
İnternet bağımlılığı ve yalnızlaşma ilişkisi 
Özellikle çocuk ve gençlerin internet bağımlılığına 
yatkın olmaları, küresel bir problem olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu grup oyun, sohbet 
ya da arkadaş çevresiyle iletişime geçmek 
maksadıyla yoğun bir biçimde sanal ortamlarda 
yer almaktadır. Çocuklar arasında İnternet 
kullanımının artması çoğu zaman aile içi ilişkilerin 
zayıflamasına ve bununla birlikte çocukların 
iletişim kurmak, sosyalleşmek maksadıyla 
internete girme eğiliminde oldukları ileri 
sürülmektedir. Yapılan araştırmalar, ebeveynleri 
çalışan çocukların, sosyalleşme yönünden zayıf 
kaldıkları için, bu ihtiyaçlarını internete girerek 
giderdiklerini göstermektedir (Bayraktutan, 
2005). İnternet bağımlısı olarak kabul edilen 
bireylerin yalnızlık düzeylerinde artış meydana 
geldiği ve yalnızlığın internet kullanımını arttırdığı 
görülmektedir. 

İnternet kullanımında aşırıya kaçan bireyler, 
ruhsal yalnızlaşma sorununun yanı sıra çevresine 
hatta ailesine yabancılaşarak; yalnızlaşan 
toplumlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle iletişim 
teknolojilerinin yalnızlaştırıcı etkisi, insanı 
toplumdan soyutlayarak, hayattan uzak tutan bir 
özellik taşımaktadır. Bu durumun neticesinde de 
sosyal, psikolojik sorunlar baş göstermektedir 
(Güleç, 1991:32). 

İletişim teknolojilerinin esiri haline gelmiş 
bir birey, kendini toplumdan soyutlamakta 
ve kendisine yarattığı sanal dünyanın içine 
hapsolmaktadır. Gerçek yaşantıda kurulan 
ilişkilerin sanal ortamlara taşınmasının 
sonucunda, insanlar sanal topluluklar arasında 
yer almaktadır. Bu yeni sosyalleşme mekânları, 
gerçek olmadıklarından ötürü, tüm duygu 
ve düşünceler ikon ve işaretler yoluyla ifade 
edilmektedir. Yüz yüze iletişimin bir alternatifi 
olarak düşünülen sanal iletişimde kurulan 
ilişkiler, bireylerin gerçek yaşamdaki ilişkilere 
yabancılaşmasına neden olmaktadır. İnsanlar 
artık, yüz yüze iletişim için harcadıkları zamandan 
daha fazlasını, mobil iletişim araçları yada 
bilgisayarlar aracılığıyla gerçekleştirdikleri 
iletişim için harcamaktadırlar (Aktaş ve Çaycı, 
2012, s. 6). Bu nedenle iletişim teknolojilerindeki 
gelişmeler olumlu yönlerinin yanı sıra, sosyal 
ilişkileri olumsuz yönde etkileyebileceği 
söylenebilmektedir. 

arasındaki sosyalleşme göz önünde 
bulundurulduğunda; internet kullanıcılarının 
gerçek hayatta gerçekleştirdiklerini, sanal 
dünyaya taşımaları, yapılan sosyal aktivitenin 
gerçekliği ile sanallığı arasındaki ayrımı 
bulanıklaştırmaktadır” saptamasında 
bulunuluyor. 
Yazıda “Sosyal paylaşım ağlarının bireylerin 
yalnızlaşma ve yabancılaşma süreçlerindeki 
rolü” başlığı altında,  sosyal ağların, bireylerin 
sosyal ve kültürel yaşamlarında yarattığı 
dönüşüme dikkat çekiliyor. “Sosyal ağların 
toplumsal hayata kattıkları ve götürdükleri 
çerçevesinde, sosyal medya araçlarının 
sosyalleşmenin aksine, yalnızlaşma ve 
yabancılaşma gibi olumsuzluklara sebep olduğu 
söylenebilmektedir” ifadesinin kullanıldığı yazıya 
şöyle devam ediliyor:
“Sosyal ağlar, bireylere kendilerini nasıl 
tanıtmak istiyorlarsa o kimliğe bürünmelerine 
yani sahte bir kimlik yaratmalarına olanak 
sağlamaktadır. Günümüzde bireyler 
sosyal ağlarda var olmak, takipçi sayılarını 
arttırmak, tanınır olmak maksadıyla; yeni 
sosyalleşme mekânları olarak adlandırılan 
ağlarda yarattıkları sahte kimliklerle yer 
almaktadırlar. Bununla birlikte; bireylerin 
gerçek dünyadaki kimlikleriyle, sanal dünyada 
yarattıkları sahte kimlikler, önemli sorunları 
beraberinde getirmektedir. Gerçek kimliği ile 
kendi yarattığı sahte kimliği iç içe geçen birey, 
kendi öz benliğine yabancılaşmaktadır. Sosyal 
paylaşım ağları üzerinden oynanan oyunlar, 
sohbetler, saatler süren telefon konuşmaları, 
bireyin ailesine, çevresine hatta kendisine 
yabancılaşmasıyla neticelenmektedir. 
Gerçek ve sanal arasında bir dünyada 
varlığını sürdürmeye başlayan kişi, gerçek 
kimliği ile sanal kimliği arasındaki ayrımı 
fark edememektedir. Özetle, gerçek dünyada 
kurulan yüz yüze iletişimin yerini, sosyal 
paylaşım ağları aracılığıyla gerçekleştirilen 
bir iletişim aldığında, kişi gerçek dünyaya 
yabancılaşmaktadır. Bireylerin sosyal medyada 
varoluş şekilleri şu başlıklar altında toplanabilir: 
Kimlik temsili, performans sergilemek, 
profil oluşturmak, gözetlenmek, gözetlemek, 
teşhir etmek, sanal bedenler oluşturmak, 
örgütlenmek, sanal uzamda eylem/kampanya 

yapmak hatta çevrim dışı 
gündelik yaşama taşımak.

Bireylerin gerçek dünyadaki kimlikleriyle, sanal dünyada yarattıkları sahte 

kimlikler, önemli sorunları beraberinde getirmektedir. Gerçek kimliği ile kendi 

yarattığı sahte kimliği iç içe geçen birey, kendi öz benliğine yabancılaşmaktadır

S o s y a l  p a y l a ş ı m  a ğ l a r ı n ı n 
b i r e y l e r i n  y a l n ı z l a ş m a  v e 

yabancılaşma süreçlerindeki rolü  
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Elif Karagülle ile Berk Çaycı’nın, “Ağ 

Toplumunda Sosyalleşme ve Yabancılaşma” 
çalışmasından da yararlandık. 
“Modern insanın, yüz yüze iletişim kurmak 
yerine, sosyal medya ve iletişim teknolojileriyle 
aracılanmış bir iletişim biçimini tercih etmesi, 
farklı sorunları da beraberinde getirmektedir” 
denilen yazıda, mobil iletişim teknolojilerinin 
ve özelinde sosyal paylaşım ağlarının bireylerin 
yalnızlaşma ve yabancılaşma süreçleri üzerindeki 

rolü argümantatif bir çalışma çerçevesinde 
incelendiği belirtiliyor.
Enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki 
ilerlemelerin, yalnızlaşmanın boyutlarını 
arttırdığına değinilen çalışmada, “Bireylerin 
sosyal ağları yoğun bir şekilde kullanmaları, 
kişilerin yakınlaşma, kendini açma, yüz yüze 
iletişim ve daha fazla etkileşim ile kendilerini ifade 
etmeyi tercih etmeleri, bunları gerçekleştirirken 
teknolojik imkânlardan faydalanma eğiliminde 
olduklarını göstermektedir. Özellikle gençler, 
sosyal paylaşım ağlarını yeni toplumsallaşma 
ortamları olarak görmektedirler. Bireylerin 

http://www.bilisimdergisi.org/s180

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 39

B
İL

İŞ
İM

 ::
 2

01
5 

:: 
 E

K
İM

38

Dosya :   Sanal  yalnızl ık,  sosyalleşme ve yabancılaşma
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