
SOSYAL MEDYA KULLANIMININ AHLAKİ DEĞERLERE ETKİSİ
 Son dönemlerde artık herkesin hayatının içerisinde olan sosyal medya
aslında ne kadar toplumu ve ahlaki değerlerimize etki ettiğini fark etmeden
yavaş bir şekilde bizi kendi içerisine aldı. Yaş farkı gözetmeden herkesi
kendi içerisine çekti; yaşlı teyzeler ve dedelerden tutalım dokuz, on
yaşındaki çocukların hatta ebeveynlerin çocukları susun diye iki, üç
yaşındaki çocukları bile fark etmeden veya ederek bu yelpazenin içerisine
soktu. Kimilerine göre bunun bir problem olmadığını tam tersine katkı
sağladığını savunsalar bile büyük bir kesimin büyük problemler açtığını
insanları kendi karakterinin ve ahlaklarını zedelediğini düşünüyor. Bence
problemlerin ve sorunların ağırlıklı olduğu bir sosyal medya ağı, insanların
özünü değiştirerek aslında bireylerden başlayarak topluma etki
etmektedir. Ahlaki değerlerimiz kişisel veya toplumsal olarak bazen
farklılık gösterse de aslında hepimiz doğruyu yanlışı fark edip buna göre
toplumsal değerleri bu zamana kadar getirmeyi başardık fakat son
zamanlarda sosyal medyanın bu kadar aktif olması ile değerlerde büyük
çaplı bir zedelenme oldu. Tanımadığımız hatta hayatımızda görmediğimiz
insanlarla etkileşim sağlayarak kendimizi olmadığız biri gibi bile
yansıtabildik. Önce bireylerin küçük değişimleri ile başladı, sonra ailelere
sıçradı hatta çoğu yuvanın yıkılmasına bile sebep oldu en sonunda ise
büyük kesimi yani toplumu tehdit etmeye başladı.
 Ahlaktan örnek verdik fakat ahlakın ne olduğunu ne kadar önemli
olduğuna gelecek olursak aslında ne demek istediğimi daha iyi anlamış
olacağız. Ahlak insanları iki kategori olarak ayırmaktadır iyi veya kötü
davranışlarımıza, tutumlarımıza göre ya iyi ahlaklı ya da kötü ahlaklıyızdır.
Ahlak kavramı ile bu iki temel ayrım ne kadar yapsa bile asıl temelini
olumlu tutumlara işaret etmektedir. Ahlak kavramı ne kadar bireye has
gözükse bile aslında toplumsal kuralları ve evrensel ilkeleri
oluşturmaktadır. Bu yüzden uzun zamanlardan bu zamana kadar
getirdiğimiz ahlak kuralların bu şekilde bozulduğuna değinmiştim.
Toplumdaki kimseyi incitmeden, aşağılamadan her bir bireye ve canlı olan
her şeye saygı duyup değer göstermek güzel ahlakın en önemli
göstergesidir.



Bu konulardan dolayı sosyal medyanın aslında iyi ahlakı nasıl tetiklediğini görmekteyiz.
İnsanlara saygı duymadan yapılan paylaşımlar, eşitsizlikler korunmaya ihtiyacı olan
ahlaki değerlerimizi zedelemektedir. İnsanların kendilerini olmadığı gibi göstermek ve
biraz yükselmek uğruna başkalarının dış görünüşleri ile dalga geçmeleri hatta platform
üzerinde paylaşımlar yapabilmek uğruna toplumsal düzeni bozduğuna her birimiz şahit
olmuşuzdur eminim. Toplumsal ahlak aslında toplumsal düzeni bozmamak için konulan
sözlü kurallardır. Bu kuralları bu kötü olan davranışlar ile bozmaya çalışmak toplumsal
olarak büyük bir tehdidin haberi olmaktan çıkmış, tehdit olmayı başarmıştır bile.
  Belki şuan herkes bu konu hakkında ne yapabiliriz, elimizden ne gelebilir gibi
düşünceler içerisindedir. Aslında en büyük iş bizim elimizdedir, bu durumlara göz
yummayarak başlamak en büyük adımlardandır. Ailelerin özellikle küçük çocuklarını bu
platformdan ellerinden geldiğince uzak tutmaları gerekmektedir çünkü gelecek
çocuklarımızın elinde. Güzel, iyi ahlaklı olmayı toplumsal değerlerimizi çocuklara
aşılamalıyız. Bu platformlarda kendimizi olmadığımız insanlar gibi göstermekten
vazgeçerek mükemmellik algısını yıkmamız gerekmektedir. İleride güzel ve iyi ahlaklı
bir toplum olabilmek için herkesin biraz bile katkısıyla bu yanlışların düzelebileceğini ön
görüyorum. Bu yüzden dolayı her birey önce kendinden başlayarak sonrasında
çevresine doğru ahlakı ve insanlara saygı göstermesi gerektiğini aşılamasını umarak
güzel ahlaklı toplumların devam etmesini umut ediyorum.
   


