
“Sanal yalnızlık, sosyalleşme ve yabancılaşma” konulu “Dosya” sayfalarımızın sorularını, Atatürk 
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanı İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Üstün Özen uzun uzun  yanıtladı. 
Özen, Erzurum, Erzincan ve Ankara illerindeki üniversitelerde öğrenim gören 717 ön lisans, lisans 
ve lisansüstü öğrenci üzerinde yapılan  “Yalnızlık Olgusu ve Sanal Sohbetin Yalnızlığın Paylaşımına 
Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma” çalışmasında, sanal sohbetin yalnızlık ile ilişkisi 
araştırıldı ve elde edilen sonuçlar analiz edilip yorumlandı. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Dergisi’nde yayınlanan araştırmada, sanal sohbet ortamlarına katılım, sanal sohbet ortamlarını 
kullanmayı etkileyen etkenler, sanal sohbet ortamlarının olumlu ve olumsuz etkileri ve bu ortamda 
kurulan arkadaşlıkları ele alındı. 
Öncelikle “Sanal gerçeklik” ve “Sanal yalnızlık” kavramlarını tanımlayan Prof. Dr. Özen, sanal ortamda 
fazla vakit geçirme sonucu kişilerin gerçek dünyadan koptuğu, kendilerine ait bir dünya yarattıkları, 
aile, akraba ve gerçek arkadaşlarına yabancılaştıklarına değindi. Özen, “Günümüz insanları arasında 
en bilindik ruh durumu haline gelen yalnızlık ya da tek başınalık, artan teknolojik gelişmelerin bir 
sonucudur ve kişileri içinden çıkılmaz bir karamsarlığa sürükleyebilmektedir” vurgusu yaptı.
Bireylerin internet kullanarak sanal alemde fazla vakit geçirmelerinin, suni çevrim içi ilişkilere 
yönelmeleri, beraberinde bireylere yalnızlığı getirdiğini ifade eden Özen,  sanal alemin birbirlerini 
önceden tanıyan bireyler arasında sınırlar oluşturarak bireyleri teknolojik yalnızlığa iteceği uyarısında 
bulundu. 
Sosyal medyanın, gerçek hayatta oluşturulan sosyal aktivitelerin ve sıkı bağların yerini aldığına işaret 
eden Özen, sanal bağların, yapısı ve özellikleri itibariyle gerçek bağlardan daha zayıf olduğunu belirtti.
Sosyal ağlarda en yaygın olan anti sosyal davranış biçiminin, yalancılık ya da aldatma olduğunu aktaran 
Özen, sosyal ağların insanları oldukları gibi görünmeme, ofansif davranışlar sergileme, sahte ve 
yapmacık davranma konusunda bireyleri cesaretlendirdiklerini söyledi.

-“Sanal gerçeklik” ve “Sanal yalnızlık” nedir? 

-“Sanal gerçeklik”, yazılımlar aracılığıyla bir 
bilgisayarın içinde oluşturulan sanal alem olarak 
tanımlanabilir. Ya da gerçek dünyanın bilgisayarda 
dijital olarak modellenmesidir. Sanal gerçeklik 
uygulamaları, kullanıcılarına bilgisayar tarafından 
yaratılmış yapay dünyaya girebilme, orada çeşitli 
deneyimler yaşama ve orayı yönlendirebilme 
olanağı sağlar. Sanal alemin en tipik 
özelliklerinden biri bu alanda vücutsuz iletişimin 
yapılabilmesidir. Ancak sanal alemde vücudun 
bulunmaması iletişime engel teşkil etmez aksine, 
zengin bir iletişim olanağı sağlar. Sanal yalnızlık 
ise bireylerin yüz yüze iletişimin hâkim olduğu 
sosyal hayattan kopup, adeta bu sanal dünyanın 
içine hapsolunmalarıdır diyebiliriz.

İnsanoğlunun araştırma, keşfetme, bulma ve 
yenileme dürtüleri sonucunda iletişim ve ulaşım 

son derece kolaylaşmakta 
ve dünyamız git gide büyük 
bir köy haline gelmektedir. 

Ancak gelişen teknoloji, ulaşım ve iletişim 
kolaylığına rağmen insanoğlu büyük bir yalnızlığa 
sürüklenmektedir. Yoğun iş ve yaşam temposu 
nedeni ile akrabalara, arkadaşlara yeterince 
zaman ayrılamamakta ve ilişkiler zedelenmektedir. 
Batı toplumlarına nazaran aile ve arkadaşlıklara 
önem veren toplumuzda bu zedelenmelerin etkisi 
daha fazla hissedilmektedir.

Artık hemen her evde yer alan bilgisayarların 
yaşamlara girmesi bu yalnızlığı bir nebze olsun 
azaltsa da kişileri asosyalliğe sürüklemektedir. 
Sanal ortamda daha fazla vakit geçirme sonucu 
kişiler gerçek dünyadan kopmakta adeta 
kendilerine ait bir dünya yaratmakta, aile, akraba 
ve gerçek arkadaşlarına yabancılaşmaktalar. 
Gerçek yaşamda daha çekingen olan kişiler ise 
sanal ortamda daha rahat hareket etmekte, 
rahat paylaşımlar yapabilmekte ve sanal ortamda 
arkadaşlıklar kurmada daha başarılı hale 
gelmektedirler. Dahası, insanlar sanal alemde 
duygusal paylaşımlara girmekte duygusal sanal 
birliktelikler kurmaktadırlar. 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özen:

Yalnızlık, teknolojik gelişmelerin 
bir sonucu ve kişileri 
karamsarlığa sürükleyebilir

“Sanal alem 
birbirlerini 
önceden 
tanıyan bireyler 
arasında sınırlar 
oluşturarak 
bireyleri 
teknolojik 
yalnızlığa iter” 
diyen Özen, 
sanal bağların 
zayıflığına 
dikkat çekip 
sosyal ağlarda 
en yaygın olan 
davranışın 
“yalancılık” ya 
da “aldatma” 
olduğunun altını 
çizdi. 

http://www.bilisimdergisi.org/s180

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 45

B
İL

İŞ
İM

 ::
 2

01
5 

:: 
 E

K
İM

44

Dosya :   Sanal  yalnızl ık,  sosyalleşme ve yabancılaşma

http://www.bilisimdergisi.org/s180


olduğu düşüncesi üzerinde şekillendirebiliriz. 

Yalnızlık, bireyin sosyal ilişkiler ağı daha dar 
olduğunda veya kişinin herhangi bir durumda 
arzu ettiğinden daha az tatmin olması durumunda 
ortaya çıkar. Yalnız bireyler, aidiyet duygusunu 
tatmak, arkadaşlıklar kurmak ve sosyal hayatlarını 
geliştirmek, aktif olabilmek için sosyal medya 
gruplarına katılırlar. Sonuçta, sanal sosyal 
etkileşim özellikle yalnız olan bireyler için çekici 
olabilecek çevrimiçi yollara dönüşür. 

Yalnız insanlar yalnız olmayanlara nazaran 
sosyalleşmede daha fazla çekingen, endişeli ve 
utangaçtırlar, reddedilme konusunda hassastırlar 
ve sosyal yetenekleri zayıftır. Arkadaşlık kurma, 
sosyal aktivitelere katılım ve herhangi bir gruba 
katılma konularında zorluk çekerler. Dolayısıyla, 
İnternet ve sosyal medya, yalnız bireylerin diğer 
kişiler ile etkileşim kurmaları için ideal bir sosyal 
çevre sağlar. Sanal alemde fiziksel varlığın 
olmaması, kişilerin bu ortamlarda rahatça 
dolaşabilmeleri, bu bireylere iletişim kuracakları 
kişi ya da kişileri seçme olanağı verir ve seçtikleri 

kişilere gönderecekleri 
mesajı hazırlama, 
saatini belirleme imkânı 

sağlayarak kullanıcılara sosyal etkileşimi kontrol 
edebilmesi şansı verir. Bu durum sosyal medyanın 
cazibesini artırır. Disinhibisyon da denilen 
kişinin hareketlerini kontrol etmesine yardımcı 
olan utanma ve mahcup olma duygularının 
kaybolmasına yol açar. Kendini ifade etmek, 
samimiyet ve sosyal özellikleri geliştirmek ve 
denemek için de uygun bir ortam sağlar.

Sosyal medya, aynı zamanda yalnız bireylerin 
yalnızlıktan kaynaklanan streslerini azaltmak ve 
kısmen de olsa olumsuz duygularını gidermek 
amacıyla yöneldikleri bir kaçış yolu olarak da 
görülebilir. 

Günümüzde çekirdek aile kavramının bir 
çöküntüye uğraması ve yerini dijital aileye 
bırakması nedeniyle özellikle çocuklar bundan 
etkilenip yalnızlığa itiliyor. Aile-akraba ve 
arkadaşlar arası iletişime ilk darbe televizyonların 
her eve girmesiyle vuruldu. İkinci ve en büyük 
darbeyi ise İnternet, sosyal medya ve mobil 
iletişim araçları vurmuştur. Ailedeki her bireyin 
en az bir mobil aygıtı olduğu ve sürekli bunlarla 
uğraştığı bir dünyada aile içi iletişimin neredeyse 
kopma noktasına geldiğini görmekteyiz. Bunun 
sonucunda ebeveynlerin daha az ilgi göstermesi 
nedeniyle, çocuklar sosyal medya, internet, video 
ve dijital oyunlara yönelmekte ve kendilerine 
sanal bir dünya kurmaktadırlar. Ruhsal durumu 
bozuk bireyler yetiştirmemek için en büyük 
görev ebeveynlere düşmektedir. Çocuklarla 
yüz yüze iletişim kanallarını açık tutarak onlara 
daha fazla zaman ayırmak çekirdek aileye geri 
dönüşü hızlandıracak ve daha sağlıklı bireyler 
yetiştirilmesine katkıda bulunacaktır.

-Sanal dünyanın içindeki sanal bireylerin 
ilişkilerinin sahte, yapay, yüzeysel bazen 
de saldırgan olduğu söylemlerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Sosyal ağlar bunu 
tetikliyor mu?

-Gerçek sosyal hayattaki ilişkileri sanal dünyada 
olduğu gibi birebir yaşamak mümkün değildir. Hiç 
kimse bir sosyal ağda yazdığı “öpüyorum seni” 
ifadesinden gerçek hayattaki hazzı alabilir mi? Ya 
da bir arkadaşına sarıldığında hissettiği samimiyet 
ve sıcaklığı, bir kahkahanın, gülümsemenin 

Kurulan bu tür arkadaşlıklar ve yakınlıklar örf,  
adet, gelenek ve göreneklerin öneminin büyük 
olduğu toplumumuzda bir kısım çatışmaları da 
kaçınılmaz hale getirmektedir. 

Günümüz insanları arasında en bilindik ruh 
durumu haline gelen yalnızlık ya da tek başınalık, 
artan teknolojik gelişmelerin bir sonucudur 
ve kişileri içinden çıkılmaz bir karamsarlığa 
sürükleyebilmektedir. Yalnızlık duygusu, özellikle 
genç bireylerde sağlıklı gelişimi önleyen bir faktör 
olabilir. Gerçek hayatta, anlamlı sosyal ilişkilerin 
kurulması sağlıklı gelişim için temel aşamadır. 
Bu aşamada başarılı olan bireyler yaşamlarının 
kontrollerini ellerinde tutabilirler. Başarısız 
olan bireylerde ise bu durum yaygın bir yalnızlık 
duygusuna sebep olur. Kişiler,  bu ruh durumu 
ile başa çıkmanın yollarını aramaya başlarlar. 
Bireylerin arasına giren teknolojik dünya aynı 
zamanda bu durumu kendi lehlerine çevirebilen 
kişiler için yalnızlıktan bir kaçış yolu haline de 
gelebilmektedir. 

Yoğun iş yaşantısı nedeniyle günlerini masa 
başında geçiren insanların monotonluktan 
sıkılarak kendilerine yeni uğraşlar, yeni çıkış 
yolları aramaları kaçınılmaz gibi görünmektedir. 
Yalnız bireyler, internet ortamına yönelerek 
potansiyel arkadaşlar aramaya başlarlar. 
Dolayısıyla, sanal dünya gerçek yaşamda sosyal 
olmayan ya da olamayan bireyler için de yeni 
fırsatlar sağlıyor denilebilir.

-Sanal bir dünyada yaşayan insanlar 
gittikçe bir yalnızlaşma mı yaşıyor? Yoksa 
yalnızlaştığımız için mi sosyal medyanın 
içindeyiz? Kullandığımız sanal ortamlarda 
kendi yalnızlığımızı yaratmamak için nasıl 
hareket etmeliyiz?

-Aslında insanlar hem yalnızlaştığı için Internet 
ve sosyal medyanın içerisinde, hem de Internet 
ve sosyal medya insanları yalnızlaştırmakta 
diyebiliriz. Akademik araştırmalar her iki durumu 
da destekleyen sonuçlar ortaya koymaktadır. 

İlk varsayımı ele alırsak, Internet ve sosyal medya 
kullanımı bireyleri gerçek dünyadan uzaklaştırarak 
onları aidiyet duygusundan ve gerçek dünya 

etkileşimlerinden mahrum kılabilir denilebilir. 
Bireylerin internet kullanarak sanal alemde 
fazla vakit geçirmeleri, suni çevrim içi ilişkilere 
yönelmeleri, beraberinde bireylere yalnızlığı 
getirir. Hatta sanal alem birbirlerini önceden 
tanıyan bireyler arasında sınırlar oluşturarak 
bireyleri teknolojik yalnızlığa iter. Güçlü bir 
iletişim aracı olan sosyal medyanın, gerçek hayatta 
oluşturulan sosyal aktivitelerin ve sıkı bağların 
yerini aldığını; insanların gerçek sosyal yaşamdan 
ayrılarak sanal sosyal aktivitelere yönelmeye 
başladığını söyleyebiliriz. Ancak sanal bağların, 
yapısı ve özellikleri itibariyle gerçek bağlardan 
daha zayıf olduğunu da belirtmek gerekir. Ayrıca, 
sosyal medyada çok fazla zaman geçirmenin 
eğitsel performansın azalması, ev dışındaki sosyal 
aktivitelere daha az zaman ayrılması ve bireylerin 
ebeveyn ve arkadaşları ile ilişkilerinin zayıflaması 
gibi sonuçlar doğurduğu da söylenebilir. 

İkinci varsayımı, yalnız bireylerin sosyal 
davranışlarının sürekli olarak çevrimiçi geliştiği 
ve yalnız bireylerin, daha çok çevrimiçi arkadaş 
edindikleri ve çevrimiçi arkadaşlıklarıyla tatmin 
oldukları, sosyal medyayı daha çok kötü ruh 
hallerini düzeltmek için kullandıkları ve sonuçta 
bu kişilerin günlük işlerinde sıkıntılara sebep 
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Schmidt ayrıca, gençlerin sanal aleme döktükleri 
kişisel bilgi ve fotoğrafların iş arayacakları zaman 
bir utanç meselesine dönüşebileceği ve başlarına 
bela olabileceği yönünde de uyarıda bulunuyor. 
Gençlerin sanal alemde yayınladıkları bilgilerin 
önemini tam kavrayamadıklarını belirten Schmidt, 
ileriki yaşlarda bu kişilerin kimliklerini bile 
değiştirmek isteyebileceklerini söylüyor. 

Bu ifadeler insanların ne yapması gerektiği 
konusunda önemli ipuçları vermektedir. Sosyal 
medyada paylaşılan her fotoğraf, her yazı, her 
video toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. 
Bu veriler insanların, firmaların ve devletlerin 
eline geçmekte ve ticari ya da başka amaçlarla 
kullanılabilmektedir. Aslında buna dijital fişleme 
de diyebiliriz. Örneğin, bir arama motorunda 
arama yapmak için kullandığınız bir anahtar 
kelime kişilerin ilgisinin ne olduğunu belirlemek 
için kullanıldığından bir sonraki aramanızda 
buna yönelik reklamları görmemizin nedeni 
budur. Sosyal medya kullanıcıları genelde üye 
olup kullandıkları bu ortamlar için herhangi bir 
ücret ödemez. Firmaların bu hizmeti “hayrına” 
vermeyeceklerini gözönüne aldığımızda toplanan 
bilgilerin reklam şirketlerine satıldığını rahatlıkla 
söyleyebiliriz.

Sosyal ağlarda konum bilgilerini paylaşan 
insanlar acaba kendilerini nasıl bir tehlikenin 
içine attıklarının farkında mı? Birçok kullanıcı 
sosyal ağlarda ne tür sonuçlar doğurabileceğini 
düşünmeden kimlik bilgilerini, adresini, çalıştığı 
işyeri bilgisini paylaşmaktadır. Ancak bu bilgilerin 
takip edilip, günün birinde başımıza iş açabileceği 
fikri kimsenin aklına gelmiyor. WordStream 
Internet Marketing’in yakın zamanda yaptığı 
bir araştırmaya göre, bunun sebebi “bilinçsiz 
paylaşım”. Araştırma, sosyal medya üzerinden 
yaklaşık 2 milyar kişinin bilgilerine rahatlıkla 
ulaşılabileceğini gösteriyor. Araştırmadan çıkan bir 
diğer çarpıcı sonuç ise, Facebook kullanıcılarının 
yüzde 23’ü gizlilik ayarlarını kullanmıyor ve yüzde 
7’si sokak adına kadar ev adresini paylaşıyor. 

Bilindiği üzere son zamanlarda Dropbox, iCloud 
ve Google Drive gibi kullanımı giderek yaygınlaşan 
bir bulut teknolojisi var. Birçok kullanıcı getirdiği 
riskleri düşünmeden her türlü fotoğraf, bilgi ve 
belgeyi bulut üzerinde saklamaktalar. Daha önce 
de dediğimiz gibi dijital olarak yayımlanan hiçbir 
bilgi tam olarak güvende değildir ve 2014 Eylül 
ayında yaşanan iCloud hacklenmesi buna en güzel 
örnektir.

veya mahcubiyetin gerçekliğini, gözlerinin içine 
baktığında hissettiklerini, sanal ortamda yazdığı 
birkaç kelime ya da şekille anlatabilir mi? Tabii ki 
mümkün değil. 

Unutulmamalıdır ki, sosyal ağlardaki ilişkilerde 
algı kanallarında bir takım yanılmalar, yanlış 
anlaşılmalar, duygu aktarma eksiklikleri olması 
kaçınılmazdır. Yüz yüze iletişimde ise algı kanalları 
daha fazla olduğundan dikkat ve hassasiyet üst 
düzeydedir. Yüz yüze etkileşimde kanalların 
çokluğu ve hızlı olması iletişimin net olmasında 
önemli yer tutar. Sanal ortamda kurulan 
iletişimlerde ise duyumsal ifadelerin eksikliği, 
iletişimde kopukluklara, yanlış anlamalara 
sebebiyet vermektedir. Bu durum sanal dünya 
iletişimlerinde yapaylık ve yüzeysellik olarak 
görülebilir.

Sosyal ağlarda kurulan ilişkiler ve paylaşımlarda, 
olumlu deneyimler sağlayan ve ilişkiler hakkında 
güven ve pozitiflik sunan ve ilişkinin sağlığı 
açısından gerekli görülen davranışlar olarak 
tanımlayabileceğimiz prososyal davranışlar kadar 
antisosyal davranışlar da dikkati çeker.

Sosyal ağlarda en yaygın olan anti sosyal davranış 
biçimi, yalancılık ya da aldatmadır. Aldatıcı 
iletişim, bireylerin, iletişim kurdukları kişi ya da 
kişileri bilerek ve isteyerek kendileri hakkında 
farklı düşüncelere sahip olmalarını sağlamaya 
çalışmaları ve bu yönde davranış sergilemeleridir. 
Yüz yüze yapılan görüşmelerin aksine sanal 
ortamda fiziksel görünüş ve jestlerin olmaması 
kişilerin birbirlerini aldatmalarında kolaylık sağlar. 
Sanal alemde kişiler fiziksel görünüşleri, isimleri, 
yaşları, cinsiyetleri meslekleri ve ekonomik 
durumları gibi konularda yanlış bilgiler vererek 
farklı imajlar yaratabilirler. Bu da sosyal ağlarda 
çoğu kez güven duygusunu zedeleyici sonuçlar 
doğurabileceği gibi psikolojik travmalar ortaya 
çıkmasına da neden olabilir. 

Sosyal ağlarda kurulan ilişkilerde ve paylaşımlarda 
bireyler eleştirel, saldırgan hatta tehditkâr 
durumlar da sergileyebilmektedirler. Yüz yüze 
ilişkilerde yapılması çok da mümkün olmayan 
davranış şekillerini bu ortamlarda rahatlıkla 
sergileyebilirler.  

Ancak bir de olumlu tarafından bakarsak, 
bireyler maruz kaldıkları saldırılara karşı sessiz 
kalabilecekleri gibi kolayca ortamı terk edebilir, 
aldıkları bir iletiyi görmezden gelebilir ve cevap 
vermeyi geciktirebilirler. Bu davranış şekilleri, 
bireylere ilişki içinde oldukları kişiler ile aralarında 
olan sosyal mesafeyi düzenleme olanağı verir. Yüz 
yüze iletişim ortamında ortaya çıkabilecek birçok 
olumsuzluk yaşanmamış olur.

Sonuç olarak, sosyal ağların insanların oldukları 
gibi görünmeme, ofansif davranışlar sergileme, 
sahte ve yapmacık davranma konusunda 
bireyleri cesaretlendirdiklerini söyleyebiliriz. 
Örneğin insanlar düşüncelerine katılmadığı 
ya da sevmediği bir siyasetçi, sanatçı, sporcu 
vb. hakkında rencide edici, küfürlü, tehditkâr 
ifadeleri çok cesur bir şekilde sosyal medyadan 
paylaşabilmektedirler. Bu insanların yüzde kaçı 
o kişilerle yüz yüze geldiğinde aynı davranışı 
sergileyebilir? Ya da bu bir demokratik hak mıdır? 
Ya da tam tersi inanmadığı halde şirin gözükmek 
için gerçek düşüncelerini yansıtmıyor mu? O 
zaman sosyal medya insanları ikiyüzlüleştiriyor 
diyebilir miyiz acaba? Bunlar her insanda olması 
gereken kardeşlik, adalet, sevgi, saygı, hoşgörü, 
dostluk gibi insani değerleri zayıflatmıyor mu? Bu 
soruların cevaplarını da okurlara bırakalım.

-Sanal ortam ve sosyal medyada 
paylaştığımız hangi bilgi ve veriler, 
nasıl bir önem taşıyor?

-İnsanlar sosyal ağlar aracılığıyla her türlü 
fotoğraf, bilgi ve özel anlarını fütursuzca 
paylaşıyor. Dijital olarak yayınlandığı andan 
itibaren hiçbir bilginin yok edilemeyeceğini 
bilmesi gerekiyor insanların. Google’ın 
CEO’luğunu da yapan Eric Schmidt şöyle 
özetliyor durumu:
“Sosyal paylaşım sitelerine koyduğunuz 
fotoğraflar ve yayımladığınız kişisel 
bilgilerinizden, ileride çok rahatsızlık ve 
pişmanlık duyacaksınız. 14 adet fotoğrafınız 
olduğu sürece sizin kim ve hangi ülkeye 
mensup olduğunuzu öğrenebilecek 
teknolojiye sahibiz. Ayrıca; Google ve diğer 
büyük arama motorlarında geriye dönük 
dijital geçmişler hiçbir zaman silinmiyor.”

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