
BENİ PAYLAŞMA ANNE

     Çocukların sosyal medyada aktif olması, görüntü ve ses paylaşımları yapmaları ne kadar doğru? Ya da
ebeveynlerin bu konuda sessiz kalmaları, destek vermeleri hatta bu paylaşımları şahsi hesapları üzerinden
gerçekleştirmeleri, olayı daha çözülmez hale getirmiyor mu?
Günümüz dünyasında teknolojinin ve sanal âlemin hızla büyümesi olumlu olduğu kadar birçok
olumsuzluğu da beraberinde getiriyor. Yüz yüze olan yaşantımızda belki fikirlerine katılmayacağımız belki
de sorup, danışmayacağımız birçok husus için sosyal medyada maymun iştahlı olabiliyoruz.
Medyanın elinde barındırdığı güçlerden biri de bilgi paylaşımı sağlaması ve bu bilgi kişilerin ihtiyaçları
etrafında değişebiliyor. “Benim bir muma ihtiyacım var.” ya da “Ödevim için araştırma yapmam gerekiyor.”
Diyen iki insanın aynı kanalı kullandığı bu zamanda çocukların bazı tehlikelerden korunması gerekiyor.
Ticarethane ve kütüphane bir olur mu hiç!
Sosyal medya kullanmak için ehliyet istenmeli...
İstediğiniz kadar hesaba sahip olabilirsiniz ve bu hesaplardan istediğinizle, istediğiniz kişinin hayatına
burnunuzu sokabilirsiniz.  
Sosyal medya yasası olmalı…
Sınırlarını aşan kullanıcıyla sınırlarını bilen kullanıcı bir olmamalı. Ödül ve ceza sisteminin uygulamayı
yaratan kişinin elinde olması ne kadar mantıklı?
Sosyal medya etiği uygulanmalı…
Farkında mısınız nasılsın diye sormak bir şey ifade etmiyor artık. Hâlbuki eskiden böyle miydi? Uzun zaman
önce görüştüğümüz insanlarla tekrardan bir araya geldiğimizde yüzümüzdeki gülümseme ile merak
içerisinde sorardık nasılsın, neler oldu neler bitti diye. Ancak sosyal medya paylaşımlarımız o kadar sık ki
kimse bizi merak etmiyor çünkü biliyor ve görüyor bu yüzden sorma gereği duymuyor. Peki, çocuklarımız
bundan nasibini nasıl alıyor?
Sanırım en masum kullanımı çocuklar üzerinden yaptığımızı düşünüyoruz. Onların daha dünyaya gelmeden
önceki hallerinden tutun ilk anne deyişine, tuvalet eğitiminden beslenmesine tüm gelişim evrelerini
paylaşıyoruz. Peki, hangi hakla? 
Çocuklar yaşları ve gelişimleri nedeniyle anlamlandırma konusunda bizden çok farklı düşünüyorlar.
Bizlerin içinde kötülük barındırdığını bildiğimiz ve önlem aldığımız birçok konuyu çocuklar oyun aracı
olarak görüyor bile olabilir. 
Ve maalesef bu durumu fırsat bilenler…
Sadece çocuklar değil yetişkinlerin bile en ufak bir kafa karışıklığını kendisi için faydaya çeviren insanlarla
aynı ortamdayız.  Yetişkinlerden istedikleri fayda para olabilir veya bir eşya yani kısacası kazanç. Peki,
çocuklar fırsatçılara ne verebilir? Maalesef çocuk tacizi ve pornografisi ele alınması, değerlendirilmesi ve
önlenmesi gereken sosyal bir sorun. Önlemlerin boyutu değişse bile ailelere çok sorumluluk düşüyor.
Yapılması gerekenler kadar yapılmaması gerekenlerde var. Örneğin çocuğunuzun bedeni size aitmiş gibi
davranmamak bunların başında geliyor. Her fotoğrafınızı gönül rahatlığıyla sosyal medyanızda paylaşabilir
misiniz? Cevabınız “Hayır” ise lütfen düşünün…
Yetişkinler sorguluyor ancak çocuklar inanıyor!
Sosyal medyada çoğu içeriğin kaynağı belirtilmiyor. Bu sebeple aklımızda soru işareti oluşturan konularda
yanıt alabileceğimiz bir merci bulamıyoruz. Sonrasında verdiğimiz karar tecrübelerimize ve karakterimize
göre şekil alıyor. Çocuklar ise karşılıksız sevgi ve merhamete daha yatkın oldukları için içeriklerin yazarları
ve niyetleriyle ilgilenmiyorlar. Hal böyle olunca yazılarını istediği forma sokan kişilerin ekmeğine yağ
sürülmüş oluyor.
Sonuç olarak, bu yazımı okuyan ebeveynler siz bana inanın paylaşmak güzel ancak her zaman değil.


