
Tüm dünyada büyük 
bir hızla yaygınlaşan 
“sanal dünya”, hem 
birbirlerini tanıyan-
tanımayan kişileri 
yakınlaştırıyor hem 
de “gerçek” yalnızlığı 
ve yabancılaşmayı 
yükseltiyor. 

Aslıhan Bozkurt

Y
az tatilinin ardından Eylül ve Ekim derken 
artık tam anlamıyla sonbahar geldi. 
Sonbahar; bir başka deyişle “doğanın 
hüzün mevsimi”. Ne demiş ünlü şair 

Özdemir Asaf, “En sevdiğim mevsime geldik. 
Yapraklar sararacak, gök gürültülü yağmurlar 
yağacak. Sonbahar, hüzündür; Hüzün ise, ben 
demektir”. 
TBD BİLİŞİM Dergisi olarak bu sayımızın “Dosya” 
sayfalarında, “doğanın hüzün mevsimi” olan 
sonbaharın çağrışım yaptığı “yalnızlık” kavramıyla 
ilintili olarak “Sanal yalnızlık, sosyalleşme ve 
yabancılaşma” konusunu irdelemeye çalıştık.
Her yeni teknoloji, toplumsal ve sosyal 
dönüşümlere kapı açıyor. İnternetin dünyada 
milyarlarca insana yayılması, sosyal ağların yine 
milyonlarca kişi tarafından yoğun kullanılması, 
her türlü iletişimin bu ağlar üzerinden 
gerçekleştirilmeye başlanmasıyla kişilerin 
sosyalleşme süreci de değişti. Bu değişim, doğal 
olarak kişilerin ilişki kurma şekilleri, iletişimleri, 
yaşam biçimleri ve alışkanlıklarını derinden 
etkiledi. Buna bağlı olarak zaman ve mekân 
kavramları çoktan önemini yitirdi, insan ilişkileri 
değişime uğradı. Özellikle teknoloji, “İnsan 
doğasının vazgeçilmez bir gerçeği” olan iletişimde 
büyük dönüşümler yaşanmasına yol açtı.

Kişiler artık “birebir” veya “yüz yüze” gibi 
geleneksel iletişim yöntemleri bırakıp ilişki, 
iletişim ve sosyalleşmelerini, sanal (dijital) 
ortamlarda sürdürüyorlar. İletişim anlık olarak 
gerçekleşirken kutlama, sevinç, korku, öfke 
veya kızgınlıklar, Twitter ve Facebook gibi sanal 
ortamda paylaşılır oldu. 

Aynı şehirde yaşayan arkadaş ve akrabalar, 
hatta aynı işyerinde çalışanlar bile kimi zaman 
sözlü iletişim kurmadan “iletişim” halinde 
olabiliyorlar. 3G teknolojisi, e-mail’ler, multimedya 
özelliklerin kullanımı, sosyal paylaşım siteleri, 
kısacası altyapısının internet teknolojilerine 
dayandığı yeni medya ve iletişim olanakları 

“Sanal” dünya, uzakları 
yakınlaştırıyor ama 
“yalnızlık” bitmiyor…

http://www.bilisimdergisi.org/s180
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Dosya :   Sanal  yalnızl ık,  sosyalleşme ve yabancılaşma

http://www.bilisimdergisi.org/s180


“Sanal yalnızlık, sosyalleşme ve yabancılaşma” 
konulu “Dosya” sayfalarımıza, Çocuk-Genç ve 
Erişkin Psikiyatristi, Bengi Semerci Enstitüsü’nün 
kurucusu Prof. Dr. Bengi Semerci; Atatürk 
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Üstün Özen; Üsküdar Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Barış 
Bulunmaz ile Psikoloji Enstitüsü’nden Uzman 
Psikolog Yücel Sözer katkı verdi. 
Prof. Dr. Semerci ,“Varlığımız sadece sanal 
ortamda ise varlığımızı sorgulamamız gerekiyor” 
derken Prof. Dr. Özen, “Yalnızlık, teknolojik 
gelişmelerin bir sonucu ve kişileri karamsarlığa 
sürükleyebilir” uyarısında bulundu. 
Doç. Dr. Barış Bulunmaz, sanal ortamda uzun 
zaman geçirenlerin eksikliğini hissettiği en önemli 
olgunun, “samimiyet ve paylaşım” olduğunun 
altını çizerken Uzman Psikolog Sözer,  farkındalık 
varsa kişinin gerçek dünyadan kopması mümkün 
olmadığını belirtti. 
Bir anlamda günümüzün “sosyalleşme mekânları” 
olarak da adlandırılan “sosyal ağlar” üzerinden 
gerçekleştirilen “sanal iletişim”, kişilerin 
“yalnızlık”  ve “yabancılaşma” duygusunu 
azaltmadı, arttırdı. Konu ile ilgili uzmanlar, sanal 
dünyanın “yalnız insana göre” bir yer haline geldiği 

konusunda hem fikir… Yaşanan anlık iletişimde 
kişilerin “gerçek” davranışları, jest ve mimikler 
olmadığından “sanal” davranış ve duygular olarak 
değişirken “sanal iletişim”, kişileri “yalnızlaşma” 
ve “kendisine yabancılaşma” noktasına getiriyor. 

Sanal iletişimin gerçek-canlı iletişimden fazla 
olması durumda “yanlış yolda” olunduğuna dikkat 
çeken uzmanlar böyle durumlarda “yaşamı”ın 
kaçırılacağı, “gerçekle olan bağlantı”nın 
kopabileceğine dikkat çekiyorlar. Sosyal 
ağlarda sürdürülen “sanal” iletişimin, kişilerin 
kendilerinde eksikliğini hissettiği duygulara hitap 
ettiğinin altı çizilirken kişilerin sosyal paylaşım 
ağları sayesinde yalnızlığını dindirdiği duygusuna 
kapıldığı ancak iletişim bittiğinde kişideki “tek 
başına kaldığı” gerçeğiyle yüzleşmenin “daha 
da derin bir yalnızlık” duygusunu getireceği 
vurgulanıyor. 

Yapılan araştırmalarda sanal yalnızlığın daha 
da artacağı görülüyor. Sanal ortamdaki yazışma 
ve paylaşımların hiçbir zaman gerçek sosyal 
paylaşımların yerini tutmayacağını unutmadan 
kullanılan teknolojide kendi yalnızlığımızı 
yaratmamalıyız. 

konvansiyonel anlamdaki iletişimi tersyüz etti. 
Özellikle toplu mesajlar nedeniyle yakın ve 
arkadaşlarımızın sesini duyabileceğimiz telefonla 
haberleşmemeyi tercih ediyoruz. Özel günler, 
bayram ve yılbaşlarında çoğu kez kişiye özel 
duygudan yoksun, başkalarının yazdığı hazır 
mesajları gönderirken ne kadar yalnızlaşıp 
yabancılaştğımızın farkında bile değiliz.  Hayatı 
kolaylaştırmak için sürekli gelişen teknolojinin 
insanı hayattan biraz daha uzaklaştırıp kendi 
yalnızlığına mahkûm ettiğini düşünenlerden 
misiniz? 

Günümüzde “sanal dünya”, bir yandan çok yoğun 
iletişime yol açıp bireylerin sosyalleşme ve sosyal 
hayatlarını zenginleştiren ortam olarak öne 
çıkarken bir yandan da gerçek dünyanın sanal 
olana kaymasını gündeme getiriyor. Sosyal ağ ve 

taşınabilir (mobil) iletişim araçlarıyla kuşatılan 
hayatların, yalnızlaşma ve yabancılaşma 
gibi olumsuzluklarla karşı karşıya olduğuna 
da dikkat çekiliyor. Sanal ortamlarda 
sürdürülen iletişim, kişilere yeni olanaklar 
sunup uzak olana yakınlaştırırken; yakın 
çevresiyle kurduğu ilişkileri asgariye 
indiriyor, soyutlayıp kültürel değerler ve 
kimliklerine yabancılaştırıyor. Ünlü Fransız 
Düşünür ve Sosyoloğu Jean Baudrillard’ın 
“Sanal; gerçek dünyayı, salt gerçekliğe 
uygun bir şekilde kusursuz olarak yeniden 
üretmekte ve böylelikle gerçekliğe son 
vermektedir” sözü de bu durumu anlatıyor. 

“Sanal” kavramı, Latincede “virtualis” 
kökünden geliyor ve  “var olmayan”, ““ancak 
sanrılarla var olduğu kabul edilen şeyler” 
için kullanılıyor. 

http://www.bilisimdergisi.org/s180
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