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İnternet, insan 
kimliğini yeniden 
tanımlıyor…
Yayımlanan bir rapora göre, 
özellikle gençler arasında, 
kimlik tanımları, sosyal 
paylaşım sitelerindeki 
ilişkiler ve İnternet 
oyunlarında 
üstlenilen 
rollerle 
belirleniyor.

BBC Türkçe’de yer alan haber göre, İngiltere’de 21 
Ocak 2013’te yayımlanan “Gelecekte Kimlikler” 
başlıklı raporda, geleneksel kimlik düşüncelerinin 
daha az anlam taşıyacağı ve bunun bir sonucu 

olarak, topluluklar içinde birbirine bağlılığın azalacağını belirtiliyor. Bilim 
muhabiri Pallab Ghosh imzalı haberde, İnternet’le neredeyse sürekli olan ve 
“hiper-bağlanırlık” olarak tanımlanan ilişki, gelecek 10 yılda toplumda köklü 
değişimler yaratacak.

Bu değişimin olumlu hale dönüştürülebileceği göz ardı edilirse 
toplumsal dışlanmaya yol açabileceği kaydedilen raporda, “2012 Londra 
Olimpiyatları’ndaki dayanışma ruhunda görüldüğü gibi, bu olumlu bir güç 
haline getirilebilir ya da 2011 protestoları gibi yıkıcı bir hal alabilir” denildi.

Kimlik konusundaki bu rapor için, İngiltere ve diğer ülkelerden önde gelen 
uzmanlar, 20 ayrı incelemede, bilgisayar bilimi, kriminoloji ve sosyal bilimler 
alanındaki araştırmaları değerlendirdiler. Raporda, kimliklerin değişen 
yapısının, topluluk ve sosyal bütünleşme kavramları üzerinde önemli etkilerde 
bulunacağı kaydedildi; kişinin kimliğini şekillendiren din, etnisite, meslek ve 
yaş gibi unsurların, eskisine kıyasla daha az önemli olduğu vurgulandı. Bunun 
yerine, özellikle gençler arasında, kimlik tanımlarının İnternet’teki sosyal 
paylaşım sitelerindeki ilişkiler ve İnternet oyunlarında üstlenilen rollerle 
belirlenir olduğuna dikkat çekildi.

Bilim ve teknoloji alanında yeni eğilimleri ortaya koymak ve hükümeti 
bilgilendirmek üzere söz konusu araştırmayı yaptıran Prof. Sir John 
Beddington, BBC’ye verdiği mülakatta, “Kimliğin belirlenmesinde en dinamik 
eğilim, hiper bağlanırlık oldu. Hükümet ve özel sektörün veri toplaması 
ve kullanımı, mahremiyet ve güvenlik kavramlarına karşı bireysel hak ve 
özgürlüklerin dengelenmesi, bu eğilimlerden etkilenecek. Umarım yayımlanan 
rapor, siyasetlerin belirlenmesinde yol gösterici olur” dedi.

 İnternet’te “gerçek kimliği” arama
Bazı eleştirel çevrelerce “yapay ya da hayal ürünü kimlikler yarattığı” belirtilen 
İnternet oyunlarının, aslında birçoklarına, çevrelerindeki önyargılardan kaçıp 
kendi “gerçek” kimliklerini bulma olanağı sağladığı kaydedilen raporda, özürlü 
şahısların İnternet oyunları sayesinde diğer insanlarla eşit düzeyde ilişki 
kurma olanağı bulduklarını anlattıkları da aktarıldı.

Raporda, “İnternet birçok insanın kimliklerini tam anlamıyla ortaya 
çıkarmalarına olanak verebilir. Utangaç olan, yalnızlık çeken ya da kendilerinin 
çekici olmadığını düşünen insanlar, internet ortamında daha başarılı şekilde 
inanlarla ilişki kurabiliyor ve kendilerini daha iyi ifade edebiliyor” ifadesi yer 
aldı.
Raporda, İnternet ortamı ile gerçek hayattaki kimlikler arasındaki ayrımların 
yavaş yavaş ortadan kalkmasının, suçlulara yeni alanlar yaratacağı ve sosyal 
paylaşım siteleriyle mesleki ve mali sitelerden derlenen bilgilerle kimlik 
hırsızlıklarının artacağı belirtiliyor.
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