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Yazar, Eğitmen, Çift ve Evlilik Danışmanı Uzman Psikolog Tarık Solmuş:

Sanal ortamda eş bulma, 
annelerimizin gelin aramasının makineleşmiş hali
Sağlıklı ve mutlu bir ilişki kurabilecek hiç kimsenin sanal ortama ihtiyaç duymayacağına 

inanan Solmuş, insanların gerçekte olmadıkları halleriyle peşinde koştukları, “ne gerçekçi 

ne de sağlıklı” bulduğu sanal ilişkilerin artacağına dikkat çekti. 

Koray Özer-Aslıhan Bozkurt

-Öncelikle sizce “Aşk” nedir? 

-Öncelikle söyleyelim, aşkın belirli bir tanımını yapmak çok güç ancak bir yaşantının aşk olabilmesi için en azından tutkuyu ve 
cinsel tatmini barındırması gerektiğini söyleyebiliriz. Aşk denildiğinde tutku ve cinsel tatmin olmak üzere iki öğe öne çıkıyor. 
Tabi bunların düzeyi, derecesi her insana göre farklılık gösterir, her insan tutkuyu daha doğrusu herhangi bir duyguyu farklı 
düzeylerde yaşar. Dünyada farklı ülkelerin farklı kültürleri var. Kültür, kadın erkek ilişkilerini ve âşık olma sürecini çok etkileyip 
biçimlendiriyor.  Her insanın kendi içinde kendi aşkını yaşadığını düşünebiliriz. Çünkü, herkesin tutkudan anladığı, algıladığı 
farklı. Bu nedenle de hâlâ aşkın evrensel bir tanımı yapılabilmiş değil. 

Aşk tanımı, çoğunlukla 70-80’lerde yapılmış. Facebook çılgınlığı, sanal ortam hesaba katılarak yapılmış değil. Aşk o kadar 
subjektif, kişinin değer yargıları, yaşam becerilerine göre farklı algılanıyor ki, bunun herkes için geçerli bir tanımını yapmak 
çok zor. Örneğin sevgi de öyle, herkesin kendince anlam yüklediği, anlamlandırdığı bir duygudur. Dolayısıyla da aslında 
dünyada 7 milyar insan varsa, 7 milyar aşk vardır diyebiliriz. Yaşadığınız bir uyarılma haline duyguya aşk diye anlam verirsiniz, 
karşı cinsten birini gördüğümüzde ve bedenimiz o an terleme ya da kalp çarpıntısı gibi tepkiler verdiğinde bunu aşk olarak 
adlandırırız. Bunu daha çok kadınlar yapıyor. Televizyonlardaki dizilerde, okudukları kitaplardan âşık olan bir kadının neler 
yaşadığını biliyor, öğreniyor. Benzer durumu herhangi bir nedenle yaşadığında hemen böyle bir etiketlendirme yapıp durumu 
anlamlandırıyor.  Bu açıdan da baktığımızda “Onu görür görmez âşık oldum” cümlesinin aslında bir yanılgı olduğunu söylememiz 
gerekir. Kişi gerçekte yaşadığı cinsel uyarılmaya aşk adını vermiştir oysa ki âşık olma bir tepkiyi, sonucu ya da anı değil; bir 
süreci ifade eder. Başlayan ve biten bir süreçtir aşk. Bu nedenle de aşkı tanımlarken örneğin cinsel çekimden ya da ilişkiden 
değil tatminden bahsetmemiz gerekir. 

Aşkı en özet haliyle, insanın bebekliğinden başlayıp ölümüne kadar süren bir bağlanma ihtiyacının yetişkinlikteki yansıması 
olarak düşünebiliriz. Tabi bu bağlanma ihtiyacı bebeklikte anneye yönelikken yetişkinlikte ağırlıklı olarak sevgiliye ya da eşe 
yönelir. Ve tabi ki yetişkinlikteki bağlanma sürecinde işin içine cinsellik girer. 

- Kimin kime âşık olacağının ilk 10 saniye içinde belli olacağı yönünde bir araştırma var. Ayrıca biriyle 
ilgili yaşadığımız duygunun ne olduğunu araştırıyor, ‘Âşık mıyım-değil miyim?’  diye soruyorsa, o aşk 
değil, hoşlanma-beğenmedir. Ne derseniz?

http://www.bilisimdergisi.org/s129


Dos y a:  A şk ın  @ hal i2011 ŞUBAT40

A
Ş
K

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 41

http://www.bilisimdergisi.org/s129

-İlk on saniyede aşk diye bir şey yok. Çünkü bunu örneğin görme 
engelliler için nasıl genelleyebiliriz. Dünyada yüz binlerce kör kadın ve 
erkeğin birbirine çok da büyük bir aşkla bağlandığını biliyoruz. Eğer ilk 
görüşte aşk türü olsaydı bütün aşklar, âmâların ilişkisi olmazdı. Ayrıca 
Anadolu’da birbirlerini bilmeden evlendirilen ama şimdi sorsanız, “O 
benim hayatımın adamı-kadını” diyen, birbirini çok seven ve çok sağlıklı 
giden ilişkiler de var. 

Aşk, içinde yüzlerce kelime barındırıyor. Amerika’da üniversitelerde aşk 
denildiğinde akıllarına ne geldiğine ilişkin bir araştırma yapılmış ve 178 
tane kelime çıkmış. Aşk denildiğinde işin içine hormonlar ve birçok duygu 
giriyor. Bir ilişkiye başlandığında çiftler, bazı tutum ve davranışlarının 
birbirine uyduğunu görür, kendini güvende hisseder. Çatışma ve rekabet 
çok azdır. Birtakım kişisel özelliklerden dolayı her geçen gün kişiler, ilişkiyi 
biraz daha anlamlandırır ve ilişkiye ait olduğunu düşünür. Dolayısıyla âşık 
olur. 

Aşk, aslında bizim hayal dünyasında yaşama arzumuzun bir yanı. Âşık olunduğunda kimse bunun 
biteceğini kabullenmez. Çabuk biten ilişkilere baktığımızda iki tarafın da “Ben buna deliler gibi 
âşıktım, niye iki haftada bitti?”  sorgulamasına gittiğini görüyoruz. Bu çok doğal, çünkü vücut 
her gün dopamin denilen salgıyı daha az salgılıyor.  (Âşık olan kişilerde, beyinden salgılanan 
feniletilamin (PEA), dopamin ve norepinefrin adlı hormonlar, kan düzeyini artırıyor. Yapısı daha 
önceden bilinen uyarıcı ilaçlara benzeyen ve vücutta salgılanmasının artması hoşa giden duygular 
yaratan PEA’nın vücutta artması, aşkın pençesine düşmüş kişilerdeki aşırı heyecanlı, canlı ve 
hareketli halin nedenidir.) Böyle olunca âşık olunan kişiyi gördüğümüzde daha az tepki veriyoruz. 
Dolayısıyla aşkın bittiğini düşünüyoruz. Bir açıdan baktığımızda aşk, zaten bitmeli. Çünkü insan 
âşık olduğunda vücudundaki dopamin salgısı nedeniyle günde üç saat uyur. Bu durumun üç ay 
hatta yıl boyunca sürdüğünü düşünün. Korkunç bir şey. Aşk başlayıp bitmeli elbette. Ama tabi aşk 
dediğimiz şey eğer sadece heyecansa o heyecan kaybedildiğinde kişi aşkın da bittiğini düşünüyor. 

-Peki, sanal ortamda da gerçek aşklar yaşanır mı?

-Şimdi hemen biraz önce bahsettiğimiz aşk tanımından yola çıkalım. İki kişi arasında hiçbir tensel 
temas, dokunuş, fiziksel paylaşım ve bu paylaşımın her iki taraf için de tatmin sağlaması diye bir 
durum söz konusu değilse eğer nasıl bir aşktan söz edebiliriz! Sağlıklı bir ilişkiyi, tanışıklıkla 
başlayan, insanların birbirlerinin ihtiyaçlarını tatmin edebileceklerine inandıkları oranda devam 
eden, birbirlerine daha yakın hissettikleri ve güvene dayalı olarak derinleşen bir ilişki olarak 
tanımlıyoruz. Evet, aşk sadece cinsellik demek değildir; kendini açma, yakınlık kurabilme, iletişim 
kurabilme, karşılıklı dayanışma, bağlılık, sadakat, yaşanan sorunları olumlu bir biçimde çözüme 
kavuşturabilme gibi özellikler de bir insanı sevip sevmeyeceğinizi ya da âşık olup olmayacağınızı 
belirler. Diyelim ki bu özelliklerin hepsi var; örneğin anlaşıldığınızı hissettiğiniz, coşkulu, 
tamamen güvene dayalı, sevgi ve şefkat dolu bir insanla birliktesiniz. Bu nedenlerle de o kişiye 
her geçen gün daha fazla bağlanacağınızı, onunla olmaktan mutluluk duyacağınızı ve tabi ki ona 
âşık olacağınızı söyleyebiliriz ama düşününki İnternet ortamında bunların hiçbiri yok. Her aşk ya 
da ilişki, öncelikle bir iletişimi yani beden dilini içermelidir ki İnternet üzerinden bunu sağlamak 
çok zor. Öyleyse yaşanan ne? Hangi aşk? Kendisinin çok genç, çekici, alımlı, bakımlı olduğunu 
söyleyen daha doğrusu kendisini böyle sunan bir kadın ve diyelim ki altında son model bir araba 
olduğunu, iyi bir işi olduğunu ve çok yüksek gelire sahip biri olduğunu söyleyen bir erkeğin hani 
köşe kapmacalı bir oyununu görürsünüz aslında. Ortada bir aşk yoktur. Bir macera arayışı vardır 
ve tabi ki kadın aslında hayalindeki erkeğe “âşık” olmuştur erkek de hayalindeki kadına. Kısacası 
nereden bakarsak bakalım sanal “aşk”lar ne gerçekçi, ne de sağlıklıdır. Bir heyecan arayışıdır ve 
yukarıda söz ettiğimiz kaygılara da bir anlamada ilaç olur.  

İnternet veya sanal ortamda aşk,  neden yaşanır oldu? / Türkiye’de sanal ortamında 
gelişen aşk, sevgi ve evlilikler ne kadar yaygın,  ne kadar tercih ediliyor?

Bir kadına ya da bir erkeğe yakın olmaktan korkan, terk edilme ya da reddedilme kaygıları olan 
insanlar için sanal ilişkiler, çok yararlı ve işlevseldir. Bence sanal ilişkiler gün geçtikçe daha 
da yaşanır olacak, yani ben bırakın bir azalmayı tam tersine bir artış olacağına inanıyorum. 
Çünkü bu durum insanın yaşadığı kaygılara iyi geliyor. Genel olarak düşünüldüğünde Türkiye, 
bir travmalar ülkesi. Deprem korkusu, işsizlik, tinerci çocuklar, ekonomik kriz, enflasyon gibi 
yüzlerce faktör var. İnsanlar o kadar çok bunalmış ki kendilerini mutlu edecek, bir heyecan 
uyandıracak şeyler arıyorlar ki İnternet’teki arkadaşlık ve evlilik sitelerine, TV’lerde 
evlilik programlarına yöneliyorlar. Sitelere giren, bu tür programlara katılan 10 
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kişiden 9’u aslında dünyanın kendisinin farkına varmasını, yaşadığının 
bilinmesini istiyor, yani bence mutlaka evlenmek, bir hayat kurmak değil 
amaç. Bir de ortada görünme bağımlılığı var tabii. 
Facebook’un 7 milyar dolarlık bir değer olması az bile. Bence 70 milyar 
dolara gidecek. Hem terk edilme kaygısı olduğu için insan ilişkilerine ihtiyaç 
duyan ama aynı anlarda reddedilme kaygısı olduğu için kendini geri çekme 
durumunda olan birini düşünün. Yani tam bir ikilem, gel-git hali. Bu tür 
insanlar için Facebook, ilaç gibi. Çünkü hem bir sürü arkadaşı var (güya-
kâğıt üstünde) hem de yakın değil. Dolayısıyla Facebook hem yakınlık hem 
de uzaklık ihtiyacını gideriyor. Hem sorulduğunuzda hayatınızda yüzlerce 
arkadaşınızın olduğunu söyleyebiliyorsunuz hem de onları sadece arkadaş 
olarak ekleyip başka bir yakınlık ta kurmadığınız için yakınlık kaygınıza iyi 
gelmiş oluyor.
Bu noktada ülkemizde yapılan bilimsel araştırmalara dayanarak bir örnek 
vereyim. Bahsettiğim bu ait olma, yakınlık, bağlanmış olma korkularına 
ve kaygılarına yani kısacası “Bağlanma” kaygılarına sahip insan sayısı 
neredeyse yüzde 70 civarında. Yani düşünün, şu an ülkemizde yaşayan her 
4 kişiden neredeyse sadece birinin temel bağlanma, yalnızlık, terk edilme 
ya da reddedilme kaygıları yok. Ve her 4 kişiden ikisinin çok ciddi ve kronik 
düzeyde belki terapötik ortamda müdahale gerektirecek düzeyde ciddi 
bağlanma kaygıları var. Durum hiç iç açıcı değil ne yazık ki. Dolayısıyla 
insanların diyelim ki yüzlerine taktıkları maskeleriyle, yani gerçekte 
olmadıklarıyla halleriyle ya da makyaj yaparak sanal ilişkiler peşinde 
koşmaları çok şaşırtıcı değil.
   
-Kişiler, İnternet siteleri aracılığıyla evlenmeye nasıl karar 
veriyor?

Bence bunu nasıl yaptıklarından ziyade neden yaptıkları daha önemli. 
Bazı insanlar o kadar heyecan arayışına girebiliyor ya da yaptıklarının 
sonuçlarından o kadar bihaberler ki her türlü riski alabiliyorlar. Düşünün 
mesela TV’deki evlendirme programlarında insanlardan birbirlerini 1-2 
dakikada tanımaları, hatta birbirlerinden “elektrik almaları” bekleniyor. 
Bu elektrik almanın da ne demek olduğu ayrı bir tartışma konusu tabi ki. 
İnanılmaz gerçekten. 
Tabi şu açıdan da düşünmek lazım, İnternet’teki tüm aşk ya da ilişkiler, gerçek 
hayatta sağlıklı bir ilişki kuramayacak olan insanlar için büyük bir avantaj 
sağlıyor. Diyelim ki bir insana ait olma, bağlanma, yakın olma kaygıları olan 
bir erkek İnternet ortamında kendisini sanki hiç bu tür kaygıları olmayan 
biriymiş gibi sunabiliyor, aslında kendi idealindeki Ahmet’i ya da Mehmet’i 
oynuyor. Bunu karşı tarafın da yaptığını düşünün, ortaya deyim yerindeyse 
körler-sağırlar birbirlerini ağırlar diyebileceğimiz bir durum çıkıyor. 

 -Boşanmalar artı. Oysa anne-babalarımızın evlilikleri 
kavgalarına karşın devam ediyordu. Boşanma sık karşılaşılan 
bir şey değildi. Günümüzde en ufak problemde çiftler 
boşanıyorlar. Bu durum sağlıklı mı?

-Bugünkü istatistiklere baktığımızda ilk üç yıl içinde boşanmalar yüzde 62’ye çıkmış durumda. 
Mesela ABD’de de yüzde 50, Avusturalya’da yüzde 43. Bizde evlenen çiftlerin yarısından fazlası 
boşanıyor. Aslında o kadar anlamlı ki. Bu şartlar altında nasıl artmadığına şaşırmamız lazım. 
Anne-babalarımızın evli olduğu dönemde çok baskın bir kültür vardı. Kız çocuklarına ne yaparsa 
yapsın eşini utandırmayacak ve sadakatle bağlı olacak şekilde yetiştiriliyordu. İnternet’in 
yaygınlaşmasıyla beraber bir ilişki içerisinde olma kaygısı, bağlanma kaygısı arttıkça artık 
töleranslar düştü. Eskisinden çok daha hızlı ve fazla oranda kılıçlar çekilebiliyor.  Bana sorarsanız 
iyi olan bu. Bir ilişki çok kötü olmasına rağmen, tatmin etmiyorsa, size duygusal, düşünsel ve 
ruhsal açıdan zarar veriyorsa onu sürdürmektense onu kesip atmak, bitirmek kişisel ve kendini 
geliştirme açısından daha sağlıklı bir davranış. Ancak şu anda iş çığırından çıkmış durumda. 
İlişkiler çabuk tükeniyor. Bizim anne-babalarımızın durumu (aşırı fedakârlık) ne kadar kötüyse 
şimdilerin durumu da o kadar kötü. Geçmiş nesiller ne kadar aşırı fedakâr ve bağımlılarsa 
şimdikiler de o kadar çabuk vazgeçmeci, en küçük  bir kavgada bile mahkemeye başvurulabiliyor. 
2000’li yıllardaki jenerasyonda ilk çatışmada, ilk kavga ve sürtüşmede ilişkiyi bitiriyor. Sevgi 
emek ve çaba ister düşüncesi tamamen rafa kalkmış durumda.  Bir türlü yetişkin bir toplum 
olarak bu dengeyi kuramadık. Bir ilişkide çatışma olabilir, hatta bazen olmasında yarar vardır 
ancak çatışmanın olması değil olduktan sonra iyi yönetilip yönetilmediği çok önemlidir.
 
-Bu durum Türkiye’nin muhafazakâr bir ülke doğru gidişiyle tezat bir durum 
değil mi?

-Çok anlamlı. Dünyada yalnız başınıza olduğunuz, kimsenin size destek vermediği, vermeyeceğine 
inanıyorsanız, kimsenin sizi sevmediğine, değer vermediğine ve de vermeyeceğine 
inanırsanız ne yaparsınız? Gayet basit; kendi egonuza tutunursunuz. Narsisizmin 
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en basit tanımı da budur aslında. Bir insanın hayatındaki herkes 
tarafından reddedilme kaygısı varsa bu kaygıyı en iyi giderecek, onu asla 
reddetmeyecek tek faktör var: Tanrı.  Bu açıdan baktığımızda bu gidişatın 
daha muhafazakâr bir toplum olmaya götürmesinden kaygılanıyorum. 
Düşünün dünyada 2069 yılının çipi geliştirilirken ya da örneğin Amerikalılar 
ayda su ararlarken biz hâlâ bir dizide sanki padişahların cinsel uyarılması, 
arzuları olmazmış, onlar insan değillermiş gibi padişaha niye hakaret 
edildiğini tartışıyoruz. Bazı tarihsel figürleri, liderleri, bizim için önem 
atfeden insanları öylesine yüceleştirip, öylesine tapıyoruz ki onları içeren 
en küçük bir sözü, durumu ya da bir sanatsal etkinliği hemen hakaret ve 
saldırı olarak algılayabiliyoruz. İşin en ilginç yanı şu; dünya ilerledikçe 
biz bu ilerlemeye ayak uyduramayacağımızı düşünüp ya da gerçekten 
uyduramayıp daha bir içimize kapanıyoruz, geriliyoruz. 

-İnternet’te kişileri evlendiren sitelerden eş bulmuş 
sonrasında sorun yaşayan insanlar size geliyor mu? Bu 
konuda size yansıyan durum var mı? Böyle başlayan ilişkiler 
iyi gider mi?

-Bana evlilik siteleri aracılığıyla evlenip sonra psikolojik destek almaya gelen pek olmadı. 
Diğer meslektaşlarımdan da pek duymadım. O, öylesine bir heyecan ki öylesine başlayıp bitiyor 
dolayısıyla zaten ilişki terapötik destek almayı gerektirecek bir noktaya ulaşmıyor. Daha önce de 
anımsattığım gibi boşanmalar artıyor, eşler birbirine katlanmıyor özellikle kadınlar kendilerini 
istismar edecek hale sokmuyor. Bu güzel ama annelerimizin yaşadıkları da iyi değildi şimdiki de 
iyi değil. İkisi de bir uç. Bir türlü ortayı bulamıyoruz. 
Böyle başlayan bir ilişkinin iyi gitme olasılığı çok düşük. Bir insanın TV programları veya İnternet 
üzerindeki siteler aracılığıyla eşini arıyor olması onun genel olarak kişiliğinde ya da hayata-
ilişkilere olan bakış açısında bir sorun olduğunu gösterir. Çünkü eğer bir insanın başka bir insana 
ait olma, yakınlaşma ve bağlanma konusunda ciddi kaygıları yoksa yetişkin bir insan kapasitesine 
sahip ve olgunsa zaten kendisi arar ve bulur. Sanal aşk ya da ilişkiler annelerin eş-gelin adayı 
aramasının makineleşmiş hali. Ondan hiçbir farkı yok. Ama burada çok daha vahim bir durum 
söz konusu. Çünkü kişiler birbirlerinin yüzünü bile görmüyorlar, temas yok. Karşısındakine 
dokunmamış, dolayısıyla ona dokunmanın kendisinde nasıl bir duygu yaratacağını bilmiyor. 
Dolayısıyla aralarında bir yakınlık kuruluyor, âşık olmuyorlar. Ama onlar bunu birbirlerine âşık 
olmaya başladıkları şeklinde algılıyorlar. Birlikte olduklarında sıkıntı doğabiliyor. Çünkü “ten 
uyumu” denen bir şey var. Heyecan ortadan kalkıyor ve sonunda incir çekirdeğini doldurmayan 
nedenlerle ayrılıyorlar. Böyle ilişkilerin nasıl başladığı önemli değil, nasıl devam ettiği veya neden 
devam edemediğidir önemli olan. 

-Karşı cinsle ilişki veya evliliklerin İnternet aracılığıyla gerçekleşmesi toplumda 
ne tür bir dönüşümün işareti, bu sitelerin varlığı toplumların sağlığı için ne ifade 
ediyor?
Bildiğiniz gibi her ilişki, bir gelişim sürecini içerir. Yani bir psikolojik ya da fiziksel çekimle 
başlar, daha sonra aşama aşama gelişir. İnsanlar birbirlerini tanıdıkça birbirlerini bir romantik 
eş adayı yani sevgili olarak görürler ya da görmezler. Örneğin birbirlerinin ihtiyaçlarını 
karşılayabileceklerini, birbirlerine güven duyabileceklerini ve birbirlerine dokunduklarında da 
heyecan duyacaklarını anladıkları noktada da ilişkilerine bir ad koyalar ya da birbirlerinde çok 
farklı tutumlara sahip olduklarını anladıkları durumda da ayrılmayı seçerler. Şimdi düşünki 
İnternet ortamında yüzünü bile görmediğiniz ve kendisini gerçekte olduğundan çok farklı bir 
biçimde sunan biri var karşınızda ve bu da sizi heyecanlandırıyor, yavaş yavaş ona bağlandığınızı 
hissediyorsunuz. Hatta belki güven duymaya başlıyorsunuz. Tamam, çok güzel ama bir o kadar 
da hayal kırıklığı yaratıcı bir durum bu. Üstelik bu hayatınızdaki ilk hayal kırıklığı da olmayabilir. 
Evet, belki size yazdığı her şey gerçek de olabilir, tamamen dürüst ve samimi biri de olabilir 
ancak ben bu noktada gerek kişisel gözlemlerim gerekse mesleki deneyimlerim itibariyle 
gerçekten sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güvenli bir ilişki kurabilecek hiç kimsenin sanal ortama 
ihtiyaç duymayacağını inandığımı söylemeliyim. Kendisini bir erkeğe ya da kadına yakınlaşmakta 
rahat ve güvenli hisseden, ciddi düzeyde terk edilme ya da reddedilme ve bağlanma gibi kaygıları 
olmayan hiçbir erkek ya da kadın bana sorarsanız bu tür sanal arayışlara girmez. Girilmesi ya 
bir çaresizliği, ciddi düzeyde bir yalnızlık kaygısını ya da aşırı heyecan arama dediğimiz kişilik 
özelliğini gösterir. 
Bir kişi, karşı cinsle sağlıklı ilişki kurup onu her anlamda tatmin edebileceğine, güven 
verebileceğine, kendini ifade edebileceğine inanıyorsa, o zaman ne İnternet’ten ne de annesinin 
kendisine eş aramasıyla uğraşmaz. Eğer gerçekten hayatınızda birinin olmasını istiyorsanız bu 
çok kolay bir şey. Mutlaka birileriyle tanışıyor veya tanıştırılıyorsunuzdur.
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-Evlilikler ve ilişkiler sanal ortamdan nasıl 
etkileniyor?

Tabi olumlu etkilendiğini söylememiz çok zor. Özellikle 
yaşadığı ilişkiden mutsuz, eşinden uzak olmayı isteyen, son 
zamanlarda araları kötü giden ya da diyelim ki eşinden ve 
ilişkinin düzeleceğinden, tekrar mutlu olacaklarından hiçbir 
umudu kalmamış olan ama çeşitli nedenlerle kendisini ilişkiyi 
sürdürmek zorunda hisseden insanlar için sanal ortam çok 
işlevsel ve aynı zamanda da koruyucu. İki taraf da örneğin 
çatışmak yerine İnternet’in başında zaman geçiriyor, bu 
arada tabi adına ilişki dediğimiz bir şeyler yaşanıyor. Artık 
evlilik yerini alışkanlığa bırakmış, sürüncemeli bir sürece 
bırakıyor. İki taraf da birbirlerine karışmıyor, neden böyleyiz 
ya da nereye gidecek bu ilişki demiyor. Benim gözlemlerim bu 
noktadaki erkeklerin zamanlarının büyük bir kısmını oyunlarla 
ya da pornografik sitelerle geçirdikleri yönünde.  Tabi kadınlar 
erkekler kadar kaçınmacı davranmıyorlar, daha sorun çözmeye 
yönelik bir yaklaşımları var. Bazen bu olumsuz sonuçlar da 
doğruyor. Erkekler aslında çatışmadan kaçınmak için bu tür 
arayışlara girerken kadınların ısrarcı tavırları, örneğin eşiyle 
sorunlarını tartışmak istemesi kendisine patlayan bir erkekle 
karşılaşmasına yol açabiliyor ne yazık ki. Dolayısıyla erkekler 
için sanal ortamın bir rahatlama aracı olarak kullanıldığını 
ancak bu rahatlamanın elbette ki kısa vadede yararlı olmakla 
birlikte uzun vadede sağlıklı olmadığını ve ilişkiyi hiçbir yere 
götürmeyeceğini söylememiz gerekiyor. 

Evli kişiler arasında bir çatışma durumunda olması gereken, 
eşlerin bir masa etrafında oturup bu durumu konuşmalarıdır. 
Her evlilik, ayrı bir iletişim gerektirir. Ama çiftler iletişim 
kurmuyorlarsa kısa vadede bakıldığında birbirlerine çok 
kızgın olduklarında birbirlerinden uzaklaşması, bilgisayar ve 
İnternet’e yönelmeleri yararlı olabilir. Ancak kısa vadeli olması, 
çok gergin olduklarında rahatlamaları için. Ama bunu her 
gün yapıyorlarsa, uzun vadeli oluyorsa ve sadece bir çatışma 
ve gerginlik durumunda değil ilişkinin tamamına yayıyorlarsa 
bunun hiç iyi, kabul edilebilir tarafı yoktur. 

-Bu durum eğitim düzeyine göre farklılık gösteriyor 
mu?

-Temel bağlanma kaygısının eğitim düzeyiyle ya da diyelim ki 
etnik kökenle, dinle, ekonomik düzeyle bir ilgisi yoktur çünkü 
tamamen kişinin kendi iç dünyasına aittir, bireyseldir ve 
başkalarıyla kuramadığı ilişkiler sonucu gelişir. “Bağlanma 
kaygısı, bağlanma kaygısıdır” diyebiliriz.
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