
Yukarıda bahsettiğimiz bu iki hipotezden “internetin yalnızlığa sebep olduğu” 
görüşünü benimseyen araştırmacılar, sanal alemin kişilerin gerçek yaşam ile 
bağlantısını kestiği görüşünde birleşirler. Bu araştırmacılara göre internet 
kullanımı bireyleri gerçek dünyadan uzaklaştırarak onları aidiyet duygusundan 

ve gerçek dünya etkileşimlerinden mahrum kılarlar. 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. Bu hipotezi destekleyen en kesin 
varsayım sanal alemdeki ilişkilerin gerçek yaşamdakilere kıyasla zayıf ve yüzeysel 
olmasıdır. Bu tartışmanın desteklenmesi, internet kullanımı ile sonuçlanan yalnızlıktaki 
artışın belgelendiği HomeNet çalışmasında sağlanmıştır Kraut ve diğerleri; 1998; 1017-
1031.) HomeNet çalışması, 169 bireyi içeren 93 aileye iki yıl boyunca bedava veya ucuz 
bilgisayarla eğitim verilerek ve internet erişimi sağlanarak yapılmıştır. Katılımcılar, 
hem internet kullanımına başlamadan bir yıl öncesinde hem de internet kullanımına 
başladıktan sonra internet kullanımlarının gözlemlenmesine ve bireylerin psikolojik ve 
sosyal özellikleri hakkında kişisel rapor sağlanmasına izin vermişleridir. Araştırmacılar, 
yalnızlık durumundaki artışları ve aile içi iletişimin azalmasını, internet kullanımının 
artışı ile alakalı olan sosyal aktivitelere, mutluluğa ve bireyin sosyal iletişim ağındaki 
bir takım kişilere bağlamışlardır. Bu konu üzerinde yapılan diğer çalışmalarda da 
internet kullanımının sosyal ilişkiler üzerindeki etkisi doğrulanmıştır. Örneğin Stanford 
enstitüsünde yapılan bir çalışmada temsili örnek olan 4113 yetişkin Amerikalının internet 
kullanımı ile toplumsal yalnızlığın arttığı tespit edilmiştir. O’Toole’un (2000) yapmış olduğu 

araştırmada bir haftada beş saatten daha fazla internet kullanan bireylerin dörtte birlik 
kesiminin, internetin bireylerin ailelerine ve arkadaşlarına ayırmaları gereken 

zamanı azalttığına inandıkları; bunların %10’unun ise internet yüzünden ev 
dışı aktivitelere daha az katıldıklarına inandıkları saptanmıştır.

Ergenler üzerinde yapılan küçük bir araştırmada (Sanders 
ve diğerleri; 2000; 237-242), direk olarak belirlenmese de 

ergenlerin fazla internet kullanmalarının, zayıf aile ve 
arkadaş ilişkileri ile alakalandırılabileceği sonucuna 

varılmıştır. B. Yalnız Hissetme İnternet Kullanımına 
Yöneltir İkinci hipotez, yalnız bireylerin internetin 

sağladığı geniş sosyal ağ ve değişen internet 
ilişkilerinden dolayı internet kullanımıyla daha çok 

meşgul olduklarını savunmaktadır. “Yalnızlık, bireyin 
sosyal ilişkiler ağı daha küçük olduğunda veya 
kişinin herhangi bir durumda arzu ettiğinden daha 
az tatmin olması durumunda ortaya çıkar (Frieze 
ve diğerleri; 1979; 54). Yalnız bireyler, aidiyet 
duygusunu tatmak, arkadaşlıklar kurmak ve 
sosyal hayatlarını geliştirmek, aktif olabilmek için 
bazı çevrimiçi sosyal aktivite gruplarına katılırlar. 

İnternet Kullanımı Yalnızlığa Sebep Olur

Yalnızl ık Olgusu ve Sanal  Sohbetin 
Yalnızl ığın Paylaşımına Etkisi: 

Ü n i v e r s i t e  Ö ğ r e n c i l e r i 
Ü z e r i n d e  B i r  A r a ş t ı r m a

Yalnızlıkla 

Internet arasındaki 

ilişki konusunda çok sayıda 

ampirik çalışma yapılmıştır. Bu 

çalışmalarda Yalnızlık ve internet 

kullanımı arasındaki ilişkiyi açıklamak 

için iki farklı hipotez kullanılmıştır. 

Birinci hipotez, aşırı internet kullanımı 

yalnızlığa sebep olur ve yalnız 

bireylerin interneti muhtemelen 

daha aşırı olarak kullanmasıdır 

(Morahan ve Schumacher; 

2003; 659). 
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Sosyal etkileşim özellikle yalnız olan bireyler için 
çekici olabilecek çevrimiçi yollara dönüşür. 
Birçok yalnız birey için, bu durum internet 
kullanımının artışına ve kişilerin yaşamlarında 
internet ile ilgili problemlerin doğmasına yol açar 
(Morahan ve Schumacher; 2003; 433).

Bu konuda yapılan çalışmalarda ilginç sonuçlar 
elde edilmiştir. Yalnız insanlar muhtemelen 
yalnız olmayanlara nazaran sosyalleşmede daha 
fazla çekingen, endişeli ve utangaçtırlar (Solano 
ve Koester; 1989; 126-133). Arkadaşlık kurma, 
sosyal aktivitelere katılım ve herhangi bir gruba 
katılma konularında zorluk çekerler (Horowitz ve 
Sales; 1979; 762-764). Muhtemelen bu insanlar 
diğer insanlar ile daha az samimidirler ve bu 
durumlarını açığa vururlar (Berg ve Peplau; 1982; 
624-630). İnternet, yalnız bireylerin diğer kişiler 
ile etkileşim kurmaları için ideal bir sosyal ortam 
sağlar (Morahan ve Schumacher; 2003; 661). 
Sanal alemde fiziksel varlığın olmaması, kişilerin 
internette gizlice dolaşabilmeleri, kullanıcılara 
iletişim kuracakları kişi ya da kişileri seçme 
olanağı verir ve seçtikleri kişilere gönderecekleri 
mesajı hazırlama, zamanını belirleme imkanı 
sağlayarak sosyal etkileşimi kontrol edebilme 
imkanı sağlar. Bu durum internetin cazibesini 
artırır. Kısaca, hislerini açığa vurma, kendini 
ifade etme ve samimiyet kadar, sosyal özellikleri 
geliştirmek ve denemek için de uygun bir ortam 
sağlar.
İnternet kullanımı, aynı zamanda yalnız bireylerin 
yalnızlıktan kaynaklanan streslerini azaltmak ve 
kısmen de olsa olumsuz duygularını gidermek 
amacıyla yöneldikleri bir kaçış yolu olarak da 
görülebilir. Ancak yalnız bireyler için internet 
kullanımı, az da olsa başarısızlık ihtimali içerir. 
Yalnız bireylerin iş, okul ve sosyal yaşamlarında 
internet kullanımından kaynaklanabilecek bozulma 
ve problemlere yalnız olmayan bireylere nazaran 
daha fazla maruz kaldıkları görülmüştür (Loytskert 
& Aiello, 1997; MorahanMartin &Schumacher, 
2000; Young, 1998). Bu çalışmalar yalnız insanların 
online olarak daha fazla vakit geçirdikleri, daha 
fazla e-posta kullandıkları ve interneti duygusal 
destek amaçlı olarak kullandıkları, internet 
iletişiminin anonimliğinden hoşlandıkları için 
internet iletişimini yüz yüze iletişime tercih 
ettikleri ve internet iletişimlerini sakladıkları ifade 

edilmektedir. Yalnız bireylerin, interneti 
diğerlerinden daha fazla kullanarak 
yalnızlık ile ilgili olumsuz ruh hallerini 
düzelttikleri tahmin edilmektedir. Sonuç 
olarak yalnız bireylerin diğerlerinden 
daha fazla internet kullanımları sonucu 
sanal ortamda hissettiklerini dile 
getirmede diğer insanlardan daha rahat 
oldukları tahmin edilmektedir (Morahan 
ve Schumacher; 2003; 663).

Sonuç 
İnternetin yaşamımızda vazgeçilmez 
hale geldiği günümüz dünyasında, 
şüphesiz ki internetin beraberinde 
getirdiği yenilikler ve kolaylıklar da 
giderek önemli hale gelmiştir. Öyle 
ki artık kişiler internet üzerinden 
yaşamlarını kolaylaştıracak pek çok 
işlem yapabilmektedirler. İnsanlar 
sanal alemlerde arkadaş bulabilmekte, 
toplantılar yapmakta, kendilerine 
adeta yeni bir dünya kurmaktadırlar. 
Internet kullanımı ve Internet’in önemli 
bileşenlerinden biri olan sanal sohbet 
ortamlarının, bu ortamların en yaygın 
kullanıcısı durumundaki gençlerimizin 
yalnızlıklarının paylaşımında önemli 
bir araç olduğu, aynı zamanda içinde 
barındırdığı bağımlılık etkisi ile bir 
anlamda onları yalnızlığa da sürüklediği 
sonucuna ulaşılmıştır. İnternetin hızlı 
gelişimi ve yaşamlara hızlı şekilde 
girmesi ile oluşan yeniliklerin ve bu 
yeniliklerin getirisinin daha fazla 
araştırılarak gerekli önlemlerin alınması, 
gençlerin ve internet kullanıcıların 
bilinçlendirilmesi, gerekiyorsa bu konuda 
eğitim almaları sağlanmalıdır.
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