
SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ETİK SINIRLARI ZORLAMASI 
Günümüzde artık hemen hemen hepimizin sosyal medyası bulunmakta. Hatta
sosyal medya kullanmayanlara oldukça şaşırırız. Özellikle geçirdiğimiz bu zor
zamanlarda ve karantina günlerinde sosyal medyada vakit geçirmek bizi biraz
olsun rahatlatmakta, kafamızı dağıtmaktadır. Bu günlerde artık tek aktivitemiz
sosyal medyayı aktif kullanmak olmuştur. Bir bakıma iyi özelliklerinin olduğundan
bahsedebiliriz. Sevdiklerimizle daha sık iletişimde bulunabiliriz veya günün
stresinden uzaklaşmak için komik bir takım videolara ulaşmamızı sağlayabilir.
Ancak iyi yönlerinin yanı sıra kötü yönleri de mevcuttur. Sosyal medyada yapılan
çoğu paylaşım etik sınırları zorlamaktadır. Günümüzde emek vermeden, kolay
yoldan gelir elde etmek için ‘’fenomen’’ olma çabasına giren kişiler yaptığı
paylaşımlarla etik sınırları aşmaktadır. Denk geldiğim paylaşımlar beni aşırı
derecede rahatsız etmektedir. Özellikle Instagramda influencer diye tabir edilen
kişiler bazı paylaşımlardan reklam alıp gelir elde etmek için binlerce insanı
kandırmakta. Özellikle makyaj ürünlerini tanıtan influencerlar yüzlerine hiçbir filtre
uygulamadığını söyleyip ürünü denediklerini veya hiç kullanmayacakları ürünleri
tanıtmaları ve herkesi bu ürünü almasını teşvik etme çabaları oldukça komik.
Yüzlerini filtrelerle pürüzsüzleştirip üzerine ürünü kullanmaları ve bunun fark
edilmediğini sanmaları bir bakıma dalga geçmeleri ve insanları kandırmaları etik
sınırları aşmaktadır. Bu tür oyunlara başvurmadan ürünleri orijinal bir şekilde
tanıtmak çok da zor olmasa gerek. Sosyal medyada beni en çok rahatsız eden
durum ise Tiktok adlı uygulamada insanların son derece rahatsız edici içerikler
üretmesi. Tiktok son zamanların en popüler video paylaşım uygulaması (Bu
uygulamayı asla kullanmayanlar olarak türünün son örnekleri kaldık bence  ).
Eğlenceli içerik üretenlerin hakkını yemeyelim. Ancak bir kitle var ki insan nasıl
başkasının yerine utanır tam anlamıyla örnekleri. Geçen Instagramda karşılaştığım
bir video Tiktok üzerinden çekilip paylaşılmış bunu komik diye takip ettiğim bir
sayfa paylaşmıştı ancak video beni aşırı derecede utandırdı ve sonuna kadar nasıl
sabredip izledim ben de anlayamadım açıkçası. Video gerçekten insanların gerçek
saf duygularını suiistimal etmek için çekilmiş. Videoda bir kişi çatışmada ölen
şehidi diğer kişi de anne rolünü oynamakta. Bir kişi de anneye şehit haberini
getiriyor. İnsanların bu tür duyguları sadece takipçi kazanmak için çekmeleri beni
aşırı derecede rahatsız etti. Bu haberler bizim Türk halkı olarak kırmızı çizgimiz.
Bunun prim olarak kullanılması aşırı derecede utanç verici. İnsanların bu mantıkla
ilerleyip takipçi kazanmaları ciddi manada etik ve ahlaki bir sorundur.


