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ÖZET 
Bu çalışmada sosyal medya mecralarında çocuk 
mahremiyeti açısından oluşan etik sorunları 
içermektedir. Çalışmada mahremiyet kavramına 
açıklık getirilirken, çocukların mahremiyetine de 
dikkat çekilmiştir. Çocuk haklarında ulusal ve 
uluslararası alanlarda çocuklar için belirlenen 
kanunlardan bahsedilmektedir. Ardından günümüz 
ebeveynlik modelinde anne babaların 
paylaşımlarındaki etik sorunlar incelenmiştir. 
Ortaya çıkan sonuçlarda kültürel ve toplumsal 
açıdan gelecekte ne gibi durumlar oluşturabileceği 
hakkında değerlendirilmeler yapılmış çalışmanın 
bu yönüyle çocuk mahremiyeti ve sosyal medya 
paylaşımlarıyla ilişkisine bir bakış açısı sunması 
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler:  Sosyal medya, Çocuk 
Mahremiyeti, Etik, Günümüz Ebeveynliği

GİRİŞ
Mahremiyet medya ve gelişen teknolojiyle birlikte 
sosyal medya sayesinde değişim ve dönüşüme 
uğramıştır. Özel alan ve kamusal alan ayrımı 
yapmak giderek daha da zor bir hal almıştır. Sosyal 
medya mecralarında bilhassa Instagram’da ve 
Facebook’ta kişilerin özel yaşam hikâyelerine 
dikkat edilmesi haberin bilgi verme amacını 
saptırmaktadır. Oysaki mahremiyet, bireylerin 
sosyal medya ve bütün mecralarda şahsi alanlarını 
gizli tutarak sağlıklı bir iletişim kurmalarını 
sağlayan bir kavramdır. Sosyal medya üzerinden 
günlük hayatlarının tümünü sergileyen, yayınlayan 
ebeveynler çocuklarının da her hallerini 
paylaşmaktadırlar. Kendini koruyamayan çocuk, 
gelecekte onda belki de sosyal, psikolojik gibi 
birçok açıdan zarar verecek olan bu paylaşımlara 
anne ve babası tarafından maruz bırakılmaktadır. 
Ebeveynlerle birlikte fotoğrafçılar, kadın doğum 
doktorları, sosyal hizmet uzmanları gibi pek çok 
meslek grubunda insanlar tarafından elden ele 
paylaşılarak mahremiyeti bütünüyle yok eder.
Bu çalışmada sosyal medya mecraları, çocukları 
nasıl kurgulamakta ve topluma sunmakta olduğunu, 
çocuk mahremiyetinin olumsuz olarak nasıl 
etkilemekte, etik kodlar bağlamında unsurlar var 
mıdır, varsa nelerdir gibi sorularla sosyal medya 
platformlarında çocuk paylaşımlarını ve 
mahremiyetini irdelemektedir. Araştırmada var 
sayılan sonuçların psikolojik ve sosyolojik 
boyutları tartışılması amaçlanmıştır. Çalışmanın 
birinci bölümünde, mahremiyetin sunumu ve 
çocukla ilişkisi incelenmiştir. İkinci bölümde, 
sosyal medyada çocuğun sunumuna bakılmıştır. 
Üçüncü bölümde, ebeveynlerin çocuklarına olan 
yaklaşımları sosyal medya çerçevesinde ele alınıp 
değerlendirilmiştir. Sonuç ve öneriler kısmında ise 
çalışma içindeki tüm etik problemlerin ışığında 

çocuk mahremiyetinin kültürel açıdan olası 
sonuçları ortaya koymaya çalışılmıştır.

1. Mahremiyet ve Çocuk Mahremiyeti
Mahremiyet, kişinin başka insanlarla iletişime 
geçip geçmeyeceğine kendisinin kara vermesinin 
karar verebileceği, sınırlarını kendisinin belirlediği 
bir alandır (Yüksel, 2003). Mahremiyet insanlığın 
var oluşundan bu yana kişilerin işaret toplumda 
birey olarak var olabilme hakkına da işaret 
etmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi, kişinin 
istemediği durumların aleniyete dökülmesi, bir 
birey olarak sağlıklı bir ortamda varlığını 
geliştirebilmesi, gerçekleştirebilmesi için 
mahremiyet önemli bir unsurdur (Memiş, 2019).

Mahremiyet olgusunun iç içe geçmiş olduğu en 
baskın gücü, denetleme, şahsiyet ve rahatlıktır. Bu 
bir anlamda şahsın kendisini koruma altına alması 
halidir. Mahremiyet, yalnızlık, içine kapanma 
anonimlik, yakınlık kurabilme gibi 
sıfatlandırmaları içermektedir. İçine kapanma 
kişinin dilediği anda, kendi özgür iradesiyle kendini 
gösterme, dışarıya aktarmama belli etmeme 
durumunu ifade etmektedir ve mahremiyetin 
önemli alanlarından birini teşkil etmektedir (Sezen 
ve Erden, 2018). Geçmişten günümüze mahremiyet 
belki de konuşulabilecek, bahsedilebilecek en geniş 
kavramdır. Dolayısıyla özel yaşamını gizleme, 
bedenini sakınma, mekânsal, zamansal, zihinsel 
fiziksel özelliklerini, bilgilerini paylaşmama, yaşam 
alanını gizli tutma haklarına sahiptir. Giddens’ın 
(2010: 173-175) da ifade ettiği gibi mahremiyetin 
hak ve sorumluluklarla bağlantısı ortaya 
çıkmaktadır. Giddens, sorumluluklar olmadan 
hakların da olmayacağını belirtmektedir. Ayrıca 
hakların sorumluluklarla dengelendiği ve 
mahremiyetin zemin bulabildiği, oluşabildiği bir 
ortamda demokratikleşmenin de var olduğunu ifade 
etmektedir. Gerçekten de mahremiyet, herkesin 
üzerinde anlaştığı haklar ve yükümlülükler 
çerçevesinde, yükümlülükler yerine getiriliyorsa ve 
haklar bireylere özgürce tanınıyorsa sağlıklı bir 
varlık alanı bulabilecektir (Memiş, 2019).

Belirtilen bu ifadelerin doğrultusunda, bakılacak ilk 
alan mahremiyetin ilgili, olduğu alanları açıklığa 
kavuşturmaktır. Bunu için mahremiyetin var olması 
ne gibi durumları ortaya çıkartacağı? Bu durumun 
kazandıracaklarının ne olacağı? Mahremiyetin 
olmaması halinde neler olabileceği gibi soruları 
sormak bize ışık tutacaktır.  Mahremiyet ilk önce, 
benlik algısı, kültür, iletişim, adalet ve mekan gibi 
kişinin kendisini ve toplumun içindeki halini nasıl 
algıladığıyla ilişkilidir. Mahremiyetin 
sınırlılıklarının, kapsamının belirlenmesi, 
tanımlamasının yapılması veya mahremiyetin 
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sakınılması kültür ile ilgilidir. Kişinin benlik 
algısını oluştururken en önemli etki kültürüdür. Kişi 
kendisini tanımlarken, kendisiyle bir iletişim 
kurarken ben neyim, yaşamaktaki gayem ne, neleri 
yapabilirim gibi sorular sorarak hayatla bir bağ 
kurar.

Dışarıdan zarar görebileceği endişesi kişinin 
mahrem alanını daha katılaştırmasına sebep 
olabilmektedir (Sezen ve Erden, 2018). Dolayısıyla 
yukarıda da bahsettiğimiz gibi mahremiyet, kişinin 
toplum içindeki yaşamı açısından önem 
taşımaktadır. Kişinin kendisine yönelik sorduğu 
soruların cevaplandırılması ya da cevaplandırırken 
farklı bir güç unsuru tarafından baskılanması, 
dışarıya yönelik olan iletişimini kötü yönde 
etkileyecektir. Böylelikle bahsedilen konu kişiden 
çıkıp, toplumsal bir hal kazanacaktır.    Mahremiyet 
insanlığın temel taşlarından birisidir. İnsanların 
toplum içindeki yaşamını sağlıklı şekilde 
sürdürebilmesi için önemli bir kavramdır. İnsani 
ilişkilerin farklılıkları da ancak mahremiyet 
sayesinde gerçekleşebilir. Meseleye daha derinden 
bakacak olursak; Mahremiyet kavramı içinde 
anne-baba, çocuk, eş, arkadaşlık ilişkilerinde ortaya 
konulan mesafeler doğrultusunda yürütülür. Yani 
kişi izin verdiği müddetçe karşı taraf ona ulaşır. 
Kitle iletişim araçlarının yaşam alanını ortaya 
sermesi toplumsal yaşamı bir açıdan tehdit 
etmektedir. Mahremiyete yeni tanımlamalar getirir. 
Bu nedenle geleneksel medya açısından da, yeni 
medya mecraları açısından da özel yaşam ve 
kamusal yaşam arasındaki ayrımı yapabilmek 
giderek daha da zorlaşmaktadır. Bir kere 
mahremiyet sınırları eridiğinde, başka kimlikleri, 
bireyleri, yaşamları kamusal alanda keyfi bir bakış 
açısıyla gösterme durumu doğmaktadır. Üstelik asıl 
mesele, bu durumun hak görülmesidir. Örneğin 
televizyon programlarında kişilerin özel yaşam 
hikâyelerinin sınırsızca, dramatik biçimde 
aktarılmasında bir sakınca görülmemektedir. 
Reklamlarda çocukları, onlara toplumsal cinsiyet 
kalıpları yüklenerek yetişkin bir kadın ya da erkek 
profili çizmekte herhangi bir sakınca 
görülmemektedir (Aydoğan, 2016).

Çocuk haklarına dair mahremiyetin korunması için 
yasalarla pek çok düzenlemeler yapılmıştır. 20 
Kasım 1989 tarihli, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda kabul edilen Çocuk Hakları 
Sözleşmesi, Türkiye tarafından da 1990 yılında 
imzalanarak kabul edilmiştir. 54 maddelik bu 
sözleşmede, çocuğun sağlıklı fiziksel, ruhsal, 
toplumsal şartlarda gelişimini 
gerçekleştirebilmesini öngören hükümler 
bulunmaktadır. Bununla birlikte sözleşmenin en 
dikkat çekici yanı, medya ve çocuk ile ilgili de atıfta 

bulunmasıdır. Medyanın bu konudaki görevini 
hatırlatmaktadır (Memiş,2019). Çocukların 
herhangi bir koşulda zarar görmemeleri açısından 
Uluslararası Gazetecilik Federasyon,  Çocuk 
Hakları Bilgi Ağı ve dahi pek çok kuruluş 
metinlerinde bu duruma dikkat çekmektedir. 
Çocukların cinsellikle ilişkilendirilmemesi, 
vahşet-korku gibi sunumlarla bir araya 
getirilmemesi, dikkat ve ilgiyi çocuğun üzerine 
çekecek şekilde izlenme oranı için araç halinde 
kullanılmaması meselenin temelini oluşturur. 
Medya kuruluşlarının tamamında çocukların yarar 
ilkesinin korunması çatısı altında faaliyet 
göstermek düsturunu kendilerine edinmişlerdir. 
Türkiye’ de de Radyo ve Televizyon Üst Kurumu en 
açık olacak şekilde sınırlarını çizmiştir. Medyanın, 
çocukları yetişkin birey olarak göstermesi çocuğun 
özel yaşamını ihlal etmesi çocuğun toplumsal sınıf 
olarak aitlik mekanizmasını bozması yasalarca suç 
olarak belirtmektedir.

2. Dijital Dünyada Çocuk
Sosyal medya mecraları içerisinde pek çok 
farklılıkları bulundurmaktadır. Gelişen teknolojiyle 
birlikte dijitalleşen hayatta çocuk ve çocukluk 
kavramı da değişmektedir. Çeşitli kültürlerden 
farklı aile yapı modelleri vardır. Modernizm ve 
post-modernizm içinde yeniden oluşan ailede 
çocukluğun tahakkümü ortadan kalkmıştır. İnternet 
ile birlikte tek tip, birbirinin aynı model çocuklar 
oluşmaktadır. Bu dünyanın içine doğan çocuğun x 
kuşağı ailesi de çağın peşinden gitmektedir.

Sosyal medyanın belirleyici, yönlendirici, 
büyüleyici etkisi ile çocuğun artık aile ve okul 
dışında bilgi kaynağı ve eğiticisi olarak kabul 
edeceği bir mecra olarak internet; hayatın 
merkezinde yer almaktadır. Sosyal medya sadece 
bilgilerin yayılmasında değil iletişim, paylaşım, 
özel hayatın görünür hale getirilme çabasında da bir 
araç vazifesi görmektedir. Herhangi bir yaş 
kısıtlaması olmaksızın sosyal medyada Facebook, 
Instagram hesaplarına erişimin mümkün olduğu 
uygulamalar aracılığıyla dijital dünyanın izinden 
giden, hatta sürüklenen bir çocukluk ortaya 
çıkmıştır (Dursun, 2019).

Özel alan ve kamusal alanda aşılan sınırlar, içine 
girdiğimiz iletişim ve enformasyon çağında aileyi 
buna bağlı olarak ta çocukları etkilemiştir. Evrensel 
değerlerin, insan haklarının, özgürlüklerin, 
kültürlerin ve demokrasinin evrenselliğinin 
küreselleşmesidir. Bu yapıda evrenselliğin yok 
olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü 
Baudrillard’ın senaryosu yalındır. Milenyum 
çağında küresel mübadele sistemi, değerler, 
evrensellik, dil, kültür, bireyler gibi tekillik 

egemendir. İnsan hakları gibi evrensel değerler 
meşruiyet ve otoritelerini de bir ölçüde 
kaybetmektedirler (Horrocks, 2000).

İnternetin hızlı gelişimiyle birlikte, bireylerin 
sosyal medya platformlarında aktif olarak yer 
aldıkları ve bu platformlarda farklı içeriklerdeki 
paylaşımlara yer verdikleri görülmektedir. Bu 
içeriklerin büyük bir kısmını fotoğraf, video ve 
yazılar oluşturmaktadır. Son yıllarda kullanıcı 
sayısı ve kullanım süresiyle diğer sosyal medya 
platformlarının önüne geçen Instagram ve 
Facebook’ta yer alan paylaşımlar, bireyler ve 
toplum açısından risk oluşturabilecek içeriklere 
sahiptir. Bu içerikler arasında son zamanlarda en 
çok dikkat çeken, sosyal medya ağlarında 
paylaşılan çocuk fotoğraflarıdır. Çocukların 
gündelik yaşamlarındaki aktivitelerinin ve kişisel 
bilgilerinin fotoğraf ve videolar aracılığıyla 
topluma/kamuya açık olarak paylaşıldığı 
görülmektedir. Bu paylaşımların, çocukların 
rızasının olmadığı ve henüz bilinçli yaşlara 
gelmedikleri döneme ait görüntüler olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda, paylaşılan fotoğraflar 
herkese açık olması sebebiyle yakın gelecekte 
çocukları ve ailelerini zor duruma sokabilecek 
tehlikelere kapı açmaktadır ve buna benzer tehlikeli 
durumlara sonuç verebilir.

Sosyal medya paylaşımları esnasında dikkat 
edilmesi gereken en önemli unsur bireylerin ve 
özellikle çocukların mahremiyet ve güvenlik 
sınırlarının ne olduğudur. Aileler çocuklarıyla ilgili 
güzel anılarını paylaşmış olsalar da; bir başarıyı, bir 
mezuniyeti veya bir düğünü paylaşmalarında sorun 
yok gibi görünse de paylaşımı görebilecek kitleyi 
kısıtlamadan herkese açık paylaşımlarda bulunmak, 
çocuğun ve ailenin güvenliğini tehlikeye atabilir. 
Örneğin: Çocuğun karnesini, oturulan evi, 
isimleriyle birlikte bütün aile üyelerine ait bilgileri, 
o anda ailece bulunulan mekânları paylaşmak 
birçok riski beraberinde getirmektedir. Bu riskler 
arasında başta çocuk istismarı olmak üzere; ‘çocuk 
pornografisine maruz kalma, çocuk kaçırma, 
hırsızlık ve fidye amaçlı tehditler’ gösterilebilir. 
Paylaşılan her çocuk fotoğrafı, aynı zamanda 
çocuğun suiistimal edilmesine de neden olabilir. Bu 
yüzden olukça dikkatli hareket etmemiz 
gerekmektedir. Çocuk haklarının olduğunu 
unutmamız gerekmektedir.   Sosyal medyada çocuk 
fotoğrafları paylaşmanın ebeveyn ve çocuklar 
açısından oluşturduğu birçok risk bulunmaktadır. 
Bu riskler, geçmişte yaşanmış gerçek olaylardan ve 
bu olaylar sonucu yapılan çıkarımlardan 
oluşmaktadır. Sosyal medyada paylaşılan 
fotoğrafların ve kişisel bilgilerin, çocuklarda 
psikolojik sorunlar ve aile içi iletişim 

problemleriyle birlikte; çocuk istismarı, çocuk 
pornografisi, pedofili gibi konularda bazı 
tehlikelere yol açtığı bilinmektedir. Sosyal 
medyada çocuk istismarına yol açabilecek 
paylaşımlar iki şekilde görülmektedir. Birincisi, 
çocuklarının fotoğraf ve videolarını yakın çevreden 
oluşan sınırlı bir kitle ile paylaşan ebeveynlerin 
sosyal medya hesaplarıdır. Paylaşımlar sınırlı bir 
kitle için olsa bile sorunun asıl kaynağını fotoğraf 
ve video paylaşmak değil, paylaşılan fotoğrafların 
içeriği oluşturmaktadır. Çocukların özel yaşam 
alanlarına ve ev ortamlarına ait fotoğraflar 
doğrudan mahremiyet ihlali olarak 
düşünüldüğünden, fotoğrafları görecek çevrenin 
kısıtlanması halinde bile çocuğu istismara ve 
istismarcılara açık hale getirmektedir.
İkincisi ise, çocuklarının fotoğraf ve videolarını her 
gün düzenli olarak geniş bir kitle ile paylaşan ve 
blogger adı verilen ebeveynlerin paylaşımlarından 
oluşmaktadır. Unutulmaması gereken önemli nokta, 
çocuk istismarının çoğunlukla aileye yakın kişiler 
tarafından gerçekleştirildiğidir (Pedagoji Derneği, 
2017). Dolayısıyla ebeveynlerin yalnızca yakın 
çevreleriyle paylaştıkları çocuklarına ait görüntüler 
de istismar riski oluşturmaktadır. Çocukların 
kitleler tarafından takip edildiği diğer sosyal medya 
hesaplarında, ilgi ve beğeni toplamalarına yönelik 
oluşturulan sanal kimlikler üzerinden ticari 
faaliyetlerin gerçekleştirildiği görülmektedir. Ticari 
ürünlerin çocukların sevimli ve masum ifadeleri 
üzerinden pazarlanması da bir diğer istismar türü 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

3. Sosyal Medya Üzerinde Ortaya çıkan Yeni 
Ebeveynlik Modeli
Collins Dictionary’de kişinin çocuklarını, 
haberlerini, resimlerini paylaşmak için sosyal 
medyanın alışılmış kullanımı olarak tanımlarken, 
Urban Dictionary’de ise ebeveynler çocuklarını 
anlık olarak çevrimiçi bir ortam olan Facebook gibi 
sosyal paylaşım sitelerinde çok paylaşması olarak 
tanımlar (Dursun, 2019).

Bununla anlatılmak istenen ebeveynlerin 
çocukların yaşamlarını çevrimiçi olarak 
paylaşmasıdır. Ebeveyn çocuğunun kişisel 
bilgilerini çevrimiçi paylaşma konusunda kendi 
karar alır. Ebeveynler her zaman koruyucu değildir. 
Çünkü çevrimiçi paylaşımlar çocuklara zarar 
verebilir (Steinberg, 2017).  Sosyal medya 
paylaşımlarını günümüz ebeveynleri sadece 
paylaşmak için değil de, günlük bir aktivite 
mantığıyla kullanıyorlar. Bu durum akıllara neden 
böyle bir şeyin yapılacağı sorusunu getiriyor. 
Ebeveynler çocuklarının yaş günlerini, ilk okul 
günlerini, ilk adımlarını hatta daha dünyaya 
gelmemişken ultrason görüntüleriyle paylaşımları 
yaparken, gelecekte yetişkinlik dönemlerinde bu 
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GİRİŞ
Mahremiyet medya ve gelişen teknolojiyle birlikte 
sosyal medya sayesinde değişim ve dönüşüme 
uğramıştır. Özel alan ve kamusal alan ayrımı 
yapmak giderek daha da zor bir hal almıştır. Sosyal 
medya mecralarında bilhassa Instagram’da ve 
Facebook’ta kişilerin özel yaşam hikâyelerine 
dikkat edilmesi haberin bilgi verme amacını 
saptırmaktadır. Oysaki mahremiyet, bireylerin 
sosyal medya ve bütün mecralarda şahsi alanlarını 
gizli tutarak sağlıklı bir iletişim kurmalarını 
sağlayan bir kavramdır. Sosyal medya üzerinden 
günlük hayatlarının tümünü sergileyen, yayınlayan 
ebeveynler çocuklarının da her hallerini 
paylaşmaktadırlar. Kendini koruyamayan çocuk, 
gelecekte onda belki de sosyal, psikolojik gibi 
birçok açıdan zarar verecek olan bu paylaşımlara 
anne ve babası tarafından maruz bırakılmaktadır. 
Ebeveynlerle birlikte fotoğrafçılar, kadın doğum 
doktorları, sosyal hizmet uzmanları gibi pek çok 
meslek grubunda insanlar tarafından elden ele 
paylaşılarak mahremiyeti bütünüyle yok eder.
Bu çalışmada sosyal medya mecraları, çocukları 
nasıl kurgulamakta ve topluma sunmakta olduğunu, 
çocuk mahremiyetinin olumsuz olarak nasıl 
etkilemekte, etik kodlar bağlamında unsurlar var 
mıdır, varsa nelerdir gibi sorularla sosyal medya 
platformlarında çocuk paylaşımlarını ve 
mahremiyetini irdelemektedir. Araştırmada var 
sayılan sonuçların psikolojik ve sosyolojik 
boyutları tartışılması amaçlanmıştır. Çalışmanın 
birinci bölümünde, mahremiyetin sunumu ve 
çocukla ilişkisi incelenmiştir. İkinci bölümde, 
sosyal medyada çocuğun sunumuna bakılmıştır. 
Üçüncü bölümde, ebeveynlerin çocuklarına olan 
yaklaşımları sosyal medya çerçevesinde ele alınıp 
değerlendirilmiştir. Sonuç ve öneriler kısmında ise 
çalışma içindeki tüm etik problemlerin ışığında 

çocuk mahremiyetinin kültürel açıdan olası 
sonuçları ortaya koymaya çalışılmıştır.

1. Mahremiyet ve Çocuk Mahremiyeti
Mahremiyet, kişinin başka insanlarla iletişime 
geçip geçmeyeceğine kendisinin kara vermesinin 
karar verebileceği, sınırlarını kendisinin belirlediği 
bir alandır (Yüksel, 2003). Mahremiyet insanlığın 
var oluşundan bu yana kişilerin işaret toplumda 
birey olarak var olabilme hakkına da işaret 
etmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi, kişinin 
istemediği durumların aleniyete dökülmesi, bir 
birey olarak sağlıklı bir ortamda varlığını 
geliştirebilmesi, gerçekleştirebilmesi için 
mahremiyet önemli bir unsurdur (Memiş, 2019).

Mahremiyet olgusunun iç içe geçmiş olduğu en 
baskın gücü, denetleme, şahsiyet ve rahatlıktır. Bu 
bir anlamda şahsın kendisini koruma altına alması 
halidir. Mahremiyet, yalnızlık, içine kapanma 
anonimlik, yakınlık kurabilme gibi 
sıfatlandırmaları içermektedir. İçine kapanma 
kişinin dilediği anda, kendi özgür iradesiyle kendini 
gösterme, dışarıya aktarmama belli etmeme 
durumunu ifade etmektedir ve mahremiyetin 
önemli alanlarından birini teşkil etmektedir (Sezen 
ve Erden, 2018). Geçmişten günümüze mahremiyet 
belki de konuşulabilecek, bahsedilebilecek en geniş 
kavramdır. Dolayısıyla özel yaşamını gizleme, 
bedenini sakınma, mekânsal, zamansal, zihinsel 
fiziksel özelliklerini, bilgilerini paylaşmama, yaşam 
alanını gizli tutma haklarına sahiptir. Giddens’ın 
(2010: 173-175) da ifade ettiği gibi mahremiyetin 
hak ve sorumluluklarla bağlantısı ortaya 
çıkmaktadır. Giddens, sorumluluklar olmadan 
hakların da olmayacağını belirtmektedir. Ayrıca 
hakların sorumluluklarla dengelendiği ve 
mahremiyetin zemin bulabildiği, oluşabildiği bir 
ortamda demokratikleşmenin de var olduğunu ifade 
etmektedir. Gerçekten de mahremiyet, herkesin 
üzerinde anlaştığı haklar ve yükümlülükler 
çerçevesinde, yükümlülükler yerine getiriliyorsa ve 
haklar bireylere özgürce tanınıyorsa sağlıklı bir 
varlık alanı bulabilecektir (Memiş, 2019).

Belirtilen bu ifadelerin doğrultusunda, bakılacak ilk 
alan mahremiyetin ilgili, olduğu alanları açıklığa 
kavuşturmaktır. Bunu için mahremiyetin var olması 
ne gibi durumları ortaya çıkartacağı? Bu durumun 
kazandıracaklarının ne olacağı? Mahremiyetin 
olmaması halinde neler olabileceği gibi soruları 
sormak bize ışık tutacaktır.  Mahremiyet ilk önce, 
benlik algısı, kültür, iletişim, adalet ve mekan gibi 
kişinin kendisini ve toplumun içindeki halini nasıl 
algıladığıyla ilişkilidir. Mahremiyetin 
sınırlılıklarının, kapsamının belirlenmesi, 
tanımlamasının yapılması veya mahremiyetin 
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sakınılması kültür ile ilgilidir. Kişinin benlik 
algısını oluştururken en önemli etki kültürüdür. Kişi 
kendisini tanımlarken, kendisiyle bir iletişim 
kurarken ben neyim, yaşamaktaki gayem ne, neleri 
yapabilirim gibi sorular sorarak hayatla bir bağ 
kurar.

Dışarıdan zarar görebileceği endişesi kişinin 
mahrem alanını daha katılaştırmasına sebep 
olabilmektedir (Sezen ve Erden, 2018). Dolayısıyla 
yukarıda da bahsettiğimiz gibi mahremiyet, kişinin 
toplum içindeki yaşamı açısından önem 
taşımaktadır. Kişinin kendisine yönelik sorduğu 
soruların cevaplandırılması ya da cevaplandırırken 
farklı bir güç unsuru tarafından baskılanması, 
dışarıya yönelik olan iletişimini kötü yönde 
etkileyecektir. Böylelikle bahsedilen konu kişiden 
çıkıp, toplumsal bir hal kazanacaktır.    Mahremiyet 
insanlığın temel taşlarından birisidir. İnsanların 
toplum içindeki yaşamını sağlıklı şekilde 
sürdürebilmesi için önemli bir kavramdır. İnsani 
ilişkilerin farklılıkları da ancak mahremiyet 
sayesinde gerçekleşebilir. Meseleye daha derinden 
bakacak olursak; Mahremiyet kavramı içinde 
anne-baba, çocuk, eş, arkadaşlık ilişkilerinde ortaya 
konulan mesafeler doğrultusunda yürütülür. Yani 
kişi izin verdiği müddetçe karşı taraf ona ulaşır. 
Kitle iletişim araçlarının yaşam alanını ortaya 
sermesi toplumsal yaşamı bir açıdan tehdit 
etmektedir. Mahremiyete yeni tanımlamalar getirir. 
Bu nedenle geleneksel medya açısından da, yeni 
medya mecraları açısından da özel yaşam ve 
kamusal yaşam arasındaki ayrımı yapabilmek 
giderek daha da zorlaşmaktadır. Bir kere 
mahremiyet sınırları eridiğinde, başka kimlikleri, 
bireyleri, yaşamları kamusal alanda keyfi bir bakış 
açısıyla gösterme durumu doğmaktadır. Üstelik asıl 
mesele, bu durumun hak görülmesidir. Örneğin 
televizyon programlarında kişilerin özel yaşam 
hikâyelerinin sınırsızca, dramatik biçimde 
aktarılmasında bir sakınca görülmemektedir. 
Reklamlarda çocukları, onlara toplumsal cinsiyet 
kalıpları yüklenerek yetişkin bir kadın ya da erkek 
profili çizmekte herhangi bir sakınca 
görülmemektedir (Aydoğan, 2016).

Çocuk haklarına dair mahremiyetin korunması için 
yasalarla pek çok düzenlemeler yapılmıştır. 20 
Kasım 1989 tarihli, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda kabul edilen Çocuk Hakları 
Sözleşmesi, Türkiye tarafından da 1990 yılında 
imzalanarak kabul edilmiştir. 54 maddelik bu 
sözleşmede, çocuğun sağlıklı fiziksel, ruhsal, 
toplumsal şartlarda gelişimini 
gerçekleştirebilmesini öngören hükümler 
bulunmaktadır. Bununla birlikte sözleşmenin en 
dikkat çekici yanı, medya ve çocuk ile ilgili de atıfta 

bulunmasıdır. Medyanın bu konudaki görevini 
hatırlatmaktadır (Memiş,2019). Çocukların 
herhangi bir koşulda zarar görmemeleri açısından 
Uluslararası Gazetecilik Federasyon,  Çocuk 
Hakları Bilgi Ağı ve dahi pek çok kuruluş 
metinlerinde bu duruma dikkat çekmektedir. 
Çocukların cinsellikle ilişkilendirilmemesi, 
vahşet-korku gibi sunumlarla bir araya 
getirilmemesi, dikkat ve ilgiyi çocuğun üzerine 
çekecek şekilde izlenme oranı için araç halinde 
kullanılmaması meselenin temelini oluşturur. 
Medya kuruluşlarının tamamında çocukların yarar 
ilkesinin korunması çatısı altında faaliyet 
göstermek düsturunu kendilerine edinmişlerdir. 
Türkiye’ de de Radyo ve Televizyon Üst Kurumu en 
açık olacak şekilde sınırlarını çizmiştir. Medyanın, 
çocukları yetişkin birey olarak göstermesi çocuğun 
özel yaşamını ihlal etmesi çocuğun toplumsal sınıf 
olarak aitlik mekanizmasını bozması yasalarca suç 
olarak belirtmektedir.

2. Dijital Dünyada Çocuk
Sosyal medya mecraları içerisinde pek çok 
farklılıkları bulundurmaktadır. Gelişen teknolojiyle 
birlikte dijitalleşen hayatta çocuk ve çocukluk 
kavramı da değişmektedir. Çeşitli kültürlerden 
farklı aile yapı modelleri vardır. Modernizm ve 
post-modernizm içinde yeniden oluşan ailede 
çocukluğun tahakkümü ortadan kalkmıştır. İnternet 
ile birlikte tek tip, birbirinin aynı model çocuklar 
oluşmaktadır. Bu dünyanın içine doğan çocuğun x 
kuşağı ailesi de çağın peşinden gitmektedir.

Sosyal medyanın belirleyici, yönlendirici, 
büyüleyici etkisi ile çocuğun artık aile ve okul 
dışında bilgi kaynağı ve eğiticisi olarak kabul 
edeceği bir mecra olarak internet; hayatın 
merkezinde yer almaktadır. Sosyal medya sadece 
bilgilerin yayılmasında değil iletişim, paylaşım, 
özel hayatın görünür hale getirilme çabasında da bir 
araç vazifesi görmektedir. Herhangi bir yaş 
kısıtlaması olmaksızın sosyal medyada Facebook, 
Instagram hesaplarına erişimin mümkün olduğu 
uygulamalar aracılığıyla dijital dünyanın izinden 
giden, hatta sürüklenen bir çocukluk ortaya 
çıkmıştır (Dursun, 2019).

Özel alan ve kamusal alanda aşılan sınırlar, içine 
girdiğimiz iletişim ve enformasyon çağında aileyi 
buna bağlı olarak ta çocukları etkilemiştir. Evrensel 
değerlerin, insan haklarının, özgürlüklerin, 
kültürlerin ve demokrasinin evrenselliğinin 
küreselleşmesidir. Bu yapıda evrenselliğin yok 
olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü 
Baudrillard’ın senaryosu yalındır. Milenyum 
çağında küresel mübadele sistemi, değerler, 
evrensellik, dil, kültür, bireyler gibi tekillik 

egemendir. İnsan hakları gibi evrensel değerler 
meşruiyet ve otoritelerini de bir ölçüde 
kaybetmektedirler (Horrocks, 2000).

İnternetin hızlı gelişimiyle birlikte, bireylerin 
sosyal medya platformlarında aktif olarak yer 
aldıkları ve bu platformlarda farklı içeriklerdeki 
paylaşımlara yer verdikleri görülmektedir. Bu 
içeriklerin büyük bir kısmını fotoğraf, video ve 
yazılar oluşturmaktadır. Son yıllarda kullanıcı 
sayısı ve kullanım süresiyle diğer sosyal medya 
platformlarının önüne geçen Instagram ve 
Facebook’ta yer alan paylaşımlar, bireyler ve 
toplum açısından risk oluşturabilecek içeriklere 
sahiptir. Bu içerikler arasında son zamanlarda en 
çok dikkat çeken, sosyal medya ağlarında 
paylaşılan çocuk fotoğraflarıdır. Çocukların 
gündelik yaşamlarındaki aktivitelerinin ve kişisel 
bilgilerinin fotoğraf ve videolar aracılığıyla 
topluma/kamuya açık olarak paylaşıldığı 
görülmektedir. Bu paylaşımların, çocukların 
rızasının olmadığı ve henüz bilinçli yaşlara 
gelmedikleri döneme ait görüntüler olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda, paylaşılan fotoğraflar 
herkese açık olması sebebiyle yakın gelecekte 
çocukları ve ailelerini zor duruma sokabilecek 
tehlikelere kapı açmaktadır ve buna benzer tehlikeli 
durumlara sonuç verebilir.

Sosyal medya paylaşımları esnasında dikkat 
edilmesi gereken en önemli unsur bireylerin ve 
özellikle çocukların mahremiyet ve güvenlik 
sınırlarının ne olduğudur. Aileler çocuklarıyla ilgili 
güzel anılarını paylaşmış olsalar da; bir başarıyı, bir 
mezuniyeti veya bir düğünü paylaşmalarında sorun 
yok gibi görünse de paylaşımı görebilecek kitleyi 
kısıtlamadan herkese açık paylaşımlarda bulunmak, 
çocuğun ve ailenin güvenliğini tehlikeye atabilir. 
Örneğin: Çocuğun karnesini, oturulan evi, 
isimleriyle birlikte bütün aile üyelerine ait bilgileri, 
o anda ailece bulunulan mekânları paylaşmak 
birçok riski beraberinde getirmektedir. Bu riskler 
arasında başta çocuk istismarı olmak üzere; ‘çocuk 
pornografisine maruz kalma, çocuk kaçırma, 
hırsızlık ve fidye amaçlı tehditler’ gösterilebilir. 
Paylaşılan her çocuk fotoğrafı, aynı zamanda 
çocuğun suiistimal edilmesine de neden olabilir. Bu 
yüzden olukça dikkatli hareket etmemiz 
gerekmektedir. Çocuk haklarının olduğunu 
unutmamız gerekmektedir.   Sosyal medyada çocuk 
fotoğrafları paylaşmanın ebeveyn ve çocuklar 
açısından oluşturduğu birçok risk bulunmaktadır. 
Bu riskler, geçmişte yaşanmış gerçek olaylardan ve 
bu olaylar sonucu yapılan çıkarımlardan 
oluşmaktadır. Sosyal medyada paylaşılan 
fotoğrafların ve kişisel bilgilerin, çocuklarda 
psikolojik sorunlar ve aile içi iletişim 

problemleriyle birlikte; çocuk istismarı, çocuk 
pornografisi, pedofili gibi konularda bazı 
tehlikelere yol açtığı bilinmektedir. Sosyal 
medyada çocuk istismarına yol açabilecek 
paylaşımlar iki şekilde görülmektedir. Birincisi, 
çocuklarının fotoğraf ve videolarını yakın çevreden 
oluşan sınırlı bir kitle ile paylaşan ebeveynlerin 
sosyal medya hesaplarıdır. Paylaşımlar sınırlı bir 
kitle için olsa bile sorunun asıl kaynağını fotoğraf 
ve video paylaşmak değil, paylaşılan fotoğrafların 
içeriği oluşturmaktadır. Çocukların özel yaşam 
alanlarına ve ev ortamlarına ait fotoğraflar 
doğrudan mahremiyet ihlali olarak 
düşünüldüğünden, fotoğrafları görecek çevrenin 
kısıtlanması halinde bile çocuğu istismara ve 
istismarcılara açık hale getirmektedir.
İkincisi ise, çocuklarının fotoğraf ve videolarını her 
gün düzenli olarak geniş bir kitle ile paylaşan ve 
blogger adı verilen ebeveynlerin paylaşımlarından 
oluşmaktadır. Unutulmaması gereken önemli nokta, 
çocuk istismarının çoğunlukla aileye yakın kişiler 
tarafından gerçekleştirildiğidir (Pedagoji Derneği, 
2017). Dolayısıyla ebeveynlerin yalnızca yakın 
çevreleriyle paylaştıkları çocuklarına ait görüntüler 
de istismar riski oluşturmaktadır. Çocukların 
kitleler tarafından takip edildiği diğer sosyal medya 
hesaplarında, ilgi ve beğeni toplamalarına yönelik 
oluşturulan sanal kimlikler üzerinden ticari 
faaliyetlerin gerçekleştirildiği görülmektedir. Ticari 
ürünlerin çocukların sevimli ve masum ifadeleri 
üzerinden pazarlanması da bir diğer istismar türü 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

3. Sosyal Medya Üzerinde Ortaya çıkan Yeni 
Ebeveynlik Modeli
Collins Dictionary’de kişinin çocuklarını, 
haberlerini, resimlerini paylaşmak için sosyal 
medyanın alışılmış kullanımı olarak tanımlarken, 
Urban Dictionary’de ise ebeveynler çocuklarını 
anlık olarak çevrimiçi bir ortam olan Facebook gibi 
sosyal paylaşım sitelerinde çok paylaşması olarak 
tanımlar (Dursun, 2019).

Bununla anlatılmak istenen ebeveynlerin 
çocukların yaşamlarını çevrimiçi olarak 
paylaşmasıdır. Ebeveyn çocuğunun kişisel 
bilgilerini çevrimiçi paylaşma konusunda kendi 
karar alır. Ebeveynler her zaman koruyucu değildir. 
Çünkü çevrimiçi paylaşımlar çocuklara zarar 
verebilir (Steinberg, 2017).  Sosyal medya 
paylaşımlarını günümüz ebeveynleri sadece 
paylaşmak için değil de, günlük bir aktivite 
mantığıyla kullanıyorlar. Bu durum akıllara neden 
böyle bir şeyin yapılacağı sorusunu getiriyor. 
Ebeveynler çocuklarının yaş günlerini, ilk okul 
günlerini, ilk adımlarını hatta daha dünyaya 
gelmemişken ultrason görüntüleriyle paylaşımları 
yaparken, gelecekte yetişkinlik dönemlerinde bu 



ÖZET 
Bu çalışmada sosyal medya mecralarında çocuk 
mahremiyeti açısından oluşan etik sorunları 
içermektedir. Çalışmada mahremiyet kavramına 
açıklık getirilirken, çocukların mahremiyetine de 
dikkat çekilmiştir. Çocuk haklarında ulusal ve 
uluslararası alanlarda çocuklar için belirlenen 
kanunlardan bahsedilmektedir. Ardından günümüz 
ebeveynlik modelinde anne babaların 
paylaşımlarındaki etik sorunlar incelenmiştir. 
Ortaya çıkan sonuçlarda kültürel ve toplumsal 
açıdan gelecekte ne gibi durumlar oluşturabileceği 
hakkında değerlendirilmeler yapılmış çalışmanın 
bu yönüyle çocuk mahremiyeti ve sosyal medya 
paylaşımlarıyla ilişkisine bir bakış açısı sunması 
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler:  Sosyal medya, Çocuk 
Mahremiyeti, Etik, Günümüz Ebeveynliği

GİRİŞ
Mahremiyet medya ve gelişen teknolojiyle birlikte 
sosyal medya sayesinde değişim ve dönüşüme 
uğramıştır. Özel alan ve kamusal alan ayrımı 
yapmak giderek daha da zor bir hal almıştır. Sosyal 
medya mecralarında bilhassa Instagram’da ve 
Facebook’ta kişilerin özel yaşam hikâyelerine 
dikkat edilmesi haberin bilgi verme amacını 
saptırmaktadır. Oysaki mahremiyet, bireylerin 
sosyal medya ve bütün mecralarda şahsi alanlarını 
gizli tutarak sağlıklı bir iletişim kurmalarını 
sağlayan bir kavramdır. Sosyal medya üzerinden 
günlük hayatlarının tümünü sergileyen, yayınlayan 
ebeveynler çocuklarının da her hallerini 
paylaşmaktadırlar. Kendini koruyamayan çocuk, 
gelecekte onda belki de sosyal, psikolojik gibi 
birçok açıdan zarar verecek olan bu paylaşımlara 
anne ve babası tarafından maruz bırakılmaktadır. 
Ebeveynlerle birlikte fotoğrafçılar, kadın doğum 
doktorları, sosyal hizmet uzmanları gibi pek çok 
meslek grubunda insanlar tarafından elden ele 
paylaşılarak mahremiyeti bütünüyle yok eder.
Bu çalışmada sosyal medya mecraları, çocukları 
nasıl kurgulamakta ve topluma sunmakta olduğunu, 
çocuk mahremiyetinin olumsuz olarak nasıl 
etkilemekte, etik kodlar bağlamında unsurlar var 
mıdır, varsa nelerdir gibi sorularla sosyal medya 
platformlarında çocuk paylaşımlarını ve 
mahremiyetini irdelemektedir. Araştırmada var 
sayılan sonuçların psikolojik ve sosyolojik 
boyutları tartışılması amaçlanmıştır. Çalışmanın 
birinci bölümünde, mahremiyetin sunumu ve 
çocukla ilişkisi incelenmiştir. İkinci bölümde, 
sosyal medyada çocuğun sunumuna bakılmıştır. 
Üçüncü bölümde, ebeveynlerin çocuklarına olan 
yaklaşımları sosyal medya çerçevesinde ele alınıp 
değerlendirilmiştir. Sonuç ve öneriler kısmında ise 
çalışma içindeki tüm etik problemlerin ışığında 

çocuk mahremiyetinin kültürel açıdan olası 
sonuçları ortaya koymaya çalışılmıştır.

1. Mahremiyet ve Çocuk Mahremiyeti
Mahremiyet, kişinin başka insanlarla iletişime 
geçip geçmeyeceğine kendisinin kara vermesinin 
karar verebileceği, sınırlarını kendisinin belirlediği 
bir alandır (Yüksel, 2003). Mahremiyet insanlığın 
var oluşundan bu yana kişilerin işaret toplumda 
birey olarak var olabilme hakkına da işaret 
etmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi, kişinin 
istemediği durumların aleniyete dökülmesi, bir 
birey olarak sağlıklı bir ortamda varlığını 
geliştirebilmesi, gerçekleştirebilmesi için 
mahremiyet önemli bir unsurdur (Memiş, 2019).

Mahremiyet olgusunun iç içe geçmiş olduğu en 
baskın gücü, denetleme, şahsiyet ve rahatlıktır. Bu 
bir anlamda şahsın kendisini koruma altına alması 
halidir. Mahremiyet, yalnızlık, içine kapanma 
anonimlik, yakınlık kurabilme gibi 
sıfatlandırmaları içermektedir. İçine kapanma 
kişinin dilediği anda, kendi özgür iradesiyle kendini 
gösterme, dışarıya aktarmama belli etmeme 
durumunu ifade etmektedir ve mahremiyetin 
önemli alanlarından birini teşkil etmektedir (Sezen 
ve Erden, 2018). Geçmişten günümüze mahremiyet 
belki de konuşulabilecek, bahsedilebilecek en geniş 
kavramdır. Dolayısıyla özel yaşamını gizleme, 
bedenini sakınma, mekânsal, zamansal, zihinsel 
fiziksel özelliklerini, bilgilerini paylaşmama, yaşam 
alanını gizli tutma haklarına sahiptir. Giddens’ın 
(2010: 173-175) da ifade ettiği gibi mahremiyetin 
hak ve sorumluluklarla bağlantısı ortaya 
çıkmaktadır. Giddens, sorumluluklar olmadan 
hakların da olmayacağını belirtmektedir. Ayrıca 
hakların sorumluluklarla dengelendiği ve 
mahremiyetin zemin bulabildiği, oluşabildiği bir 
ortamda demokratikleşmenin de var olduğunu ifade 
etmektedir. Gerçekten de mahremiyet, herkesin 
üzerinde anlaştığı haklar ve yükümlülükler 
çerçevesinde, yükümlülükler yerine getiriliyorsa ve 
haklar bireylere özgürce tanınıyorsa sağlıklı bir 
varlık alanı bulabilecektir (Memiş, 2019).

Belirtilen bu ifadelerin doğrultusunda, bakılacak ilk 
alan mahremiyetin ilgili, olduğu alanları açıklığa 
kavuşturmaktır. Bunu için mahremiyetin var olması 
ne gibi durumları ortaya çıkartacağı? Bu durumun 
kazandıracaklarının ne olacağı? Mahremiyetin 
olmaması halinde neler olabileceği gibi soruları 
sormak bize ışık tutacaktır.  Mahremiyet ilk önce, 
benlik algısı, kültür, iletişim, adalet ve mekan gibi 
kişinin kendisini ve toplumun içindeki halini nasıl 
algıladığıyla ilişkilidir. Mahremiyetin 
sınırlılıklarının, kapsamının belirlenmesi, 
tanımlamasının yapılması veya mahremiyetin 

sakınılması kültür ile ilgilidir. Kişinin benlik 
algısını oluştururken en önemli etki kültürüdür. Kişi 
kendisini tanımlarken, kendisiyle bir iletişim 
kurarken ben neyim, yaşamaktaki gayem ne, neleri 
yapabilirim gibi sorular sorarak hayatla bir bağ 
kurar.

Dışarıdan zarar görebileceği endişesi kişinin 
mahrem alanını daha katılaştırmasına sebep 
olabilmektedir (Sezen ve Erden, 2018). Dolayısıyla 
yukarıda da bahsettiğimiz gibi mahremiyet, kişinin 
toplum içindeki yaşamı açısından önem 
taşımaktadır. Kişinin kendisine yönelik sorduğu 
soruların cevaplandırılması ya da cevaplandırırken 
farklı bir güç unsuru tarafından baskılanması, 
dışarıya yönelik olan iletişimini kötü yönde 
etkileyecektir. Böylelikle bahsedilen konu kişiden 
çıkıp, toplumsal bir hal kazanacaktır.    Mahremiyet 
insanlığın temel taşlarından birisidir. İnsanların 
toplum içindeki yaşamını sağlıklı şekilde 
sürdürebilmesi için önemli bir kavramdır. İnsani 
ilişkilerin farklılıkları da ancak mahremiyet 
sayesinde gerçekleşebilir. Meseleye daha derinden 
bakacak olursak; Mahremiyet kavramı içinde 
anne-baba, çocuk, eş, arkadaşlık ilişkilerinde ortaya 
konulan mesafeler doğrultusunda yürütülür. Yani 
kişi izin verdiği müddetçe karşı taraf ona ulaşır. 
Kitle iletişim araçlarının yaşam alanını ortaya 
sermesi toplumsal yaşamı bir açıdan tehdit 
etmektedir. Mahremiyete yeni tanımlamalar getirir. 
Bu nedenle geleneksel medya açısından da, yeni 
medya mecraları açısından da özel yaşam ve 
kamusal yaşam arasındaki ayrımı yapabilmek 
giderek daha da zorlaşmaktadır. Bir kere 
mahremiyet sınırları eridiğinde, başka kimlikleri, 
bireyleri, yaşamları kamusal alanda keyfi bir bakış 
açısıyla gösterme durumu doğmaktadır. Üstelik asıl 
mesele, bu durumun hak görülmesidir. Örneğin 
televizyon programlarında kişilerin özel yaşam 
hikâyelerinin sınırsızca, dramatik biçimde 
aktarılmasında bir sakınca görülmemektedir. 
Reklamlarda çocukları, onlara toplumsal cinsiyet 
kalıpları yüklenerek yetişkin bir kadın ya da erkek 
profili çizmekte herhangi bir sakınca 
görülmemektedir (Aydoğan, 2016).

Çocuk haklarına dair mahremiyetin korunması için 
yasalarla pek çok düzenlemeler yapılmıştır. 20 
Kasım 1989 tarihli, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda kabul edilen Çocuk Hakları 
Sözleşmesi, Türkiye tarafından da 1990 yılında 
imzalanarak kabul edilmiştir. 54 maddelik bu 
sözleşmede, çocuğun sağlıklı fiziksel, ruhsal, 
toplumsal şartlarda gelişimini 
gerçekleştirebilmesini öngören hükümler 
bulunmaktadır. Bununla birlikte sözleşmenin en 
dikkat çekici yanı, medya ve çocuk ile ilgili de atıfta 

bulunmasıdır. Medyanın bu konudaki görevini 
hatırlatmaktadır (Memiş,2019). Çocukların 
herhangi bir koşulda zarar görmemeleri açısından 
Uluslararası Gazetecilik Federasyon,  Çocuk 
Hakları Bilgi Ağı ve dahi pek çok kuruluş 
metinlerinde bu duruma dikkat çekmektedir. 
Çocukların cinsellikle ilişkilendirilmemesi, 
vahşet-korku gibi sunumlarla bir araya 
getirilmemesi, dikkat ve ilgiyi çocuğun üzerine 
çekecek şekilde izlenme oranı için araç halinde 
kullanılmaması meselenin temelini oluşturur. 
Medya kuruluşlarının tamamında çocukların yarar 
ilkesinin korunması çatısı altında faaliyet 
göstermek düsturunu kendilerine edinmişlerdir. 
Türkiye’ de de Radyo ve Televizyon Üst Kurumu en 
açık olacak şekilde sınırlarını çizmiştir. Medyanın, 
çocukları yetişkin birey olarak göstermesi çocuğun 
özel yaşamını ihlal etmesi çocuğun toplumsal sınıf 
olarak aitlik mekanizmasını bozması yasalarca suç 
olarak belirtmektedir.

2. Dijital Dünyada Çocuk
Sosyal medya mecraları içerisinde pek çok 
farklılıkları bulundurmaktadır. Gelişen teknolojiyle 
birlikte dijitalleşen hayatta çocuk ve çocukluk 
kavramı da değişmektedir. Çeşitli kültürlerden 
farklı aile yapı modelleri vardır. Modernizm ve 
post-modernizm içinde yeniden oluşan ailede 
çocukluğun tahakkümü ortadan kalkmıştır. İnternet 
ile birlikte tek tip, birbirinin aynı model çocuklar 
oluşmaktadır. Bu dünyanın içine doğan çocuğun x 
kuşağı ailesi de çağın peşinden gitmektedir.

Sosyal medyanın belirleyici, yönlendirici, 
büyüleyici etkisi ile çocuğun artık aile ve okul 
dışında bilgi kaynağı ve eğiticisi olarak kabul 
edeceği bir mecra olarak internet; hayatın 
merkezinde yer almaktadır. Sosyal medya sadece 
bilgilerin yayılmasında değil iletişim, paylaşım, 
özel hayatın görünür hale getirilme çabasında da bir 
araç vazifesi görmektedir. Herhangi bir yaş 
kısıtlaması olmaksızın sosyal medyada Facebook, 
Instagram hesaplarına erişimin mümkün olduğu 
uygulamalar aracılığıyla dijital dünyanın izinden 
giden, hatta sürüklenen bir çocukluk ortaya 
çıkmıştır (Dursun, 2019).

Özel alan ve kamusal alanda aşılan sınırlar, içine 
girdiğimiz iletişim ve enformasyon çağında aileyi 
buna bağlı olarak ta çocukları etkilemiştir. Evrensel 
değerlerin, insan haklarının, özgürlüklerin, 
kültürlerin ve demokrasinin evrenselliğinin 
küreselleşmesidir. Bu yapıda evrenselliğin yok 
olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü 
Baudrillard’ın senaryosu yalındır. Milenyum 
çağında küresel mübadele sistemi, değerler, 
evrensellik, dil, kültür, bireyler gibi tekillik 
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egemendir. İnsan hakları gibi evrensel değerler 
meşruiyet ve otoritelerini de bir ölçüde 
kaybetmektedirler (Horrocks, 2000).

İnternetin hızlı gelişimiyle birlikte, bireylerin 
sosyal medya platformlarında aktif olarak yer 
aldıkları ve bu platformlarda farklı içeriklerdeki 
paylaşımlara yer verdikleri görülmektedir. Bu 
içeriklerin büyük bir kısmını fotoğraf, video ve 
yazılar oluşturmaktadır. Son yıllarda kullanıcı 
sayısı ve kullanım süresiyle diğer sosyal medya 
platformlarının önüne geçen Instagram ve 
Facebook’ta yer alan paylaşımlar, bireyler ve 
toplum açısından risk oluşturabilecek içeriklere 
sahiptir. Bu içerikler arasında son zamanlarda en 
çok dikkat çeken, sosyal medya ağlarında 
paylaşılan çocuk fotoğraflarıdır. Çocukların 
gündelik yaşamlarındaki aktivitelerinin ve kişisel 
bilgilerinin fotoğraf ve videolar aracılığıyla 
topluma/kamuya açık olarak paylaşıldığı 
görülmektedir. Bu paylaşımların, çocukların 
rızasının olmadığı ve henüz bilinçli yaşlara 
gelmedikleri döneme ait görüntüler olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda, paylaşılan fotoğraflar 
herkese açık olması sebebiyle yakın gelecekte 
çocukları ve ailelerini zor duruma sokabilecek 
tehlikelere kapı açmaktadır ve buna benzer tehlikeli 
durumlara sonuç verebilir.

Sosyal medya paylaşımları esnasında dikkat 
edilmesi gereken en önemli unsur bireylerin ve 
özellikle çocukların mahremiyet ve güvenlik 
sınırlarının ne olduğudur. Aileler çocuklarıyla ilgili 
güzel anılarını paylaşmış olsalar da; bir başarıyı, bir 
mezuniyeti veya bir düğünü paylaşmalarında sorun 
yok gibi görünse de paylaşımı görebilecek kitleyi 
kısıtlamadan herkese açık paylaşımlarda bulunmak, 
çocuğun ve ailenin güvenliğini tehlikeye atabilir. 
Örneğin: Çocuğun karnesini, oturulan evi, 
isimleriyle birlikte bütün aile üyelerine ait bilgileri, 
o anda ailece bulunulan mekânları paylaşmak 
birçok riski beraberinde getirmektedir. Bu riskler 
arasında başta çocuk istismarı olmak üzere; ‘çocuk 
pornografisine maruz kalma, çocuk kaçırma, 
hırsızlık ve fidye amaçlı tehditler’ gösterilebilir. 
Paylaşılan her çocuk fotoğrafı, aynı zamanda 
çocuğun suiistimal edilmesine de neden olabilir. Bu 
yüzden olukça dikkatli hareket etmemiz 
gerekmektedir. Çocuk haklarının olduğunu 
unutmamız gerekmektedir.   Sosyal medyada çocuk 
fotoğrafları paylaşmanın ebeveyn ve çocuklar 
açısından oluşturduğu birçok risk bulunmaktadır. 
Bu riskler, geçmişte yaşanmış gerçek olaylardan ve 
bu olaylar sonucu yapılan çıkarımlardan 
oluşmaktadır. Sosyal medyada paylaşılan 
fotoğrafların ve kişisel bilgilerin, çocuklarda 
psikolojik sorunlar ve aile içi iletişim 

problemleriyle birlikte; çocuk istismarı, çocuk 
pornografisi, pedofili gibi konularda bazı 
tehlikelere yol açtığı bilinmektedir. Sosyal 
medyada çocuk istismarına yol açabilecek 
paylaşımlar iki şekilde görülmektedir. Birincisi, 
çocuklarının fotoğraf ve videolarını yakın çevreden 
oluşan sınırlı bir kitle ile paylaşan ebeveynlerin 
sosyal medya hesaplarıdır. Paylaşımlar sınırlı bir 
kitle için olsa bile sorunun asıl kaynağını fotoğraf 
ve video paylaşmak değil, paylaşılan fotoğrafların 
içeriği oluşturmaktadır. Çocukların özel yaşam 
alanlarına ve ev ortamlarına ait fotoğraflar 
doğrudan mahremiyet ihlali olarak 
düşünüldüğünden, fotoğrafları görecek çevrenin 
kısıtlanması halinde bile çocuğu istismara ve 
istismarcılara açık hale getirmektedir.
İkincisi ise, çocuklarının fotoğraf ve videolarını her 
gün düzenli olarak geniş bir kitle ile paylaşan ve 
blogger adı verilen ebeveynlerin paylaşımlarından 
oluşmaktadır. Unutulmaması gereken önemli nokta, 
çocuk istismarının çoğunlukla aileye yakın kişiler 
tarafından gerçekleştirildiğidir (Pedagoji Derneği, 
2017). Dolayısıyla ebeveynlerin yalnızca yakın 
çevreleriyle paylaştıkları çocuklarına ait görüntüler 
de istismar riski oluşturmaktadır. Çocukların 
kitleler tarafından takip edildiği diğer sosyal medya 
hesaplarında, ilgi ve beğeni toplamalarına yönelik 
oluşturulan sanal kimlikler üzerinden ticari 
faaliyetlerin gerçekleştirildiği görülmektedir. Ticari 
ürünlerin çocukların sevimli ve masum ifadeleri 
üzerinden pazarlanması da bir diğer istismar türü 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

3. Sosyal Medya Üzerinde Ortaya çıkan Yeni 
Ebeveynlik Modeli
Collins Dictionary’de kişinin çocuklarını, 
haberlerini, resimlerini paylaşmak için sosyal 
medyanın alışılmış kullanımı olarak tanımlarken, 
Urban Dictionary’de ise ebeveynler çocuklarını 
anlık olarak çevrimiçi bir ortam olan Facebook gibi 
sosyal paylaşım sitelerinde çok paylaşması olarak 
tanımlar (Dursun, 2019).

Bununla anlatılmak istenen ebeveynlerin 
çocukların yaşamlarını çevrimiçi olarak 
paylaşmasıdır. Ebeveyn çocuğunun kişisel 
bilgilerini çevrimiçi paylaşma konusunda kendi 
karar alır. Ebeveynler her zaman koruyucu değildir. 
Çünkü çevrimiçi paylaşımlar çocuklara zarar 
verebilir (Steinberg, 2017).  Sosyal medya 
paylaşımlarını günümüz ebeveynleri sadece 
paylaşmak için değil de, günlük bir aktivite 
mantığıyla kullanıyorlar. Bu durum akıllara neden 
böyle bir şeyin yapılacağı sorusunu getiriyor. 
Ebeveynler çocuklarının yaş günlerini, ilk okul 
günlerini, ilk adımlarını hatta daha dünyaya 
gelmemişken ultrason görüntüleriyle paylaşımları 
yaparken, gelecekte yetişkinlik dönemlerinde bu 
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durum hakkında nasıl bir düşünce içine gireceklerini 
düşünmemektedirler. Brosch’ a  (2018, s.76-77) 
göre Sharenting terimi ile, araştırmacılar bu 
fenomenin gerçek anlamına odaklanmak yerine 
ebeveynlerin çocuklarına ait bilgileri ifşa etmesi 
üzerine yoğunlaşmışlardır. Michigan Üniversitesi’ n 
de yapılan araştırmaya göre facebook, ebeveynlerin 
en çok kullandığı platformların başında gelmektedir. 
Sosyal medyada ebeveynler tarafından bahsedilen 
konularda ilk sırayı sağlık, eğitim ve ebeveynlik 
gelmektedir. Raporlarda elde edilen sonuçlarda en 
önemli nokta, ebeveynlerin sosyal medya kullanımı 
yaparken çocuklarının düşüncelerinin farkında 
olmamalarıdır. Ayrıca paylaşımları içinde 
bazılarının çocuklarını gelecekte utanç durumlara 
düşüreceğini de paylaşmışlardır. Sosyal medyada 
göz kamaştıran ebeveynler (blogger anneler gibi) 
çocukları ile ilgili bir gönderi paylaşmalarının 
ardından sahte Twitter ve Facebook hesaplarında 
aynı fotoğraf ile karşılaşabilirler (Bartels, 2005). 
Bilhassa bu durum takipçi sayısı çok, influencer 
anne ve babaları kapsamaktadır.

Sosyal medya ebeveynler için pek çok olumlu yarar 
da sağlar. Ebeveynler Facebook’ta veya blogda 
çocuklarının hayatlarını paylaşıp, arkadaşlarıyla ve 
aileleriyle bağlantı kurabilirler ve sık sık geri 
bildirim alırlar. Bu geri bildirimlere de zaman 
zaman ihtiyaç duyarlar (Steinberg, 2071).  
Günümüzde dijital kültürün içine doğan çocukların 
ebeveynleri, gebelik sürecinden başlayarak çocuğa 
dair her anı paylaşmaktadırlar. Hatta kadın doğum 
uzmanları, doğum fotoğrafçıları da çocukların 
üzerinden kendi reklamlarını yaparak ün 
kazanmaktadırlar.Baudrillard’ın milenyum 
hakkındaki görüşlerine paralel olarak sosyal medya 
hakkında “tamamen yapay bir süreç” olarak 
bahsetmektedir. Canetti’ nin “insanlığın birden 
gerçekliklerden kopmuş olduğu” söyleminden 
hareketle milenyumla ilgili yazılarında sosyal 
yapaylık, geçicilik müphemlik kavramları öne 
çıkmış “mış gibi hayatlar” gösterilmeye 
başlanmıştır (Horrocks, 2000).

Blogger anneler ve sosyal medya fenomenlerinin 
çocuklarının fotoğraf ve videolarını sürekli 
paylaşması sonucu çocukları istemeden de olsa 
tehlikelere açık hale gelmektedir. Çocuğunun bir 
başkası tarafından tüm gelişim evreleri takip 
edilebilmekte ve çocukları pedofilerin öznesi olma 
konumuna sürüklenebilmektedir (Dursun, 2019).  
Ebeveynler zamanın ve makanın ötesinde kendi 
çocuklarının özel yaşamını ihlal etmektedirler. Her 
an yaptıkları paylaşımların ileriki bir dönem içinde 
ne gibi sonuçlar doğuracağını tahmin etme pek 
mümkün olmasa da, çokta olumlu sonuçlar 
doğurmayacağı düşünülebilmektedir. Buradaki en 

mühim nokta çocuğun izlilik esasını kaybetmesidir.    
Çocukların Çevrimiçi Gizlilik Koruma Yasası 
(COPPA) ve buna karşılık gelen Kural, Facebook, 
Snapchat, YouTube veya Hello Barbie’nin 
tasarlanmasından önce 1998’de kabul edildi. Bu 
kuralın güncellenmesine rağmen ABD’de 
çocukların gizliliğini düzenleme şeklini değiştirme 
çağrıları yapılmıştır. Coppa kuralı 13 yaş altındaki 
çocukları tarafından yönlendirilen bilerek kullanılan 
web sitelerindeki kişisel bilgileri (örn: isim, adres, 
e-posta) alır (Dursun, 2019).    Bir çocuğun şahsi 
bilgileri hiçbir koşulda kamuya açık bir alanda 
paylaşılmamalıdır. Ebeveynlerin kendi anne ve 
babalıklarını onaylatma ihtiyaçları onların çocuk 
sevgisini değil aksine kendi psikolojik problemlerini 
ortaya koymaktadır. Böylelikle çocuklarına 
verecekleri zarar tahmin edeceklerinden daha 
yüksek seviyededir.

Sonuç ve Öneriler
İçinde bulunduğumuz bu yeni toplum düzeninde 
kitle iletişim araçlarının çeşitlenmesiyle birlikte yön 
değiştirmesi aynı zamanda internetinde kullanım 
şeklinde topyekûn değişikliklere neden olmuştur. 
Bu değişim çağın getirisiyle normal karşılanmıştır. 
Çocuk ve çocukluk kavramları yeni tanımlar alırken 
anne baba olmanın da içeriği farklı bir forma 
bürünmüştür. Çocuğun tüm anlarını sosyal medyada 
paylaşan, bundan garip bir haz alan ebeveynler 
farkında olmadan kendi çocukları için tehdit 
oluşturmaktadırlar.
Farkında olmasalar dahi gelecek için çocuğun 
ebeveynlerine bir takım yaptırımlar oluşturabilir. 
Şuan da çocukların paylaşımları için kısıtlama söz 
konusu olmasa da hukuki açıdan çalışmalar 
yapılmaktadır.

Blogger anneler, ebeveynlere örnek oluşturmak ve 
ünlenmek için sıklıkla instagram üzerinden 
paylaşmaktadır. Ünlü insanlarsa özel hayatlarını 
çocukları üzerinden sevimli halde yansıtmaya 
çalışmaktadırlar. Doğduğu anda çocuklarına hesap 
açmaktadırlar. Ebeveynlerin kendisi olmasa eğer 
şöhret sahibi ise bunu onların yerine fan kitleleri 
yapar. Çocuğun mahremiyetini hiçe sayarak yapılan 
paylaşımlarda amaç ailesinin dışında da başka 
insanların onun özel alanı içine dahil olmasıdır. 
Uzun vadede bu paylaşımlar çocuğun özel 
yaşantısını ifşalayarak etik ilkeleri göz ardı 
etmektedir. Sadece kendi rüştünü ispat etmeye 
çalışırken en çok korumaya çalıştıkları kişiyi 
kendisi tehlike altına sokmaktadır. Sosyal medya 
kullanımı bu anlamda mahremiyeti göz ardı ederek, 
etik kuralları, kamusal alanla özel alan ayrımını yok 
etmektedir. Farkında olmadan iyi niyet çerçevesinde 
yaptıkları paylaşımlar, aslında uzun vadede tehlikeli 
bir meseledir.
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