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Türkiye Psikiyatri Derneği, Medya ve Ruh Sağlığı Çalışma Birimi Koordinatörü 
Doç Dr. Burhanettin Kaya:

Dikkat çekmenin bir yolu olarak 
sosyal medya önem kazanıyor

P
aylaşımların bireyin hayata bakışı, sınıfsal konumu, statüsü ve buna yüklediği anlamı içerdiğini 
belirten Kaya, sosyal medyada yer almanın yüz yüze insani ilişkileri, konuşma ve düşünce 
dilini bozduğuna işaret etti. Kaya, bu ortamlarda çoğul gibi görünen ama bireysel, tek başına, 
sorumluluğu olmayan ya da düşük, denetimsiz bir ilişki sürdürüldüğünü söyledi. 

Sosyal medyada yer almanın yüz yüze insani ilişkileri, 
konuşma ve düşünce dilini bozduğuna dikkat çeken Kaya, 
bu ortamlarda çoğul gibi görünen ama bireysel, tek başına, 
sorumluluğu olmayan ya da düşük, denetimsiz bir ilişki 
sürdürüldüğüne işaret etti.  
Hayatı sosyal medyada paylaşan gençlerin günlük 
yaşamdaki sorumluluklarını önemsiz görüp 
savsakladıklarını ifade eden Kaya, “Gerçek dünya da 
gerçek olmayanı, ya da kendisinin olmayan bir gerçeğin 
özetini yaşıyor. Etrafında olan bitene gözleriyle değil sosyal 
medyanın gözüyle bakıyor” dedi.

“Alternatif, sansürlenememiş bilginin hızlı dolaşımı 
son derece önemli” sözleriyle ise Kaya,  sosyal medya 
paylaşımlarının olumlu yanlarını özetledi. 
Aşırı denetimci tutum kadar, aşırı rahatlığın da tehlikeli 
olacağını belirten Kaya, çocuk ve gençlerin, öncelikle 
sosyal medyanın işlevi, yarar, zarar ve sınırları konusunda 
bilgilendirilmesi, sınırları belirlenmiş bir alanda özgürlük 
tanınıp risklerin izlenmesi ve gereğine uygun müdahaleler 
yapılması gerektiğinin altını çizdi.

“Sosyal medya” paylaşımlarının psikolojik ve hukuki 
yansımaları” başlıklı “Dosya” sayfalarımız kapsamında  
Türkiye Psikiyatri Derneği, Medya ve Ruh Sağlığı Çalışma 
Birimi koordinatörü Doç Dr. Burhanettin Kaya ile 
görüştük. 
Bazı insanların çok denetimsiz biçimde fotoğrafları 
aracılığıyla özel yaşamlarını paylaştığı sosyal medyada, 
bazılarının ise son derece tedirgin ve korunaklı ilişki 
kurduklarına değinen Kaya, bunun aslında onların 
ruhsal yapıları ve kişilik özelliklerinin yansıması olarak 
değerlendirilebileceğini bildirdi. Denetimsizce paylaşımda 

bulunanların, kendilerini sunmanın bir tehlike yaratacağını düşünmediği bir 
tehlike ya da tehdit algılarının olmadığını söyleyen Kaya, korunaklı yaklaşanların 
ise, biraz şüpheci, her an bir tehlike gelebileceğini düşündüklerini anlattı.
 
İnsanların beğenilmek, fark edilmek ve önemsenmek istediklerini bunun bir aracı 
olarak da sosyal medya önem kazandığını belirten Kaya, paylaşımların içeriğinin 
bireyin hayata bakışı, sınıfsal konumu, statüsü ve buna yüklediği anlamı içerdiğini 
vurguladı. 
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- Kişilerin sosyal ağlarda kişisel bilgi ve 
fotoğraflarını paylaşmalarının psikolojik 
temelleri nedir? Sosyal medya/ağlar 
hayatımızda ne gibi değişiklilere yol 
açıyor ve bu ortamlar kullanıcıların 
hangi ihtiyaçlarını karşılıyor? Bu 
konudaki değerlendirmelerinizi alabilir 
miyiz?

-Medyanın en yeni ve gelişen yüzü, sosyal 
medya. Özellikle facebook ve twitter en çok 
kullanılan mecralar. Bloglar eski cazibelerini 
kaybetti ama halen hatırı sayılır bir ağırlığı 
var. En dikkat çeken nokta ise, yeni olanın 
çok hızlı eskimesi. Teknolojideki gelişmelerin 
yansıması kadar gereksinimler de hızla 
değişiyor. Ki, bu gereksinimlerin büyük kısmı 
yapay gereksinimler, insanların var olması için 
zorunlu gereksinimler değil. Bazı insanlar çok 
denetimsiz biçimde, fotoğrafları aracılığıyla 
özel yaşamlarını paylaşırken bazıları ise son 
derece tedirgin ve korunaklı ilişki kuruyorlar 
sosyal medyada.  Bu, aslında onların ruhsal 
yapıları ve kişilik özelliklerinin yansıması olarak 
değerlendirilebilir. 
Denetimsizce paylaşanlar, kendilerini 
sunmanın bir tehlike yaratacağını 
düşünmüyorlar kanımca. Bir tehlike ya da 
tehdit algıları yok. Korunaklı yaklaşanlar 
ise, belki biraz şüpheci… Her an bir tehlike 
gelebileceğini düşünüyorlar. 
Aslında her insan kendisini bir biçimde ifade 
etmek, anlatmak ister. Bunun altında yatan 

gereksinimler birbirinden farklı olabilir. 
Ama sıklıkla beğenilmek, fark edilmek, 
önemsenmek isteriz. Bunun bir aracı, dikkat 
çekmenin bir yolu olarak da sosyal medya 
önem kazanıyor. Yaşadıklarının başkaları 
tarafından da paylaşılması, daha doğrusu 
“değerli görülmesi”, “ne önemli şeyler 
yaptığının anlaşılmasının” istenmesi gibi 
ihtiyaçlar olabilir. Bu paylaşımları içeriği 

bireyin hayata bakışını, sınıfsal konumunu, 
statüsünü ve buna yüklediği anlamı da 
içerir.

Bu mecrada “ödünç alınmış, doğruluğu 
yanlışlığı yeterince test edilmemiş” 
fikirler, sözler ve alıntılar da dolaşıyor. 
Bunu bulmuş, yakalamış, satır arasından 
çıkarıp sosyal medyanın kitline sunmuş 
olmak da hem kendi dünyaya bakışını 
göstermek hem de onun farklı ve özel 
olduğunu sergilemektedir. Ama hiçbiri 
“özgün üretimler” değil. Kendi “özgün 
üretimlerini” de paylaşanların fark 
edilmek gibi gereksinimleri olabilir.
Asıl önemli olan ve tartışılması gereken, 

sosyal medyada yer alan reklamlarla 
kimlik bulan bireylerin, reel ya da yapay 
gereksinimlerini birer metaya dönüştürerek 
yeni pazar alanları yaratan kapitalizmin, neo-
liberal pazar politikaları olmalıdır. 

-Sosyal paylaşım siteleriyle çocuklar 
ne zaman tanışmalı? Sosyal ağlarda 
aktif olmak çocuklarda ne tür 
özelliklerin gelişmesine ve hangilerinin 
zayıflamasına yol açar?
-Buna en iyi çocuk psikiyatrları yanıt verir 
ama kanımca bilişsel gelişimlerini belirli bir 
evreye geldiği yaş öncesinde bu hiç olmamalı.  
Nedensellik bağlantısı kurabildikleri, soyut 
düşünme yetisini geliştiği, bir olayın sonucunu 
öngörebilecek bir zihinsel gelişim evresinden 
önce olmamalı kanımca... Ben, geç ergenlik 
döneminin (16 yaş ve sonrası) en erken dönem 
olması gerektiğini düşünüyorum.. Sosyal 
medyada yer almak yüz yüze insani ilişkileri 
bozuyor en başta. Çoğul gibi görünen ama 
bireysel, tek başına, sorumluluğu olmayan 

ya da düşük, denetimsiz bir ilişkiyi sürdürüyorlar. En başta 
konuşma dili bozuluyor. Bu düşünce dilini de bozuyor, 
günlük konuşmaya yansıyor. Sosyal medyada hayatı paylaşan 
genç, günlük yaşamdaki sorumluluklarını önemsiz görüp 
savsaklıyor. Ders çalışmıyor, kitap okumayı bırakıyor. Odasını 
bile toplamıyor. Bilgisayar başında besleniyor. Fiziksel 
sağlığını da bozuyor aslında. Bunlar önemsizleşiyor. Sosyal 
medya ve artık akıllı telefonlarla her an yanında.. Aslında 
gerçek dünya da gerçek olmayanı, ya da kendisinin olmayan bir 
gerçeğin özetini yaşıyor. Dikkati dağıtan bir şey var. Etrafında 
olan bitene, gözleriyle değil sosyal medyanın gözüyle bakıyor…

-Özellikle çocuk ve gençler olmak üzere herkesin 
sosyal medyayı paylaşırken dikkat etmesi gereken 
noktalar nelerdir? Bu konudaki önerilerinizi alabilir 
miyiz?
-Aşırı denetimci tutum kadar, aşırı rahatlık da tehlikeli. Çocuk 
ve gençler,  öncelikle sosyal medyanın işlevi, yararları, zararları 
ve sınırları konusunda bilgilendirilmeli, bu konuda sınırları 
belirlenmiş bir alanda özgürlük alanı tanımlanmalı, riskler izlenmeli 
ve gereğine uygun müdahaleler yapılmalı.. Ebeveynler, rol modeli 
olarak kendileri sosyal medya ile ilişkilerini rasyonel bir çerçevede 
tutmalıdırlar.

-Genel olarak sosyal paylaşım sitelerinin olumsuz 
özellikleri ve sonuçlarına ilişkin açıklamalar yapılıyor. Peki, 
sosyal paylaşım sitelerinin olumlu etkileri nelerdir?
- İyi yanları olmaz mı? Elbette var. Bilginin hızlı dolaşımı, alternatif 
sansürlenememiş bilginin dolaşımı da son derece önemli. Çok önemli 
yeni bir iletişim alanı. Çok güçlü. Rasyonel kullanılınca… Amaca uygun 
kullanılınca... Bu anlamda hayatı olumlu yönde de değiştirebilecek bir 
gücü var. Fakat söz de olanın yaşamda karşılığını nasıl bulacağı halen 
tartışılmakta olan soru…

-Sosyal paylaşım ağına üye olmayanlara ihtiyatlı yaklaşılması 
gerektiği savunuluyor. Sizce sosyal ağlara üye olmayanları 
psikolojik olarak nasıl değerlendirmeliyiz?
-Modern yaşamın en önemli özelliklerinden biri, belirsizlik. Bu da kaygı 
yaratıyor. Bu toplumsal yapı içinde özgüven eksikliği, temel güven 
duygusunun kaybıyla büyüyen ve gelişen insan için dünya, tehlikelerle dolu. Ve 
her şeyi denetlemesi mümkün değil. Bunun yarattığı kuşkuculuk, tedirginlik ve 
kaygı, kişilerin sosyal medyadan uzak durmasına yol açabilir. Bir diğer nokta, 
sosyal medyanın örseleyici karakteri. İnsanı örseleyen travmatize eden birçok 
parça (fragmante),  bilgi ve görsel denetimsiz biçimde akıyor. Onu kodlayan 
sözcük ya da ikon ile içerik her zaman örtüşmüyor ve bir anda korkutucu görsel, 
öykü ve imgelerle karşılaşabiliyor. Sosyal medya, özelikle çocuklarda yeni fobiler 
yaratıyor. “Youtube “özellikle. Ben kendi pratiğimde bunun örneklerini gördüm. 
İzlediği bir animasyondan sonra kapısı açık odada oturamayan çocuklar gibi…
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