
“Dosya” sayfalarımızın sorularını Psikoloji Enstitüsü’nden Uzman Psikolog Yücel Sözer de yanıtladı. 
Kişilerin internet üzerinden iletişim kurup etkilenmemeleri ve bu yönde kimlik ve alışkanlıklar 
geliştirmemelerinin mümkün görünmediğine dikkat çeken Sözer, kişilerin yakın çevresiyle zaman 
geçirmek yerine internette zaman harcamaya yönelmesiyle, sanal yalnızlık ve yabancılaşmaya 
başladığından söz edilebileceğini bildirdi.
“Bireysel ve toplumsal önceliklerimizin yerini bu araçlar aldı ya da bu araçlara göre hayatımızı dizayn 
etmeye başlamış isek durup bunun üzerinde düşünmek gerekli” diyen Sözer, interneti araç olmaktan 
çıkarıp amaca dönüştürmez ve gerçek dünya ile sanal dünyayı birbirinden ayırabilirsek sanal yalnızlığa 
düşülmeyeceğini düşündüğünü belirtti.
“Kontrolsüz ve dengesiz” bir yaklaşımla internet kullanılması sonucu fiziksel ve psikolojik semptomların 
ortaya çıkmasının “çok doğal” olduğuna dikkat çeken Sözer, özellikle ilişki kurmakta zorlanan kişilerin 
sanal ortamlarda kendilerini daha rahat ifade edebildiklerinin altını çizdi.
Sanal gerçeklik kavramının ne kadar gerçeklik ile bağdaştığını düşünmek gerektiğine işaret eden Sözer, 
gerçeğin en önemli tarafının “sınırlarının olması” olduğuna değinip “İnsanlara sınır konması yerine 
insanların kendi farkındalıkları ile sınırlarını belirlemelerinin daha doğru olacağını düşünüyorum.  
Dolayısıyla farkındalık varsa kişinin gerçek dünyadan kopması mümkün değildir” dedi. 
“Sanal ilişkilerin ve oyun arkadaşlığının en önemli tarafı hep bir mesafenin olmasıdır” ifadesini kullanan 
Sözer, sanal ortamların, “sanal olduğunu unutmamak” ve içinde bulunulan “çevreden” kopmamanın 
önemini vurguladı.
“Eğer bir sorunumuz var ve biz bu sorunumuzu çözmek yerine internete ve sosyal ağlara sık sık 
girmeye başlamış isek hayatımızda yolunda gitmeyen bir şeyler var demektir” diyen Sözer, internette 
geçirilen süre ve bu süre içindeki paylaşımlar kontrol edilebiliniyorsa bir sorunla karşılaşma olasılığının 
azalacağını kaydetti. 
Sosyal ağların bir anlamda “kişisel maskeleri” de beraberinde getirdiği, maskelerle iletişimle de 
gerçeklikten uzaklaşma ve yapaylaşmanın başlayabildiğini anlatan Sözer, söyleşiyi şu sözlerle 
tamamladı:
“Gerçek hayatta yakınlarıyla sorun yaşayıp uzaklaşmayı tercih eden bir kişi bu anlamda yakın 
çevresinden kaçmak için farklı bir alan arayışında olabilir. Sanal ortamlar bu anlamda biçilmiş kaftandır. 
Bir şeylerden kaçmak ve bir şeylere sığınmak için sosyal medya en rahat ulaşılan bir mecradır. Şunu 
unutmamak lazım ki kaçtığımız ya da bastırdığımız bir durum bambaşka bir yerde kendini gösterebilir.”

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

-İnsanı tanımlarken biyo, psiko, sosyal canlılar 
olarak tarif ederiz. Yani, insanoğlunun 3 boyutu 
vardır. İnsanın sosyal olmamasını düşünemeyiz. 
Bir şekilde içinde bulunduğu ortamdan, 
yakınındakilerden ve hatta uzaktakinden 
etkilenir. Bunun insanın sosyal olma özelliğine 
bağlayabiliriz. Sosyalleşmekte ilişki kurmak 
ve iletişimle başlar. Kişinin iletişim kurma 
yeteneği ne kadar gelişmişse sosyalleşmesi 
de o oranda artar. Dolayısıyla iletişim çağı 

olarak adlandırdığımız 
günümüz internet çağı, 
kişilerin birbirleriyle ilişki 

kurmasını ve var olmaları anlamında oldukça 
önem taşır. Bir başkasından etkilenmeyen insan 
yoktur. Bu anlamda kişilerin internet üzerinden 
iletişim kurup etkilenmemeleri ve bu yönde 
kimlik ve alışkanlıklar geliştirmemeleri mümkün 
gözükmemekte.

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

-Eğer internet insanlar arasında iletişim kurmak 
için bir araç olmaktan çıkıp amaç olmaya 
başlamışsa burada tehlike sinyalleri çalmaya 
başlamış demektir. Özellikle de kişi aile, arkadaş 
gibi yakın çevresiyle zaman geçirmek yerine 

Psikoloji Enstitüsü’nden Uzman Psikolog Sözer:

Sanal gerçeklik kavramının 
ne kadar gerçeklik ile 
bağdaştığını düşünmek gerek

Gerçek dünya 
ile sanal dünyayı 
birbirinden 
ayırabilirsek 
sanal yalnızlığa 
düşülmeyeceğini 
düşündüğünü belirten 
Sözer,  farkındalık 
varsa kişinin gerçek 
dünyadan kopması 
mümkün olmadığını 
söyledi. 

Gerçek hayattaki 
sorunlarından 
uzaklaşmayı tercih 
edenler için sanal 
ortamların “biçilmiş 
kaftan olduğunu 
Sözer, “Şunu 
unutmamak lazım 
ki kaçtığımız ya da 
bastırdığımız bir 
durum bambaşka 
bir yerde kendini 
gösterebilir” 
uyarısında bulundu.
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vazgeçilmez olma noktasına gelmeye başlamıştır. 
Eğer bir kişi kontrolsüz ve dengesiz bir yaklaşımla 
internet kullanırsa fiziksel ve psikolojik 
semptomların ortaya çıkması çok doğaldır. 
Dolayısıyla sorunuzda sıraladığınız tüm patolojiler 
görülebilir. 
Özellikle de çocukların kontrolsüz bir şekilde 
bilgisayar ile baş başa kalmaları oldukça 
düşündürücüdür. Ve maalesef annelerin çocukları 
için bir şeylerle uğraşsın, evde ayakaltında 
dolaşmasın ya da dışarı çıkmasın diye onları 
bilgisayarla karşı karşıya bıraktıklarını görünce 
bundan endişe etmemek mümkün değil. 
Çocuklar konusunda bu konuda anne ve babaları 
bilinçlendirmek gerekli. Yetişkinler içinse mutlaka 
farkındalık çalışmaları yapılmalı.  Kişiler bireysel 
olarak bu konuda zaman çizelgeleri yapabilirler. 
Eğer iş kontrolden çıkmış ise mutlaka profesyonel 
yardım alınmalı. 

- 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?

-Bilinçli yada bilinçsiz her uğraş ve tercihimizde 
kendimizden bir parça vardır. Ya bir 
ihtiyacımızı karşılıyoruzdur ya da bir yaramızı 
iyileştiriyoruzdur. Özellikle ilişki kurmakta 
zorlanan kişilerin sanal ortamlarda kendilerini 
daha rahat ifade edebildiklerini gözlemliyoruz. 
Sosyal yaşamda kendisini ifade edemeyen 
kişilerin sanal ortamlarda var olma ihtiyaçlarını 
karşıladıklarını ve bu eksikliklerini bu şekilde 
tamamlayabildiklerini söylemek mümkündür.

-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? 
Bazı uzman ve ilgililer, sanal gerçekliğin tıp, 
eğitim ve oyun ile sınırlı kalması görüşünde. 
Bu görüşe katılıyor musunuz?

-Sanal gerçeklik adı üzerinde; “sanal”. Dolayısıyla 
sanal gerçeklik kavramı ne kadar gerçeklik ile 
bağdaşır bunu düşünmek lazım. Gerçeklik kavramı 
multidisipliner bir şekilde ele alınabilir. Gerçeğin 
en önemli tarafı sınırlarının olmasıdır. Ben buna 
kendi alanımdan baktığımda insanlara sınır 
konması yerine insanların kendi farkındalıkları ile 
sınırlarını belirlemelerinin daha doğru olacağını 
düşünüyorum.  Dolayısıyla farkındalık varsa kişinin 
gerçek dünyadan kopması mümkün değildir.

-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?

-Bahsettiğiniz bu durum bir yakınlaşma 
sorunudur. Evet artık insanlar bir yakınlaşma 
problemi ile karşı karşıyalar. Hatta evliliklerde 
bile çiftlerin yakınlaşma sorunu yaşadıklarını 
görebiliyoruz. Yakınlaşma sorunu yaşayan bireyler 
için mobil cihazlar, çok iyi bir kaçış aracı diyebiliriz.

internet başında zaman harcamaya yönelmişse 
işte burada sanal yalnızlıktan ve kişinin 
içinde bulunduğu ortamdan yabancılaşmaya 
başladığından söz edebiliriz.

- 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?

-Şu bir gerçek ki; internet, sosyal ağlar ve 
mobil cihazlar çağımızın en önemli buluşları 
arasında. Herhalde bunu inkâr edebilecek 
kimse yoktur. Ancak bu araçlar yaşamımızı 
kolaylaştırmanın yanında bizi bir şeylerden 
uzaklaştırmaya başlıyorsa burada bir dengenin 
bozulduğundan bahsedebiliriz. Bireysel ve 
toplumsal önceliklerimizin yerini bu araçlar aldı 
ya da bu araçlara göre hayatımızı dizayn etmeye 
başlamış isek durup bunun üzerinde düşünmek 
gerekli. Aksi halde akıntıya kapılmış bir insan gibi 
kişi sanal aleme daldığında sınırlarını korumak ve 
kontrolünü sağlamak konusunda sorun yaşamaya 
başlıyor. Evet, görüldüğü üzere burada iki durum 
önemli hale geliyor. Birincisi kontrolümüzü 
sağlayabiliyor muyuz? Diğeri de, sınırlarımızı 
koruyabiliyor muyuz?  Bu ikisi sağlanamadığı 
taktirde bireyler, iletişim çağında iletişim 
araçlarıyla daha fazla sosyalleşme yolunda iken 
bunun tam aksi bir şekilde hayattan ve insanlardan 
uzaklaşıp daha izole düşme paradoksu ortaya 
çıkıyor.

-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?

-Sanal dünya mı yalnızlığı doğuruyor, yoksa 
yalnızlık mı insanı sanal dünyaya itiyor? Bu bana 
göre, yumurta mı tavuktan çıkıyor yoksa tavuk mu 
yumurtadan çıkıyor gibi bir döngüyü işaret ediyor. 
Ben, açıkçası ikisinin de birbirini tetiklediğini 
düşünüyorum. İnterneti araç olmaktan çıkarıp 
amaca dönüştürmez isek ve gerçek dünya ile sanal 

dünyayı birbirinden ayırabilir isek sanal yalnızlığa 
düşülmeyeceğini düşünüyorum. Bunu daha da 
somuta indirgemek gerekirse kişi internet de 
geçireceği zamanı planlamalı ve kendisini bu konu 
da net sınırlar belirlemeli.

-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?

-Bir şey ne kadar iyi olursa olsun, eğer o konu 
da bir abartı meydana gelirse bu kişiye zarar 
verir. Örneğin, su insan vücudu için vazgeçilmez 
bir ihtiyaçtır. Ama siz kontrolsüz bir şekilde su 
içerseniz bu vücudunuzun metabolizmasını 
bozacaktır. Aynı durum internet içinde 
geçerlidir. Evet, günümüzde internet artık bir 
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-Sanal dünyanın içindeki sanal bireylerin 
ilişkilerinin yapay ve yüzeysel olduğu 
söylemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Sosyal medya bunu tetikliyor mu?

-Sosyal ağlar bir anlamda kişisel maskeleri de 
beraberinde getiriyor. İlişkilerde maskeler oldukça 
iletişim şekli de gerçeklikten uzaklaşmaya ve 
yapaylaşmaya başlayabilir. Bu anlamda sanal 
ortam buna çok müsait.  Kendiyle sorun yaşayan 
ve kendiyle barışlık olmayan kişiler bu tür 
ortamlarda olduğu gibi değil olmak istediği gibi 
davranabilirler.

-Yakınları ve komşusuyla yüz yüze 
görüşmeyen, yalnızlığı tercih eden kişilerin 
sosyal medyada çok aktif olmasına ilişkin 
neler söyleyebilirsiniz?

-Eğer kişi internette aşırı zaman harcıyor ise ve 
abartılı paylaşımlarda bulunuyorsa bu kişinin 
hayatında yolunda gitmeyen bir takım şeylerin 
olduğunu düşünebiliriz. Ya kendisiyle ya da 
çevresiyle sorun yaşayabilir. Gerçek hayatta 
yakınlarıyla sorun yaşayıp uzaklaşmayı tercih eden 
bir kişi bu anlamda yakın çevresinden kaçmak için 
farklı bir alan arayışında olabilir. Sanal ortamlar 
bu anlamda biçilmiş kaftandır. Bir şeylerden 
kaçmak ve bir şeylere sığınmak için sosyal medya 

en rahat ulaşılan bir mecradır. Şunu 
unutmamak lazım ki kaçtığımız ya da 
bastırdığımız bir durum bambaşka 
bir yerde kendini gösterebilir.

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

-İnsanların zaman zaman yalnızlıkları konusunda 
bir dilemma yaşadığından söz edebiliriz. Kimi insan 
yalnız kalmak ister ve yalnız kaldığında bundan 
sıkılıp birileriyle iletişme geçme ihtiyacı içinde 
olur. Bu anlamda oyun arkadaşlığının bu tür bir 
dilemma sonucunda ortaya çıktığından bahsetmek 
hiç de yanlış olmayacaktır. Sanal ilişkilerin ve oyun 
arkadaşlığının en önemli tarafı hep bir mesafenin 
olmasıdır. Yalnızlık dilemması yaşayan bireyler 
bu şekildeki mesafeli ilişkilerle yaklaşma ve 
uzaklaşma ihtiyaçlarını kazanabilirler.

-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?

-Kişilerin mahremiyet dediğimiz özel alanlarının 
olması son derece doğal ve sağlıklıdır. Eğer özel 
alan sınırları kalkıyorsa öncelikle kişinin güvenliği 

ve bireysel bütünlüğü risk taşıyabilir. Bireysel 
sınırlar ve bireysel bütünlük insan kişiliği için 
oldukça önemlidir. Bu sağlanamazsa psikolojik 
anlamda depresyon, anksiyete ve takıntı gibi bir 
takım patolojileri baş gösterebilir.

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

-Sanal ortamların, sanal olduğunu unutmamak 
ve içinde bulunduğumuz çevreden kopmamak 
oldukça önemli. İnterneti ne için kullandığımızı 
mutlaka bilmeliyiz. Sosyal iletişim ağlarını 
kullanıyorsak bunların sadece bir iletişim 
aracı olduğunun farkında olmalıyız. İnsanlarla 
ilişkilerimizde yolunda gitmeyen bir şeyler 
varsa bu konu hakkında mutlaka düşünmeli 
ve bunu doğru kişilerle konuşmalıyız. Eğer bir 
sorunumuz var ve biz bu sorunumuzu çözmek 
yerine internete ve sosyal ağlara sık sık girmeye 
başlamış isek hayatımızda yolunda gitmeyen 
bir şeyler var demektir. İnternette geçirdiğimiz 
süreyi ve bu süre içindeki paylaşımlarımızı 
kontrol edebiliyorsak bir sorunla karşılaşma 
olasılığımız azalacaktır.
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