
“Sanal yalnızlık, sosyalleşme ve yabancılaşma” konulu “Dosya” sayfalarımıza, Prof. Dr. Bengi Semerci 
de gönderdiği değerlendirme yazısıyla katkı verdi. Prof. Dr. Semerci, Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden mezuniyetinden sonra “Erişkin psikiyatrisi, “Çocuk ve ergen ruh sağlığı” uzmanlık 
eğitimleri alıp Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2000 yılında Ankara’dan ayrılarak 
çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Semerci, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh 
Sağlığı Anabilim Dalı başkanlığı, Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Marmara Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi’nde, Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans dersleri verdi.
Halen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji bölümünde ders 
vererek öğretim üyeliğine devam eden Semerci, akademik çalışmalarının yanı sıra serbest hekimlik, 
aile ve kurum eğitimleri, kurumsal danışmanlık da yapıyor. Yürüttüğü eğitim çalışmalarını tek çatı 
altında toplamak üzere 2007’de Bengi Semerci Enstitüsü’nü kuran Semerci, hekim olarak çocuk,genç 
ve erişkin hastalarını tedavi ve takip etmenin dışında, halk eğitimi ile bireysel ve kurumsal danışmanlık 
veriyor,kitap ve yazı çalışmalarının yanı sıra sosyal projelerde aktif olarak yer alıyor. 
Çocukların yaygın olarak dijital medya ortamında büyüdüklerine işaret eden Semerci, “Şikâyet olmadan, 
zaman kısıtlaması olmadan, sözünüz kesilmeden ve umduğunuzdan daha çok kişiye kendinizi anlatmak 
sanal ortamda mümkün olabilmektedir” dedi. 
“İnsanlar,artık komşuyu pencere arasından gözlemek, kapıyı dinlemek, birini bulup dedikodu etmek 
ya da dinlemek yerine sosyal paylaşım ağlarını kullanabiliyorlar. Böylece zaten var olan  dikizleme ve 
dedikodu kültürü, sosyal medya sayesinde yaygınlaşmış ve kabul görür hale gelmiştir” ifadesini kullanan 
Semerci, sosyal medyanın çoğalmasının yarattığı sorunlara da dikkat çekti. 

Çocuklar günümüzde yaygın olarak dijital 
medya ortamında büyüyorlar. Kişisel 
ve sosyal gelişim alanlarının önemli 
bir kısmını cep telefonları, mesajlar, 

sosyal iletişim ağları, interaktif oyunlar ve on-line 
videoların oluşturduğu sanal gerçeklik kaplıyor. 
Gençlerin büyük bir bölümü hayatlarını çevirimci 
(on-line) yaşıyor. Bu oran gittikçe artıyor. Bu 
durum her yaş grubu için farklı sorunları da 
beraberinde getiriyor. 0-3 yaş için hiç gerekli 
olmayan dijital dünya onların dil gelişimi başta 
olmak üzere gelişimlerini engellerken, daha üst 
grubun da belli oranlarda gelişimlerinde gerilikler 
yaratabiliyor. Yine her yaş grubunda başta aileleri 
olmak üzere, arkadaşları ve çevreleri ile olan 
iletişim ve etkileşimlerini azaltarak onların 
öğrenmelerinde önemli bir olumsuz etken oluyor. 
Oysa tüm ürünler öğrenmelerini arttırdığı reklamı 
ile piyasaya sürülüyor. Yine tüm yaşlarda ürünlerin 
pazarlanması için çocuklar yeni bir müşteri verisi 
oluşturuyor, tanımadıkları bir çevreyle etkileşimde 
tehlikelere açık hale geliyorlar. 

Sosyalleşme, genellikle 
başka insanlarla bir 
arada olmak olarak 

düşünülür. Oysa sosyalleşme sadece insanlarla 
bir arada olmak anlamını taşımaz. İnsanların 
başka insanların hayatlarını merak etmeleri 
ve kendi hayatlarının ayrıntılarını anlatmak 
istemeleri çok eski bir kavramdır. Komşuyu 
izlemek, gideni-geleni merak etmek, magazin 
haberleri, kendini görünür kılmak, otobüs 
yolculuğunda yanında oturan tanımadığın kişiye 
kendinle ilgili çok özel bilgileri aktarmak ve 
onların yaşamlarını öğrenmeye çalışmak uzak 
olmadığımız davranışlardır. Bazı insanlar her 
zaman  kendi hayatlarını anlatmaya ya da başka 
insanların hayatlarını merak etmeye eğilimli 
olmuştur.  Son yıllarda internetle birlikte bunu 
daha geniş kitleyle yapma imkânı ortaya çıkmıştır. 
Böylece başka insanlara evlerinin kapılarını açma 
ve onların açtıkları kapılardan evlerinin içine 
girme olanağını buldular. Artık komşuyu pencere 
arasından gözlemek, kapıyı dinlemek, birini bulup 
dedikodu etmek ya da dinlemek yerine sosyal 
paylaşım ağlarını kullanabiliyorlar. Böylece oluşan 
dikizleme ve dedikodu kültürü yaygınlaşmış ve 
kabul görür hale gelmiştir.
İstatistikler Türkiye’de facebook giren sayısının 
birçok ülkeden yüksek olduğunu gösteriyor. 

Çocuk-Genç ve Erişkin Psikiyatristi Prof. Semerci: 

Varlığımız sadece sanal 
ortamda ise varlığımızı 
sorgulamamız gerekiyor

Yüz yüze iletişim ve 

paylaşım gelişim 

için gereklidir. 

Eğer sanal iletişim 

canlı iletişimin çok 

üstüne çıktıysa yanlış 

yoldasınız demektir. 

Yaşamı kaçırmak bir 

yana, gerçekle olan 

bağlantınız kopabilir.

http://www.bilisimdergisi.org/s180
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Bir başka grup olan, olduğundan farklı tanıtmak 
isteyenler, kendilerini olduğu gibi tanıttıklarında 
kabul görmeyeceğini düşünenler için sosyal medya 
bir fırsat olmuştur. Tüm bunların dışında sosyal 
medyanın kurumsal tanıtım, sosyal projeler ve 
reklam için çok iyi bir platform olduğu da açıktır. 
Eğer çok insanlarla ilişki kuramayacağınız 
bir ortamda yaşıyorsanız, ya da ruhsal yapınız 
nedeniyle insanlarla ilişki kuramıyorsanız 
sosyal medya sizin için bir imkândır. Hayata 
bağlayan bir araç olabilir. Diğer yandan sosyal 
medyanın çoğalmasının yarattığı sorunlar var. 
Birincisi yüzsüzlüğü artırıyor.  Orada başka birisi 
olabiliyorsunuz. Bir de başkasıyla konuşurken 
söyleyemeyeceğiniz her şeyi orada rahatlıkla 
söyleyebiliyorsunuz. Bunlar  tehlikeleri artırıyor. 
Orada kimliksizleşmeye başlıyorsunuz. Tedbiri 
elden bırakıyorsunuz. Toplumun hareketlerimize 
getirdiği sınırlamalar vardır. Ahlak kuralları, sosyal 
kurallar gibi. Sosyal medya bütün bu sınırları 
kaldırıyor. Doğru-yanlış, günah-sevap, ahlaklı-
ahlaksız... Bu kavramların dışına çıkma olanağı 
veriyor. Sosyal medya ile birlikte 2008 yılında over 
share yani “aşırı paylaşım” sözlüklere girmiştir.  
Çok paylaşmak ise bireyselliği ve narsisizmi 
destekleyen ve artıran bir süreçtir. Orada 
paylaşmanın tatmin vermesi için izleyicileriniz 
olmalıdır. Sizi izleyenler çoğaldıkça, takip etmeleri 
için daha fazlasını vermeye başlarsınız. Sonuç 
olarak egonuz okşanır. “Ne kadar çok kişi takip 
ediyorsa o kadar iyiyim” duygusunu beslenir ve 
narsisizme yol açar.
• Popülarite arttıkça arkadaş sayısı, takip eden 
sayısı artıyor. 
• Seyircisiz paylaşım olmaz
• Popülarite arkadaşlıkta önemli bir itici güç
• Sayı arttıkça yalancı kahramanlar oluşuyor. 
Bu yeni kahramanların yüzleri, kimlikleri 
yok. Zaten gelen şöhrete güvenip ortaya 
çıktıklarında,kimliklerini açıkladıklarında aynı hızla 
kayboluyorlar. TV gibi sosyal medya da artık kendi 
kısa süreli şöhretlerini oluşturuyor.Bazı insanlar 
için sosyalleşme aracı olabiliyorken, diğer yandan 
çoğunluk için sosyal medya yüz yüze iletişimi 
azaltıp yalnızlığı arttırıyor.Sosyal medya ile birlikte 
hayatımıza yeni başka kavramlar da girdi. 

Örneğin;
• Sosyal medya bağımlılığı adını verdiğimiz bir  
hastalığımız oldu.İnternerte, sosyal medtyaya 
ulaşamadığı yerlere gitmeyen,bu nedenle yaşamını 
kısıtlayanlar var.Ulaşamadığı zaman yoksunluğa, 
depresyona girenler var.

• Sosyal medya devrimlerimiz oldu. Kitleleri 
harekete geçiren, büyük sosyal olayları örgütleyen 
platforma dönüştü.Ama her sosyal örgütlenme 
olumlu olmuyor. Söylenti yayarak kitleleri felakete 
sürüklemek mümkün.

• İş yerlerinde çalışanlar arası huzuru bozma, 
şirket bilgilerinin paylaşımı gibi yeni riskler 
oluştu. Bir çok şirket sosyal medyayı kullanırken, 
çalışanlarının sosyal medya kullanımını 
kısıtlamaya, kontrol etmeye, kurallar koymaya 
başladı.

• Gazetelerin üçüncü sayfalarında internetten 
tanıştı diye başlayan cinayet, tecavüz, şantaj 
haberlerini okuyoruz. Sosyal medyadan gençlerin, 
çocukların örgütlere, çetelere katılımları, 
uyuşturucu alımları yeni birer sektör haline geldi. 
Yeni suçlar türedi. İnternet suçlarından korunmak 
için yasalar kadar, kendimizi ve çocukları  
korumayı öğrenmek de gerekmektedir.

Normal koşullarda paylaşmayacağımız şeyleri 
sanal ortamlarda paylaşmamalıyız. Kendimizi 
korumak için dikkatli olmamız gerekiyor. 
Tehlikeleri riskleri bilip doğru kullanmayı 
öğrenmemiz gerekiyor. Orası evimizin içindeki 
açık bir tehlikedir. Sınırları ortadan kaldırır, oysa 
her zaman bazı sınırlar olmalıdır. Hayatımızın 
her alanında sınırsızlık, kuralsızlık her zaman 
sorundur.

Gerekli durumlarda sosyal medyayı kullanıp, 
gerçek iletişimden kopmamak gerekir. Çünkü yüz 
yüze iletişim ve paylaşım gelişim için gereklidir. 
Eğer sanal iletişim canlı iletişimin çok üstüne 
çıktıysa yanlış yoldasınız demektir. Yaşamı 
kaçırmak bir yana, gerçekle olan bağlantınız 
kopabilir. Her şeyden önce varlığımız sadece sanal 
ortamda ise durup  varlığımızı sorgulamamız 
gerekiyor. 

Ama sayıdan daha önemlisi 
bu kitlenin sosyal-demografik 
özellikleri ve kişisel yapılarıdır.  
İstatistik bilgileri bunları içermiyor. 
Sosyalleşme olanağı daha az 
olan kitleler mi giriyor, birebir 
ilişki kurma şansı az olanlar mı 
giriyor? Hangi yaş grupları ve hangi 
cinsiyettekiler daha çok kullanıyor? 
Kullananların kullanım amaçları, 
sıklıkları ve şekilleri nasıl? Bu 
soruların yanıtlarının bilinmesi 
ve değerlendirilmesi gerekir. Bu 
değerlendirmeleri yaparken o 
ülkenin, bölgenin kültürü de göz 
önüne alınmalıdır. Bazı kültürlerde 
insanlar diğerlerinin özelini 
öğrenmeye, onları dinlemeye ve 
kendilerininkini aktarmaya daha 
eğilimlidirler. Bizim kültürümüz 
bu özelliklere sahiptir. Bu nedenle 
de sanal ortamın getirdiği, 
görünmeden, yüzüne bakmadan 
tüm bunları yapabilme yetisine 
kavuşmak daha çok önemsenmiştir.
Sosyal medya kullananların 
hepsini aynı grupta toplamak 
mümkün değildir. Bazıları çok 
yoğun hissettikleri kendini anlatma 
ihtiyacı için oradalar. Şikâyet 
olmadan, zaman kısıtlaması 
olmadan, sözünüz kesilmeden ve 
umduğunuzdan daha çok kişiye 
kendinizi anlatmak sanal ortamda 
mümkündür. 
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