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FACEBOOK NE ‹fiE YARAR?
Liseye bafllad›ktan k›sa bir süre sonra arkadafllar›m›n facebookla iletiflim kurduklar›n› ö¤rendim. Ortaokuldayken ad›n› duydu¤um fakat hiç ilgi duymad›¤›m bir sözcüktü facebook. Facebook çok yayg›n bir flekilde kullan›l›yordu bizim lisede. Benim cep
telefonum ve evimizde internet olmad›¤› için tan›flmam›flt›m facebookla. S›n›f›m›z 30
kiflilikti. Yar›dan fazla kiflinin facebook hesab› vard›. An›nda foto¤raf çekiyorlar, facebooka at›yorlar, birbirlerinin foto¤raflar›na yorumlar yaz›yorlard›. Benim gibi facebooku olmayanlarla da alay ediyorlard›.
Birgün s›ra arkadafl›m bofl dersimizde “Hadi sana bir facebook hesab› açal›m.” dedi. Asl›nda ben de merak ediyor ve istiyordum. Ancak ne cep telefonum ne de evimizde internet vard›. Bu durumu arkadafl›ma utanarak söyledim. O da teneffüslerde kendi
telefonunda facebook hesab›ma girebilece¤imi söyledi. Aç›kças› çok sevindim. Arkadafl›m bana bir facebook açt›. Arkadafl›m derslerde, ben teneffüslerde facebooka giriyordum.
O y›l›n sonuna kadar arkadafl›m›n telefonundan facebook sayfam› takip ettim. Hemen her fleyin foto¤raf›n› çekiyor, paylafl›yor, birbirimizin resimlerine yorumlar yaz›yorduk. Ortaokul arkadafllar›m› bulmufltum. Kuzenlerimle de rahatça görüflebiliyordum.
Ama sonra bu yapt›klar›m bana saçma gelmeye bafllad›. Foto¤raf bir an›d›r. Facebookla an› olmaktan ç›k›p oyuncak oluyordu. Olur olmaz kifliler yorumlar yaz›yordu,
ben de sinir oluyordum.
Facebook, bir t›kla birisiyle arkadafl olmak demekti. Bir t›kla onu hiç tan›madan ona
tüm her fleyini paylaflmaya açmak demekti. Tüm bilgilerini, arkadafllar›n›, foto¤raflar›n› görmesi demekti. Yüzünü görmedi¤in birisiyle kolay arkadafll›k kurmakt›. Zamanla
bunlar›n yalan oldu¤unu gördüm. Yaz›lanlar›n afla¤› yukar› tamam› yaland›. Foto¤raflar sahteymifl.
Facebookta habire müzik, video paylafl›yorduk. Abuk sabuk görüntüler, olur olmaz
müzikler... Bunlar›n hiçbirinin sonu yoktu. ‹nsan›n zaman›n› bofla harcat›yordu. Akl›n›, duygular›n› al›yordu. Hayallerini çal›yordu.

Kendi kendime bir gün sordum. Facebook ne ifle yarar? Do¤ru düzgün bir cevap bulamad›m. Zaman kayb›ndan, zihin bulan›kl›¤›ndan baflka bir fley de¤ildi. Baz›lar› yapt›¤› her hareketi oraya yaz›yordu. Kendine hiçbir faydas› yoktu. Sadece derslerinde daha baflar›s›z olman› sa¤l›yordu. Baflka verdi¤i bir fley bulamad›m.
Derslerimden kaybettirdikleri bana kazand›klar›ndan çok daha fazlayd›. Bu yüzden
tüm çocuklardan ve gençlerden facebooktan uzak durmalar›n› istiyorum.

