
Türkiye Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER) Başkan 

Yardımcısı Cem Keçe, sanal ortamda daha çok vakit geçirme sonucu kişilerin 

gerçek dünyadan koptuğu, adeta kendilerine ait yeni bir uygarlık meydana 

getirdiklerine dikkat çekip bunu “Yalnızlık uygarlığı” olarak tanımladı.

Keçe, bu tanıma şu sözlerle açıklık getirdi:
“Bu uygarlıkta “internetsiz yaşayamam” diyenler, ailelerine, eşlerine, çocuklarına ve 
arkadaşlarına ayırdığından fazla zamanı internet başında harcamakta, çevrelerini ihmal 
etmektedirler. Dahası, insanlar sanal alemde duygusal paylaşımlara girmekte, duygusal sanal 
birliktelikler kurmakta, suni çevrim içi ilişkilere yönelmekte ve bu sunilik, beraberinde bireyleri 
daha çok yalnızlığa itmektedir. Hatta sanal alem, birbirlerini önceden tanıyan bireyler arasında 
yeni sınırlar oluşturarak kişiyi teknolojik yalnızlığa itmektedir. Yani ‘yumurta-tavuk hikayesinde 
olduğu gibi bir kısır döngü söz konusudur. Yalnızlık mı sanal alemden doğar yoksa sanal alem 
mi yalnızlıktan beslenir? İşte bu sorunun üzerinde daha çok durmamız gerekiyor. İnternette çok 
fazla zaman geçirilmesi, insanları yalnızlığa sürükleyebilir. Onları ait oldukları sosyal çevreden 
kopartabilir, akrabalık ve arkadaşlık ilişkilerini zayıflatabilir. Yalnız bireyler, aidiyet duygusunu 
tatmak, arkadaşlıklar kurmak ve sosyal hayatlarını geliştirmek, aktif olabilmek için bazı çevrimiçi 
sosyal aktivite gruplarına katılırlar.”

İnternet üzerinden sosyalleşme sürecinin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Keçe, 
değerlendirmesini şöyle sürdürdü:
“Facebook’tan arkadaşlarının fotoğrafına yorum yazan, birbirlerini dürten, şarkılar paylaşıp, 
yorumlar yazan, hayatın gerçeklerini yadsıyarak sanal ortamda kendine bir rahatlama alanı 
yaratan veya Twitter’dan her yaptığını ilan eden ve takipçi sayısını arttırmak için polemikler 
yaratan insanların sayısı hızla artıyor. Çünkü sosyal bir varlık olan insanın kendini güvende 
hissetmek için ulaşılabilir olmaya ve ihtiyaç duyduğu durumlarda ulaşabilme gereksinimi vardır. 
Ancak insan doğası gereği dokunmak, sarılmak, görmek, kokusunu almak, sesini duymak ister. 
Bu nedenle Facebook’tan sanal fotoğraf paylaşımları ve Twitter’dan duygu alışverişleri yüz 
yüze temasların yerini alamaz. Önemli olan sanal iletişimi yüz yüze iletişime tercih etmemektir. 

Yüz yüze iletişim gerçekleşene kadar mecburiyetten ve ihtiyaçtan sanal 
iletişime devam edilebilir.”

PSİKODER Başkan Yardımcısı Psikoterapist Keçe: 

Sanal iletişimi yüz yüze 
iletişime tercih etmeyin!

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

http://www.bilisimdergisi.org/s180

