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Sanal ortam, sosyal medya ve sosyal ama 

s a n a l  i n s a n l ı k
“İnsan sosyal bir varlıktır” cümlesiyle yazıma başlamak istiyorum. 
İnsan sahip olduğu özellik gereği çevresiyle sürekli etkileşim 
halindedir. En yalnız insanın bile ya bir hayvanı ya bir çiçeği ya da bir 
dert ortağı vardır. Çünkü insan anlatmak ve anlaşılmak ister.

E ski zamanlarda insanlar bir araya gelirlerdi. Böylelikle büyüklerimizin 
de dediği “dertler paylaşıldıkça azalır, mutluluklar paylaşıldıkça artar” 
cümlesi son derece doğru olurdu. Sağlıklı ruhsal yapıya ve kişiliğe sahip 
olmanın bir yolu da kendini toplum içinde ifade edebilmek ile orantılıdır. 

Teknoloji geliştikçe televizyonların her eve girmesi, bilgisayarların yaygınlaşması 
ve mobil hayatın hızla ilerlemesiyle sosyal çevre anlayışı da hızla gelişti ve değişti. 
Artık,  adına “sanal dünya” dediğimiz yeni bir dünyamız oldu. Gerçek ve sanal 
dünya birbirlerinden o kadar farklı bir yapıya sahip ki, bu durum insanların da farklı 
dünyalara ait farklı kişilikler oluşturmasına neden oluyor. Dünya çapında yapılan 
araştırmalara bakıldığında yaş aralıklarına göre İnternet’te vakit geçirme zamanı, 
5-12 saat arasında. Bu oran, o kadar yüksek bir zaman aralığını temsil eder ki 
insanlar artık gerçekliğin ne olduğunu sorgular hale gelir. Gerçek dünyanın verdiği 
gerçek mutsuzlukları insanlar sanal alemde sanal mutluluk ve sanal kişilikler ile 
var olmaya başlarlar. Bu durumda beraberinde kişinin çevresinden uzaklaşmasına, 
umarsızlaşmasına ve duygusuzlaşmasına neden oluyor.

Sanal ortamdaki oyunlar, tanışma siteleri, facebook-twitter gibi sosya ağlar bir 
anda insanların gerçekliklerden kaçış noktaları olmuş. Bu alanda insanlar hep 
mutlu olduklarını düşünüyorlar. Çünkü sanal bir ortamda gerçek hislerini hatta 
düşüncelerini yaratmaya, iç dünyalarını açığa çıkartmaya başladılar. Mutluydular 
çünkü sanal alemde yapılan bir yanlışın geri dönüşü vardı. Kaybedilen oyunlarda 
oyuna (hayata) yeniden başlayabilmek, yeni başlangıçlar yapmak kolay artık. Bu 
bireyler gerçek dünya ile iletişimlerini en alt seviyeye çekmiş durumdalar. Sanal 
ortamda bu kadar etkileşim içinde olan bireyler gerçek sosyal alanlarında ise 
başarısız olmaktadır. 

 
Şunu farketmek gerekir ki sofra karşısında yemek yerken televizyondaki 
haberlerde yer alan vahşet görüntülerini ve hatta birilerinin ölüm sahneleri izlemek 
normalleşmiş durumda. İnsan, gerçekliğinden ne kadar uzaklaşır sanal aleme ne 
kadar gömülürse, insanlık değerleri de o oranda düşmektedir. Kendi dünyasında 
ise o kadar çok yalnızlaşmakta ve kaybolmaktadır. Kaybolduğunu anlaması ise 
biraz zaman almaktadır. Bu durumun bir göstergesi televizyon veya sanal alemde 
başkalarının hayatlarını izlerken insanlar kendi mutluluklarını arar hale gelmiş 
olmalarıdır. Neden başkasının hayatı bizi bu kadar ilgilendiriyor ona da ayrı bir 
cevap vermek gerekir aslında.

Dr. Serdar Biroğul
sbirogul@yahoo.com

http://www.bilisimdergisi.org/s135

http://www.bilisimdergisi.org/s135


2011 EYLÜL104 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 105

Sosyal medya olgusuna gelince ise ilk bakışta çok güzel fırsatların ve yaşamların olduğu görülebilir. 
Gerçek dünyada ulaşamıyacağınız kadar çok insana saniyeler içinde ulaşabilir amaçlarınızı daha 
kolay gerçekleştirebilirsiniz. Reklamcılık, pazarlama, eğitim konularında daha geniş kitlelere 
ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Artık sosyal medya vasıtasıyla yeni insanlarla tanışıp 
yeni fırsatları yakalamak, ya da yeni iş sahaları yaratmak mümkün. Örneğin oyun oynarken 
tanışacağınız birisiyle ortaklaşa bir iş yapabilir, sosyal paylaşım sitelerinden birisiyle tanışıp farklı 
ülkelere gidebilir hatta evlenebilirsiniz. Sosyal ağların faydaları tabiki çok büyüktür. Dünyanın 
her köşesindeki insanın kendini herkese ifade etme imkânının sunulması, herkesin aynı haklara 
sahip olması çok güzel. Her türlü işlemlerin, haberleşmelerin, paylaşımların bu kadar hızlı 
olması yaşanılan dünyanın da çok hızlı gelişmesine fırsat vermektedir.Ancak unutulmamalıdır ki 
faydalarının dışında büyük zararları da olmaktadır.

Sanal dünyada masumca geçirilen birkaç saat insanı rahatlatırken bu sürenin 5-12 saat gibi 
sürelere çıkması ortada ciddi bir değişimin olduğunun göstergesidir. Bu değişim insanın kendi 
benlik ve sosyallik değerlerini kökünden değiştirmektedir. Sanki yarı robotik sanal bir insanlık 
oluşmakta. 

Artık insanlar sanal ortamda hayalini kurduğu benlikleri sergilemektedir. Bu da sosyal 
varlık olan insanın çevre ile olan etkileşimini bozmaktadır. Çünkü gerçek dünyadan 
kaçmak hiçbir zaman mümkün değildir. Gerçeklik ile sanallığı karıştıran bir nesil hızla 
oluşmakta ve sosyal varlık olan insanın değerlerini kötü yönde etkilemektedir.

İş dünyasına bakıldığında firmalar bile artık çalışmak istedikleri insanların zekâ 
seviyesine değil duygusal zekâ seviyesine, empati kurabilme yeteneğine, ekip ile birlikte 
çalışabilme başarısına ve kendini ifade edebilme özelliğine göre değerlendirmektedir. 
Günümüz gençliğine bakıldığında kendini ifade etmekte zorlanan o kadar çok 
gencimiz bulunmaktadır ki bu durum sanal ortamın bir sonucudur. Gerçek dünyadaki 
başarısızlıklarla mücadele edemeyen insan sanal ortama daha da çok kendini 
kaptırmakta ve tüm dikkatini ve enerjisini buraya harcar hale gelmektedir.

Sosyalleşme ihtiyacını sanal hayatta bulmaya çalışan insanlar aslında giderek daha da 
çok yalnızlaştıklarının farkına yıllar sonra varmaktadır. Geriye bakıpta neleri arkada 
bıraktığını sorguladığında ise geriye dönüş olmamaktadır. Teknolojiyi, mobil hayatı 
ve sanal dünyayı kullanmak ve o alanlarda da varlık göstermek tabiki çok önemli ve 
eğlencelidir. Önemli olan bir çok sahteliğin olduğu sanal dünyada giderek sahtelikleri 
gerçekler olarak algılamamaktır. İnsan bazen kendini kurgular içindeki yalana o kadar 
çok bakar ki artık yalanı ayırtedemez ve asıl doğrunun o olduğunu kendine inandırır hale 
gelir. Bu durumdan sonra ise uyuşmuş bir beyine gerçeği anlatmak ise inanın çok zor 
olmaktadır.

İnsan aslında doğa ile bütünleştiğinde gerçek mutluluğu ve rahatlığı yakalayabilir. 
Yüzümüzü bilgisayar ekranından kaldırıp biraz olsun gerçeğe baksak inanın neleri 
kaçırdığımızı daha iyi anlayacağız.En iyi iletişim yüz yüze iletişimin olduğunu 
hatırlamakta fayda var. Gerçek kim olduğumuzu unutmadan gerçek dünyamızı, sanal 
sosyal ortamlarda neşelendirmek dileğiyle. 
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