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K‹TLE ‹LET‹fi‹M ARAÇLARI DO⁄RU KULLANILIRSA...
Gazetelerde okuruz hayat›n gerçeklerini. Televizyonda görürüz neler olup bitti¤ini.
‹nternette hem okuyup, hem izleriz iyiyi-kötüyü, güzeli çirkini.
Televizyon... sayesinde ö¤rendim fiirinler gibi çal›flkan olmay›, iflbirli¤i yapmay›.
Temel Reis’i izleyerek yedim ›spana¤›m›. Kelo¤lanla ö¤rendim kusurlara tak›l›p hayattan y›lmamay›, hep çare aray›p, çal›fl›nca bulmay›. “Hayat Bilgisi” dizisinde ö¤rendim
hayatta denge kurmay›.
Dedelerimiz vard›r, hasta yata¤›ndan kalkamayan. Onlara ilaç olur iletiflim araçlar›
ço¤u zaman. Bir dü¤meye basar, açar ‹stanbul’u, ‹zmir’i. ‹zler oralarda neler olup bitti¤ini. “Gezelim- Görelim” program›yla o hasta halinde gezer Türkiye’nin dört bir yan›n›. Baz›s› bilmez yemek yapmay›, yeni gelindir kimisi, açar bir yemek program›n›.
Her sabah al›r›z babam›za bir gazete. O okur, biz dinleriz bazen de. Ülkemizden bir haber, biz çocuklar ö¤reniriz az çok d›flar›da neler olup olamayaca¤›n›. Arabaya binince
oturur ön koltu¤a, basar›z radyonun dü¤mesine. Bazen bir müzik açar, bazen bir haber
dinleriz.
Her zaman güzellikler yoktur. Bizler Türkçe’mizi düzgün kullanmay› ö¤renmeye
çal›fl›rken, olimpiyatlar düzenleyip Türkçe’yi tüm dünya ülkelerine yaymaya çal›flan
sevgili büyüklerimiz bir yandan da televizyon arac›l›¤› ile dilimize neden virüsler katar ki?.. Örne¤in: Show Tv, Star, Fox gibi kelimeler Türkçe’mizdeki virüslerdir. Günlük yaflant›m›zda “fiov” kelimesini “fiov” okuyup, yazarken “fiov” yerine “Show” yazmaya al›flt›k. Çünkü biz çocuklar böyle görüyor böyle ö¤reniyoruz. Ayr›ca günümüzde
iletiflim araçlar› nedeniyle zaman›m›z›n ço¤u ellerimizin aras›ndan kay›p gidiyor. Yerçekiminin kölesi oluyoruz.
Televizyonda izledi¤imiz ve radyolarda ad›n› duydu¤umuz gerilim filmleri, bilim
kurgular, dram filmleri psikolojik dengemizin sars›lmas›na neden oluyor. Örne¤in
ATV’ de yay›nlanan “Merhamet” adl› dizide aile içi fliddet konu edilirken “ Bana Bir
Masal Anlat Baba “ adl› dizide ailenin önemi yüceltiliyor. Evet gerçek hayatta da aile
içi fliddetler yaflan›yordur. Yaflanmayan çok güzel aile örnekleri de vard›r elbet. Bunla-

r› her iki yönüyle birlikte görmeliyiz fakat psikolojimiz hangisine uyarlanmal›d›r? Keflke iletiflim araçlar› bizlere her an sevgiyi, sayg›y›, bar›fl›, hoflgörüyü, üretmeyi, güzel
yaflamay›, hayat›m›za kalite katman›n yollar›n› ö¤retse.
‹letiflim araçlar› do¤ru kullan›l›rsa, amac›na hizmet edebilirler. Bizleri ayd›nlat›p,
ufkumuzu geniflletebilirler. ‹letiflim araçlar› kolaylaflt›r›r hayat›.

