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Hem bağımlı 
hem de sosyal!
Sosyal medya sigaradan ve alkolden 
daha fazla bağımlılık yapıyor Sosyal medyayı 

kullanmayan yok. 
Facebook, Youtube 

ve Twitter hayatımızın bir 
parçası haline geldi. Hatta 
Facebook kullanmayanlara 
kuşkulu gözlerle bakılıyor. 
Bazı işyerleri Facebook 
kullanmayanları asosyal 
olarak değerlendirerek 
işe almıyor. Peki sosyal 
medyanın sigaradan ve 

alkolden daha fazla bağımlılık yaptığını biliyor 
muydunuz? Chicago Üniversitesi, yaşları 18 
ila 65 arasında değişen 205 kişi üzerinde bir 
araştırma yaptı. Araştırmaya katılanlara bir 
hafta boyunca günde 7 kere neyi o an neyi 
arzuladıkları ve arzularının şiddeti soruldu. 
Araştırma sonuçlarında tahmin edilen üzerine 
listenin başını eğlence ve uykunun çektiği 
ortaya çıktı. Araştırmanın şaşırtıcı sonucu ise 
bu ikisinin hemen ardından sosyal medyaya 
bağlanmanın ve e-postaları kontrol etmenin 
gelmesiydi. Sosyal medya alkol, sigara gibi bir 
çok alışkanlığın üstüne çıkmıştı. 

Sigara ve alkol her an her yerde kolayca 
ulaşılabilen şeyler değil. Ayrıca bu ürünlere 
ulaşmanın bir maliyeti var. Diğer yandan 
hayatımızın büyük bir bölümünü kaplayan 
sosyal ağlara hemen her yerden, genelde 
ekstra bir ücret ödemeden ulaşabiliyoruz. 
Sosyal ağların çekici yanları kolay 
ulaşılabilirlik ile birleşince sosyal medya 
bağımlılıkları kaçınılmaz oluyor. 

Tuvaletten bile önemli
Türkiye’deki durum da dünyadan pek farklı 
değil. Türkiye’de 26 ilde 3 bin gençle yapılan 
araştırmaya göre gençlerin yüzde 8.3 sabah 
kalktığında tuvalete bile gitmeden internete 

giriyor. Intel’in Genç Türkiye Araştırması 
Türkiye’de sosyal medya bağımlılığının geldiği 
noktayı gözler önüne seriyor. Araştırmaya 
göre yaşları 13-29 arasında değişen gençler 
günde ortalama 6 saat internette dolaşıyor. 
Gençlerin yüzde 54.7’si interneti sosyal ağlara 
bağlanmak için kullanıyor. Araştırmaya göre 
gençler günde ortalama 53.5 dakikayı sosyal 
ağlarda geçiriyor.

Tatillerde deniz kıyılarında bile insanların 
Facebook’tan arkadaşlarına mesaj attıklarını, 
resim eklediklerini görüyoruz. İnsanlar sosyal 
ağlara bağlanamadıklarında kendilerini 
boşlukta hissediyorlar. İşyerlerinde bile 
kullanılan sosyal ağlar mesai zamanının en 
büyük hırsızlarından.

Kimse farkında değil
Sosyal ağlar bu kadar bağımlılık yapıcı 
olmalarına rağmen kimse tarafından 
yadırganmıyor. Bir kişi sigara veya içki içtiği 
için eleştirilebilirken kimse Facebook’ta 
zaman harcadığı için birisine kızmıyor. Bunun 
en büyük sebebi bu ağların hayatımızda çok 
yeni olması, etkilerinin henüz tam olarak 
bilinmemesi ve herkes tarafından kabul 
edilmiş olması.

Bir şeyin yaygın olması ve onun yaygın 
olarak kullanılması o şeyin illa da iyi bir 
şey olduğu anlamına gelmez. Örneğin 
1940’lı yıllarda sigara da günlük hayatın 
bir parçasıydı ve herkes sigara içiyordu. 
Ne zaman sigaranın zararları ortaya çıktı o 
zaman sigara bağımlılığı da masaya yatırıldı.  
Aynı duyarlılığın ortaya çıkması için sosyal 
ağların zararları ve yarattığı bağımlılıkların 
daha çok incelemesi ve sonuçların kitlelerle 
paylaşılması gerekiyor.
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