle internet ve özellikle 
sosyal ağlar üzerindeki örüntüler, paylaşımlar insanlarda daha iyi bir bedene sahip olma isteği yaratabilir. Bu 
yüzden de insanlar internet üzerindeki paylaşımlarında kendi bedenlerini, kültürel beklentideki ideal şekil ve 
kilo ile sunmayı isteyebilir. Benlik sunumu, bireyin farkında olarak veya olmayarak, diğer insanlara yansıttığı 
izlenimidir. Bu durum, kendi benlik algımızı ve benlik saygımızı iyileştirmemizi sağlamaktadır (Schlenker ve 
Weigold, 1992). Örneğin genç yetişkin kadınlarda, Facebook kullanım süresinin artışı ile beden görünüşü 
kaygısının artışı arasında bir ilişki bulunmaktadır. Kadınlar, erkeklere oranla daha fazla Facebook’ta yakın 
arkadaş çevreleri, yaşıtları ve de takip ettikleri ünlüler tarafından yapılan beden paylaşımlarını kendi 
bedenleri ile karşılaştırmaktadır (Fardouly ve Vartanian, 2014). Bunun nedeni sosyal faktörler olabilir. Yani 
erkekler ve kadınlar arasında bir fark olmayabilir sadece kadınlar bu durumu, erkeklere oranla daha fazla 
rapor ediyor olabilir. 
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İnternet bağımlılığı ile zayıf olma isteği ve düşük benlik saygısı arasında cinsiyet farketmeksizin bir ilişki bulunmaktadır (Stanley, Barnes ve Short, 
2015). Toplumun güzellik üzerine kurduğu baskı, bu olumsuz davranış örüntüsü üzerinde bir etkiye sahip olabilir. Bununla birlikte bireyin benlik 
saygısının da olumsuz etkilendiğini düşünebiliriz. Sosyal ağlarda fotoğraflar üzerinden sosyal karşılaştırma yapma sürecinde, kilolarından 
memnun olmayan kadınlarda benlik saygısının düşük, kilolarından memnun olan kadınlarda ise benlik saygısının yüksektir (Wilcox ve Laird, 
2000). Sosyal ağlarda kişiler kendilerinin benlik sunumlarına odaklandıklarında benlik saygısıları yükselmekte, başkalarının benlik sunumlarını 
odaklandıklarında ise benlik saygıları düşmektedir (Wilcox ve Stephen, 2012).Facebook’ta beden normlarıyla ilgili yapılan paylaşımlara maruz 
kalan bireylerde, cinsiyet farketmeksizin, kendi bedenlerinden utanç duyma ve cinsel yönden yetersiz hissetme gibi bazı negatif düşüncelere 
neden olmaktadır (Manago, Ward, Lemm, Reed ve Seabrook, 2014).  
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