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B‹R B‹LG‹ KOM‹K OLMASI GEREK‹RKEN KORKUTUCU OLAB‹L‹YOR
Medyan›n birçok zarar› vard›r. Genelde bu zararlar› fark edemeyiz. Çünkü hiç kimsenin akl›nda “ bu bilgi do¤ru mu? “gibi bir soru iflareti oluflmaz. Çünkü herkes bir
bilginin bütün medyada olunca do¤ru oldu¤unu düflünür. Oysa bu bilgiyi araflt›r›p, daha do¤ru bir flekilde ö¤renebiliriz. Buna örnek olarak flu resmi gösterebiliriz:

Bu zararlardan korunmak için de:
a) Araflt›r›p do¤ru veya yanl›fll›¤› kan›tlamak,
b) Bir olay› farkl› yönlerden incelemek,
c) Her önümüze ç›kan haber vb. fleylere inanmamak, gerekir.
Medyan›n zararlar›ndan korunmak kadar önemli olan bir konu da neden dikkatli
olmam›z gerekti¤idir. Ve bunu flöyle aç›klayabiliriz:
Dikkatli olursak, yanl›fl bilgilere kanmaz, zararl› olan bilgileri bilmez ve do¤ru bilgi kullanm›fl oluruz. Ama dikkatli olmazsak birçok yalan bilgi ö¤renip o bilgiye inan›rsak herkese yanl›fl bilgiyi söylemifl ve asl›nda hiçbir fley bilmemifl oluruz.
‹yi bir medya yazar› olmak çok zor bir ifltir. Çünkü bu iflin birçok püf noktas› vard›r. Püf noktalar›n› bilmek bize avantaj sa¤lar, ama bilmezsek kimse bizim yazd›klar›m›za inanmaz. ‹flte bir medya yazar› olman›n alt›n kurallar›:
a) Do¤ru bilgi kullanmak
b) Dikkat çekici haberler yazmak
c) ‹nsanlar›n bilmedi¤i fleyleri araflt›r›p o bilgileri yazmak
d) ‹nsanlar›n yarar›na olan bilgileri kullanmak
e) ‹nsanlara bir olay› tatl› dille anlatmak, gerekir.
Medyada ve özellikle sosyal medyada birçok tehditle karfl›laflabiliriz. Bizim de bu
tehditlere karfl› hak ve sorumluluklar›m›z vard›r.
‹flte baz› sorumluluklar›m›z:
a) Bilmedi¤imiz sitelere kaydolmamak
b) Sosyal medyada bilmedi¤imiz kiflilerle arkadafll›k etmemek ve konuflmamak
c) Sosyal medyada herhangi birine hakaret edici sözler etmemek
d) Bilmedi¤imiz kiflilerin veya sitelerin tavsiyelerine do¤ru oldu¤unu ö¤renmeden
uymamakt›r.
Ve baz› haklar›m›z:
a) Bize gereken bilgiye herhangi bir karfl›l›¤› olmadan ulaflabilmek
b) Bize karfl› kötü fleyler söylemifl olanlar› flikâyet edebilmek
c) Bir bilgiyi do¤ru bir flekilde ö¤renebilmek
d) Bizim söylemedi¤imiz fleyleri söylenmifl olarak gördü¤ümüzde yapan kifliyi flikâyet edebilmektir.

Biz, teknoloji ça¤›nda do¤up büyüyen bir nesiliz. Art›k istedi¤imiz her fleyi televizyondan, bilgisayardan vb. fleylerden bulabiliyoruz. Ve medyadan en üst düzeyde yararlan›yoruz. Ayr›ca bunu kolayl›kla yapabiliyoruz. Sonuç olarak medyan›n en genifl imkânlar›ndan en üst düzeyde yararlanmak mümkündür.
Söyledi¤im konular kadar önemli olan bir konu da gelece¤i nas›l oluflturaca¤›m›zd›r. Ve bunlar› yaparken medyay› kullanabilir miyiz? Evet kullanabiliriz. Mesela çocuklar›n anlamad›¤› bir fleyi kolayca internetten bulabiliriz. Bilmedi¤imiz yemek tariflerini vb. bilgileri bulabiliriz. Televizyondan hava durumunu ö¤renip belgeseller izleyip bilgi ö¤renebiliriz. Yani gelece¤i olufltururken medyadan yararlanabiliriz.
“Medya görev ve sorumluluklar›n› yerine getiriyor mu ?”‹flte bu sorunun cevab›n›
vermek biraz zordur. Çünkü medya bütün sorumluluklar›n› yerine getirmiyor. Buna
medyan›n do¤ru bilgi vermedi¤ini örnek verebiliriz. Mesela bir sitedeki bilgi ile di¤er
sitedeki bilgi birbiriyle uyuflmuyor. Oysa bir bilgi her yerde do¤ru olarak yaz›lmal›d›r.
Ve bir bilgi do¤ru olmay›nca bu bilgi bizi etkiliyor. Örne¤in bir bilgi komik olmas› gerekirken korkutucu olabiliyor. Ve bize kötü bir etki b›rak›yor. Sonuçta medya görev ve
sorumluluklar›n› tam olarak yerine getirmiyor ve bizi kötü etkileyebiliyor.

