
“Sanal gerçeklik, yalnızlık, sosyalleşme ve yabancılaşma” konusunu ele aldığımız “Dosya” sayfalarımıza 
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı / Medya ve İletişim Sistemleri Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Barış Bulunmaz, sorularımızı yanıtlayarak katıldı. Doç. Dr. Bulunmaz, sanal ortam ve sosyal 
ağların, sosyal yaşamından gerekli ve yeterli tatmini alan, kültürel anlamda belirli bir doygunluk 
seviyesine ulaşanlar için, bir “eğlence aracı”, 
 ya da belirli bir zaman dilimini geçirmek için tercih edilen “bir mecra” olarak düşünülebileceğini; gerçek 
yaşamdan kopan, kendini sadece sanal ortamlarda ifade edebilen ve burada bir kimlik yaratma endişesi 
içerisinde olan bireyler için ise, yaşam biçimleri, alışkanlıkları ve kimliklerini belirlemede etkili olduğunu 
belirtti. 
“Paylaşımın ve kişisel duyguların devreden çıktığı bir sürecin içine son sürat bir şekilde gidiyoruz” diyen 
Doç. Dr. Bulunmaz, özellikle sanal ortam ve sosyal ağlar üzerinden sürdürülen bir iletişimin, zamanla 
kişinin kendisine yabancılaştığı ve yalnızlaştığı bir sürece dönüştüğü, kişinin kendi üzerinden kendisinin 
dışında bir kimlik inşa etmesine aracılık ettiğini anlattı.
Teknolojinin kişileri dış dünyadan uzaklaştırması ve yalnızlığa sürüklemesine izin verilmemesi 
gerektiğine işaret eden Bulunmaz, yüz yüze iletişimde sorunlar yaşayan, ancak sanal ortamda 
bambaşka bir kimliğe bürünenlerin, gerçek hayatın izdüşümlerini kendi sanal hayatlarında yarattıklarını 
sanmalarını “üzücü ve travmatik” bir durum olarak değerlendirdi.

Sosyal medyanın başına kocaman bir “A” harfi koyarak  “Asosyal medya” dediğine değinen Bulunmaz, 
genelleme yapmanın yanlış olacağını ifade edip “Sanal ortamlarda uzun zaman geçiren kişilerin sanırım 
eksikliğini hissettiği en önemli olgu, ‘samimiyet ve paylaşım’. Kendilerini takip edenler ve takipçileri 
üzerinden tanımlayan, bir fotoğrafın beğenilmesi ya da eleştirilmesi üzerinden kendini programlayan 
veya yarattığı bambaşka bir kimlik üzerinden var olmaya çalışan insanlar bana inanın çok hüzünlü 
geliyor” diye konuştu.
Teknolojinin girdabında kaybolmak ve kendimize gerçek hayatın dışında bir dünya yaratmanın da 
kişilerin elinde olduğunu vurgulayan Bulunmaz, “İnsanlar, sosyal ağlardaki hesaplarında arkadaş 
listelerine tanımadığı kişileri ekleyerek, aslında kendi yalnızlıklarını daha da derinleştiriyorlar. O kişiler 
üzerinden kendilerine bir kimlik yaratıyorlar, kişi sayıları ve beğeniler üzerinden mutlu oluyorlar ya da 
üzülüyorlar. Aslında kalabalıklar içinde o kadar yalnız ve mutsuzlar ki…” saptamasında bulundu.  
Bulunmaz, konuya ilişkin görüşlerinin, “Sanal dünyanın içindeki sanal bireylerin ilişkilerinin yapay ve 
yüzeysel olduğu ve sosyal medyanın bunu tetikleyerek bireyleri asosyal bir yapıya büründürdüğü ya da 
asosyal kişilik özelliklerine sahip bireylerin kendilerini burada çok daha rahat hissettikleri” şeklinde 
özetlenebileceğini i söyledi. 

Bulunmaz söyleşiyi, “Hayaller ve hayal kurmak dünyanın en güzel şeylerinden biridir, ancak gerçekler 
üzerinden inşa edildiği sürece…” uyarısıyla tamamladı.

-Bireylerin yaşam biçimleri, alışkanlıkları, 
kimliklerini belirlemede sanal ortamlar ve 
sosyal ağlar nasıl bir rol üstleniyor? 
 

-Aslında her konuda olduğu gibi burada da kişisel 
faktörler devreye giriyor. Sosyal yaşamından 
gerekli ve yeterli tatmini alan veyahut kültürel 
birikim anlamında belirli bir doygunluk seviyesine 

ulaşan bireyler için, sanal 
ortamlar ve sosyal ağlar, 

sadece bir eğlence aracı ya da belirli bir zaman 
dilimini geçirmek için tercih edilen bir mecra 
olarak düşünülebilir. Tersi bir durumda, yani 
sosyalleşme anlamında sorunlar yaşayan ve 
yalnızlık yaşayan bireyler için ise bir nevi kaçış 
alanı olduğunu söyleyebiliriz. Gerçek yaşamdan 
kopan, kendini sadece sanal ortamlarda ifade 
edebilen ve burada bir kimlik yaratma endişesi 
içerisinde olan bireyler için ise sanal ortamların ve 
sosyal ağların yaşam biçimlerini, alışkanlıklarını ve 

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan 

Yardımcısı Doç. Dr. Bulunmaz: 

Sanal ortamda uzun zaman 
geçirenlerin eksikliğini 
hissettiği en önemli olgu, 
“samimiyet ve paylaşım”

“Paylaşımın ve kişisel 
duyguların devreden 
çıktığı bir sürecin 
içine son sürat bir 
şekilde gidiyoruz” 
diyen Bulunmaz, 
teknolojinin kişileri 
dış dünyadan 
uzaklaştırması 
ve yalnızlığa 
sürüklemesine 
izin verilmemesi 
gerektiğine dikkat 
çekti. Bulunmaz, 
sanal ortamda 
bambaşka bir kimliğe 
bürünenlerin, 
gerçek hayatın 
izdüşümlerini kendi 
sanal hayatlarında 
yarattıklarını 
sanmalarını “üzücü 
ve travmatik” bir 
durum olarak 
değerlendirdi.
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-Teknolojinin “yalnızlık” olgusu ve 
“bireyselliğin” geçmişe göre arttırdığı, 
depresyon, kaygı bozukluğu, dikkat eksikliği, 
şiddet eğilimi, söz dinlememe ve bazı fiziksel 
hastalıkların yükselmesinde rol oynadığı 
görüşlerini paylaşıyor musunuz? Bu gidişin 
sonu nedir? Olumsuz gidiş ve gelişmeleri nasıl 
ve ne yaparak engelleyip durdurabiliriz?  

-Psikolojik yönden ortaya çıkan sorunlar da 
zaten az önce söylediklerimin bir sonucu olarak 
düşünülebilir. Bu durumu inkâr etmek ya da aksini 

söylemek zaten inandırıcı 
olmaz. Önemli olan bireyin 
kendisini, kendi gerçekliği 

içinde ifade edebilecek bir iletişim sürecinde 
bulunmasının gerekliliğidir. Yüz yüze iletişimde 
sorunlar yaşayan, ancak klavyenin başına 
geçtiğinde ya da 4 inç’lik ekrana dokunduğunda 
bambaşka bir kimliğe bürünen bireylerin, gerçek 
hayatın izdüşümlerini kendi sanal hayatlarında 
yarattıklarını sanmaları aslında son derece 
üzücü ve travmatik bir durum. Bu nedenle 
olumsuz gidiş ve gelişmeleri nasıl ve ne yaparak 
engelleyebileceğimiz konusunda sihirli bir formül 
söylemek imkânsız, bu durum daha geniş bir 
perspektiften değerlendirmeyi gerektiriyor. Hak, 
hukuk, adalet, eşitlik, doğruluk, dürüstlük, yalan 
söylememe, dedikodu yapmama, aslında “iyi insan 
olmakla” alakalı bir durum… 

kimliklerini belirlemede etkili olduğunu, etrafımıza 
baktığımızda da çok net bir şekilde görmekteyiz.  

-Sanal ortamlar ve özellikle sosyal ağlar 
aracılığıyla sürdürülen bir iletişim, nasıl ve 
ne zaman sanal yalnızlık ve yabancılaşmaya 
dönüşür?  

-İçinde yaşadığımız çağı; teknoloji, iletişim ve 
bilgi çağı olarak adlandırıyoruz. Teknolojinin bize 
sağladığı olanakları kullanarak zaman ve mekân 
konusunda birçok engeli aşabiliyoruz, bunu 
neticesinde iletişim süreçlerini çok daha hızlı 
ve az maliyetlerle gerçekleştirebiliyoruz. Ancak 
diğer taraftan da paylaşımın ve kişisel duyguların 
devreden çıktığı bir sürecin içine son sürat bir 
şekilde gidiyoruz. Özellikle sanal ortamlar ve 
sosyal ağlar üzerinden sürdürülen bir iletişim, 
zaman içinde kişinin kendisine yabancılaştığı ve 
yalnızlaştığı bir sürece dönüşmekte ya da farklı 
bir açıdan bakarsak, kişinin kendi üzerinden 
kendisinin dışında bir kimlik inşa etmesine aracılık 
etmektedir. Ama inşa edilen bu kimlik gerçek 
değil ve gerçek dünyada temsil ettiği kişilikten 
bağımsız… İşte bu noktada kişi yavaş yavaş 
kendisine yabancılaşmakta ve sanal bir yalnızlığın 
içine düşmekte, yani bir tarafta gerçek hayat diğer 
tarafta ise sanal hayat…   

-Yaşamı kolaylaştırmak için sürekli gelişen 
teknolojinin en önemli öğelerinden biri olan 
internet, sosyal ağlar ve mobil cihazların, 
“insanı hayattan uzaklaştırdığı, izole edip 
yalnızlaştırdığı” konusundaki görüş ve 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? 

-Son derece çetrefilli bir konu… Nasıl 
kullandığımıza ve ne beklediğimize bağlı… Şöyle 
bir örnek vermek sanırım yerinde olacaktır, 
örneğin üretilen bir ilacı ya da kimyasal bir 
ürünü düşünelim. Gerekli miktarda kullanmak 
bireyin sağlığına kavuşmasına ve normal hayatına 
dönmesine imkân sağlayacaktır, fakat yüksek 
dozda kullanmak ise hayati riskleri de beraberinde 
getirecektir. Bu nedenle teknolojinin ortaya 
çıkardığı değişimlerden yararlanmak kadar, 
bunun bizi dış dünyadan uzaklaştırmasına ve 
yalnızlık sürecinin içerisine sürüklemesine de izin 
vermemeliyiz.

-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?

-Ne taraftan baktığımıza bağlı, yani ne şekilde 
kullandığımıza ve bu kullanım süreci ile gerçek 
hayatımız arasındaki bağlantının ne şekilde bizi ve 
çevremizi tanımladığına… Aslında tercihi kendimiz 
yapıyoruz, şeffaflıktan ve dürüstlükten yana mıyız 
yoksa gerçekliğin dışında tamamen bir sanal 
kahraman mı yaratmak istiyoruz?
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kendilerine bir kimlik yaratıyorlar, kişi sayıları 
ve beğeniler üzerinden mutlu oluyorlar ya 
da üzülüyorlar. Aslında kalabalıklar içinde o 
kadar yalnızlar ve mutsuzlar ki… Hangi meslek 
grubundan, kültürel ortamdan ya da eğitim 
seviyesinden olursa olsun bu şekilde yaşayan 
insanlar çok fazla, sadece kafamızı kaldırıp 
etrafımıza bakmamız yeterli…

-İnsan ve toplum ilişkilerinin hem 
psikolojik hem de fiziksel açıdan 
zarar görmemesi için özellikle sanal 
ortamlar nasıl kullanmalı?

-İşin formülü çok basit aslında, 
Mevlana’nın sözleri herhalde burada 
son derece uygun olacak: “Ya olduğun 
gibi görün, ya göründüğün gibi ol.”

-Sanal dünyanın içindeki sanal 
bireylerin ilişkilerinin yapay ve 
yüzeysel olduğu söylemlerini 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Sosyal medya bunu tetikliyor 
mu?

-Sanal dünyanın içindeki sanal 
bireylerin ilişkilerinin yapay ve 
yüzeysel olduğunu ve sosyal 
medyanın bunu tetikleyerek 
bireyleri asosyal bir yapıya 
büründürdüğünü ya da asosyal 
kişilik özelliklerine sahip 
bireylerin kendilerini burada 
çok daha rahat hissettiklerini,

aslında tüm söylediklerimin bir bölümünün özeti 
olarak da düşünebiliriz. İki dize yazıp kendini şair 
gibi tanıtan, kitap isimleri vererek “kitap kurdu” 
olan, Fransız mutfağından esintiler sunarak 
gurmelik yapan ya da birbirinden farklı fotoğraflar 
ile gezgin bir kimliğe bürünen bireylerin oldukça 
fazla olduğu bir mecra sosyal medya… 

Yani bir tarafta gerçekler diğer 
tarafta ise hayaller… 
Hayaller ve hayal kurmak 
dünyanın en güzel şeylerinden 
biridir, ancak gerçekler 
üzerinden inşa edildiği 
sürece…

Karşısındaki insanı da kendi gibi görebilen, 
iletişim sürecini doğru ve sağlıklı bir şekilde 
yürütebilen bireyler için son derece yararlı olan 
teknolojik gelişmeler, tam tersi olanlar için ise 
son derece tehlikeli ve zarar verici boyutlara 
ulaşabilir. Bu yüzden belirli standartlar belirlemek 
yerine, iletişimin ne demek olduğunu biraz 
daha derinlemesine düşünmek çok daha yararlı 
olacaktır. 

-Sosyal ağlar ve mobil iletişim teknolojileri, 
kişilerin kendilerini eksik hissettikleri 
yanlarına hitap ettikleri belirtiliyor. Sanal 
ortamlarda uzun zaman geçiren kişiler, daha 
çok neyin eksikliğini hissediyorlar? 

-Daha önce birçok yerde söyledim ve yazdım. 
Ben sosyal medyanın başına kocaman bir “A” 
harfi koyuyorum, yani “Asosyal medya”. Bir 
genelleme yapmak çok yanlış olur, bu nedenle 
mutlaka bir açık kapı bırakmak en doğrusu, ama 
sanal ortamlarda uzun zaman geçiren kişilerin 
sanırım eksikliğini hissettiği en önemli olgu 
“samimiyet ve paylaşım”. Kendilerini takip edenler 
ve takipçileri üzerinden tanımlayan, bir fotoğrafın 
beğenilmesi ya da eleştirilmesi üzerinden kendini 
programlayan veya yarattığı bambaşka bir kimlik 
üzerinden var olmaya çalışan insanlar bana inanın 
çok hüzünlü geliyor…

-Önümüzdeki yıllarda “sanal gerçeklik” 
kavramının çok hızlı yayılacağı ve “gerçek 
dünya” ile bağları çok daha fazla zayıflatacağı 
belirtiliyor. Sizce “teknolojinin bireylere 
indirgenmesi, sosyal yaşantıyı yok ediyor” mu? 

-Bu soruya köşeleri kalın çizgilerle çizilmiş bir 
şekilde yanıt vermek son derece yanıltıcı olur. Az 
önce de belirttiğim gibi, bu kararı verecek olan 
bireyin kendisi, teknolojinin getirilerini ne şekilde 
ve hangi amaçla kullanacağı… 

-Arkadaşlar arasında ya da bir topluluk içinde 
bulunduğunda bile, kişiler kısa muhabbetten 
sonra sosyal mecralara veya cep telefonuna 
yöneliyorsa nasıl bir sıkıntı ile karşı karşıyayız 
denilebilir? 

-Büyük bir sıkıntı ile karşı karşıyayız demektir, 

hem de çok büyük… Düşünebiliyor musunuz, uzun 
bir süre birbirini görmeyen arkadaşlar ya da günün 
büyük bir bölümünü iş hayatının içinde geçirip 
eve gelen aile bireyleri, bir masanın etrafında 
oturduklarında bile ellerinde cep telefonları ve 
söyleyecek sözleri yok? Aslında son derece acı 
bir tablo, herkesin kendi “Truman Show”unun 
başrolüne kurulduğu, dışarıdan mutlu “gibi” 
gözüken ama içeriden bakıldığında oldukça acınası 
bir görüntü…  

-“Oyun arkadaşlığı”nın sanal ortamlara aktığı, 
birbirini tanımayan insanların saatlerce 
bir oyun kapsamında birbiriyle iletişime 
geçmeleri, birçok ortak nokta bulmalarını 
nasıl değerlendirilebilir?

-Aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum ama bir 
kez daha altını çizerek söylemem gerekiyor: 
Teknolojinin getirileri ve bize sağladığı imkânlar, 
olağanüstü yararlar getiriyor, bunun dışında 
kalabilmek ve inkâr etmek açıkçası aptallık 
olur. Öncelikle bunu bir kenara koyalım. Diğer 
taraftan ise teknolojinin girdabında kaybolmak 
ve kendimize gerçek hayatın dışında bir dünya 
yaratmak da bizim elimizde… Sanal ortamlardaki 
oyun arkadaşlığı da aynı şekilde değerlendirilebilir. 
Önemli olan hangi amaçla, ne kadar süre ve ne 
şekilde kullandığımız… 

-İnsanlar neden Facebook arkadaş listesine 
tanımadığı kişileri de ekliyor? Kişisel sırlar, 
gidilen yerler ve kişiliğine ait bilgileri sanal 
ortama dökme, ne gibi risk ve tehlikeler 
içeriyor?

-Kişisel sırlar, gidilen yerler ve kendine ait 
bilgilerin sanal ortama dökülmesi, birçok riski 
ve tehlikeyi de beraberinde getirebilir, bu adli bir 
bakış açısı ile ya da kriminal bir perspektiften 
de değerlendirilebilir. Her gün medyada bu 
durumla ilgili birçok haberle karşılaşabiliyoruz 
ve maalesef bunların birçoğu da “üçüncü sayfa 
haberleri”. İşin bu tarafı oldukça üzücü ve dediğim 
gibi adli bir konu… Ben olayın başka bir tarafına 
değinmek istiyorum, insanlar sosyal ağlardaki 
hesaplarında arkadaş listelerine tanımadığı 
kişileri ekleyerek, aslında kendi yalnızlıklarını 
daha da derinleştiriyorlar. O kişiler üzerinden 
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