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HER ZAMAN DOSTUM KALMAN D‹LE⁄‹YLE
Televizyon... Bizim ev gibi milyonlarca evin bafl köflesine oturmufl, d›fl› çerçeveli,
içi renkli kara caml› kutu. Bir devr-i alem aynas›. Kumandan›n bir dü¤mesi ile dünyay› evimize getirdi¤ini görebiliyorum; ama bana ne kadar dost, ne kadar düflman anlamaya çal›fl›yorum.
Televizyon, hayat›m›z›n vazgeçilmezi. Kendimi bildi¤imden bu güne kadar önünde
saatlerce zaman geçirdi¤im, d›fl dünyaya odam›z›n içinden aç›lan pencerem. As›l amac› beni bilgilendirmek, e¤itmek, e¤lendirmek, do¤ru haberler, güzel örnekler göstermek. Kültürümü, gelenek ve göreneklerimi, tarihimi bana göstermek de¤il mi?
Hakk›n› yemek istemem, sayende bunlar›n birço¤unu ö¤rendim. E¤lendim gidip de
göremeyece¤im yerleri gördüm. Dünyay› cam›ndan gezdim. Belgesellerde do¤ay›,
hayvanlar›, okyanuslarda suyun alt›ndaki yaflam› izledim. Birçok tarihi yap›y› görebildim. Kelo¤lan’la e¤lendim, Nasrettin Hoca’yla gülüp düflündüm. Yar›flma programlar›yla bilgilendim, heyecanland›m. Ülkeleri ve insanlar› yeryüzünde yaflanan kültürleri
tan›maya çal›flt›m. Adile Naflit filmlerinde aile s›cakl›¤›n›, sevgi ba¤lar›n›, dostluk ve
yard›mlaflmay› ö¤renirken gülüp e¤lendim.
Derler ya madalyonun öbür yüzü de var, iflte tam burada söylenmeli: Birçok diziler
bizlere çok uzak. ‹çindeki yalanlar günlük hayatta çok normalmifl gibi. Dostluklar gerçek de¤il gibi, fliddet ve kavga dolu sahneler kötü karakterler baflrol sanki. Okul dizileri o ö¤rencilerin sayg›s›z davran›fllar› bizlere ne kadar kötü örnek de¤il mi? En kötüsü de güzel ve zengin dilimizi ne hale getirdiler. Anlams›z kelimelerle Türkçemizi sürekli fakirlefltirmeye çal›flm›yorlar m›, iflte bu daha ac›. Dostlu¤u ve sohbeti baltalayan
bir alet olmas› da art›s›. Mesela bir misafirli¤e gitsek insanlarla s›cak ve hofl sohbetler
etmek yerine televizyona dal›p ailevi ba¤lar›m›z› da kopar›yoruz.
Görsel medyada yay›nlanan sihirle ve ola¤anüstü olaylar›n konu al›nd›¤› programlar henüz küçük bir çocu¤un duygusal ve zihinsel özelliklerini olumsuz yönde etkiliyor. Buna örnek olarak kendimi gösterebilirim. Ben küçükken, koltuktan atlay›p uçmaya çal›fl›rd›m. Ama büyüdükçe saçmalad›¤›m› anlad›m. Kanallardaki bizim için sunu-

lan haberler ço¤u zaman birbirinden farkl› oluyor. Birinin beyaz dedi¤ine di¤eri siyah
diyor. Bu haberlerden hangisi do¤ru? Kafam›z kar›fl›yor zaten bizi fazla mutlu edecek
haber de ç›km›yor. Ya trafik kazas›nda 5 ölü, 10 yaral› ya da da¤da çat›flma 13 flehit.
Son dönemlerdeki gibi gezi park› olaylar›...
Ben, televizyonun k›ymetli zaman›m›, arkadafllar›m›, oyunlar›m› çalan bir h›rs›z olmas›n› istemiyorum. Dostluklara, gerçeklere vurulan bir balta de¤il; sevgi, bar›fl, do¤ruluk, yenilikler için kalkan bir k›l›ç olmal›. Gökkufla¤›n›n bütün renklerini ve bu dünyadaki gerçekleri göstermeli bana. ‹zlemekten vazgeçmeyece¤im; ama dostum olarak
seyredece¤im. Ben, dünyaya daha güzel ve do¤ru bir pencereden bakmak istiyorum.

