Bensu Uslu
13 yafl›nda
Ödemifl Orta Okulu
‹zmir

HAYATIMIZI KOLAYLAfiTIRAN ‹CATLAR
‹letiflim araçlar› iletiflimi sa¤layarak hayat›m›z› kolaylaflt›ran icatlard›r. Televizyon,
gazete vb. bunlara örnektir. ‹letiflim araçlar›n› kullanma özgürlü¤ümüz vard›r. Özgürlüklerimizle sorumluluklar›m›z do¤ru orant›l›d›r. Bu yüzden ne kadar çok iletiflim arac› kullan›rsak o kadar sorumlulu¤umuz olur.
Ben bunlardan en çok televizyon ve bilgisayar› kullan›yorum. Gazete gibi kâ¤›da
bas›l› olanlar› televizyon ve bilgisayara oranla kat kat daha az kullan›yorum. Ço¤u kifli de benim gibi yap›yor. Çünkü televizyon ve bilgisayar daha ilginç geliyor. Ö¤retmenlerimiz s›n›fta sürekli “Hafta içi bilgisayar› açmay›n.’’ gibi fleyler söylüyor. Ama
bir kere olsun herhangi bir ö¤retmenin ‘’Yar›n s›nav var akflam gazete ve dergi okumay›n.’’ tarz›ndan birfley söyledi¤ini duymad›m. Tam tersine okumam›z için dergi öneriyorlar. Evde de bilgisayar› çok kullan›nca biraz da ders çal›flmam› söylüyorlar. Ama kitap okumama birfley demiyorlar. S›k s›k kitap hediye edip okuyup okumad›¤›m› soruyorlar. Televizyon ve bilgisayar›n k›s›tlan›p okumaya yönlendirilmemizin nedeni bafllar›na bir saatli¤ine oturdu¤umuzda kanaldan kanala ve siteden siteye geçerken zaman› unutup saatler harcamam›z. Bu durumu bilen Türkçe ö¤retmenimiz televizyon yerine radyoyu öneriyor. ‹letiflim araçlar›n› bilinçli kullan›rsak zararlar›ndan çok yarar› dokunur. ‹nternetten birçok yararl› bilgiyi araflt›rabiliriz. Derslerle ilgili sitelere ve e¤itici oyunlar›n bulundu¤u sitelere üye olabiliriz. Televizyondan belgeseller, yafl›m›za uygun film ve diziler izleyebiliriz. Ama çok izlersek de bunun yarar›ndan çok zarar› dokunur. Hafta sonlar› stres atmak için sanatla u¤raflabiliriz. Çünkü sanatsal faaliyetlerle
kendimizi ifade ederiz. Bu da bir çeflit iletiflimdir. Tan›d›klar›m›za ayda y›lda bir kere
de olsa mektup gönderebiliriz. Genellikle fatura ald›klar› için bu onlar› mutlu eder.
Çocuklar›n iletiflim araçlar›n› bilinçli kullanmalar› için sadece bizim yapt›klar›m›z
yetmez. Yetiflkinlerin de bize yard›m etmesi gerekir. En az›ndan televizyon kanallar›na
bizim en çok izledi¤imiz saatlerde bizim izleyebilece¤imiz e¤lenceli ve e¤itici programlar koymal›lar. Bir internet sitesini kurarken çocuklara uygun de¤ilse yafl s›n›r›
koymal›lar. Ayr›ca çocuklar›n her derste birbiriyle yar›flabilecekleri, test çözüp konu
tekrar› yapabilecekleri siteler açmal›lar. Böylece ders çal›flmak bizim için e¤lenceli bir
hale gelir.

Ne yaz›k ki günümüzde ço¤u büyük kendileri düflünsün ya da aileleri varken bize
ne diye düflünerek bu durumu önemsemiyorlar. Kendilerinin çocukken her zaman e¤lence ve macera arad›klar›n›, ders çal›fl›rken nas›l da s›k›ld›klar›n› hat›rlasalar kendilerini bizim yerimize koyup iletiflim araçlar›n› bilinçli kullanmam›z için yukar›da anlatt›klar›m›n kat kat fazlas›n› yaparlar. Böylece sorumlulu¤umuzu hep birlikte ve en iyi
flekilde yerine getirmifl oluruz.

