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KONTROL K‹MDE?
Günümüzde medya topluma yön veren önemli bir güçtür. Bilinçli kullan›ld›¤›nda
çok yararl› fakat bilinçsiz ellerde çok tehlikeli bir güç. Olaylara medyan›n bize yans›tt›¤› flekilde bakar, ona göre yorumlar›z. Televizyon, internet, gazete, radyo gibi kitle
iletiflim araçlar› bizim dünyaya aç›lan penceremizdir. Bu araçlarla dünyam›z küçülüyor, mesafeler hiçe say›larak birçok fleye kolayl›kla ulaflmam›z sa¤lan›yor.
Toplumda en yayg›n olarak kullan›lan televizyonun hayat›m›zdaki önemi evimizdeki yerinden de belli. Bu gün ba¤›ml›s› oldu¤umuz dizi ve programlar yüzünden komfluluk ve aile içi iletiflimimiz azald›. Sohbet konular›m›z› da bu program ve diziler belirliyor art›k. Gençler televizyon y›ld›zlar›n› rol model al›yor; onlar gibi giyinip onlar
gibi olmak istiyor. Televizyonda gördüklerimizle de¤er yarg›lar›m›z de¤ifliyor. Ayr›ca
ihtiyac›m›z olmayan fleyleri ihtiyac›m›zm›fl gibi gösterip daha fazla tüketmemize sebep
oluyor.
Bunun yan› s›ra medya toplumun bilinçlenmesinde de önemli bir rol oynuyor. Bilgiye ulaflman›n en kestirme yolu bu. Tart›flma programlar›n› izliyor hatta sosyal medyay› kullanarak kendi fikirlerimizi bu programlarda dile getiriyoruz. Yine bu yolla
önemli geliflmelerden an›nda haberdar olup haber programlar›na yorum yap›yor, yard›ma muhtaç kiflilere destek olmaya çal›fl›yoruz.
Ama sosyal medyan›n etkisi bununla s›n›rl› de¤il. Toplumun o kadar vazgeçilmez
hale gelmifl ki, verilere göre gençler gününün 54 dakikas›n› bu mecrada harc›yormufl.
Peki, nedir bu sosyal medyada bizi çeken? Öncelikle oldu¤umuz gibi de¤il, olmak istedi¤imiz gibi görünebiliyoruz. ‹nsanlara kendimizi’’be¤en’’diriyoruz.’’Sosyallefliyoruz’’.Düflündü¤ümüz her fleyi kolayca dile getirebiliyoruz. Herhangi bir fley için küçük
topluluklar oluflturup sesimizi duyurabiliyoruz. Hatta bu ortamlarda yazd›klar›n› kitaplaflt›rmak oldukça popüler. Yazmaktan bahsetmiflken bir sürü insan internet sözlüklerinde yaz›yor. Ya da kendi bloglar›n› oluflturuyor. Annelerimiz yemek tariflerini bile internetten bak›yor. Di¤er annelerle fikir al›flverifli yap›yor. Çocuklar idollerini anneler
çocuklar›n› bu ortamlardan takip ediyor. Babalar›m›zda art›k haberler internetten okuyor. Haberlerin videolar›na ulaflabiliyor. ‹nternet gazetecili¤inin güncelli¤i insanlar›

kendine çekiyor. Bu da gazetelerin eskisi kadar sat›fl yapmas›n› yani tirajlar›n› etkiliyor. Bu durum radyoda da farkl› de¤il. Otuz sene önceki radyo hikâyeleri art›k bize çok
uzak geliyor.
Her fley o kadar h›zl› de¤iflti ki ça¤›m›z bilgi ça¤› olmaktan ç›k›p sanal iletiflim ça¤› haline geldi. Bu güzel oldu¤u kadar da tehlikeli. Al›flverifli bile internetten yapt›¤›m›z bu y›llarda bir sürü siber zorba ve doland›r›c› kol gezmekte. Elbette bilinçli insanlar bu tuzaklara düflmezler. Fakat biz çocuklar ve gençler bu konularda ne kadar bilinçliyiz? ‹zledi¤imiz video ve diziler nas›l içerikler içeriyor? Ak›ll› iflaretlerin ne kadar
fark›nday›z? Bu konuda bize düflen ne?
Günlük yaflant›m›z devam ederken birden medya ulafl›lamaz hale gelse; insanlar nas›l davran›rd› acaba? Birçok insan›n sudan ç›km›fl bal›k gibi ne yapaca¤›n› flafl›raca¤›n› düflünüyorum. Ticaret, haberleflme, sosyal yaflam gibi birçok fleyin sekteye u¤rayaca¤› kesin. Ama bir gerçek var ki iflte o zaman insanlar baz› de¤erleri yeniden paylaflmaya bafllar. Belki de oyun bahçeleri, parklar yeniden dolar.

