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‹NTERNET MEDYA GEREKL‹ ANCAK KONTROLLÜ OLURSA...
Günümüzde kitle iletiflim araçlar›n› soyutlamak mümkün de¤il. Radyo dalgalar› sayesinde evrenin her yerinde izlenebilir duruma geldi. Bu geliflmifl teknoloji toplumlar›, bireyleri ve çocuklar› elektronik a¤larla sarmalad›. Bu geliflmifllik her fleyi an›nda
önümüze sunarken olumsuzluklar› beraberinde de getiriyor.
Her türlü bilgiyi kiflilere ve topluma aktaran, e¤lence, bilgi ve e¤itim gibi üç temel
sorumlulu¤a sahip görsel, iflitsel ve hem görsel, hem iflitsel araçlar›n tümüne medya
denmektedir. Çocuklar›n da her konuda bilgi edinme, e¤lenme hakk› vard›r. Günümüzdeyse çocuklar aç›s›ndan olay bu flekilde olmamaktad›r. Çocuklara ait özel programlar
çok s›k yer almamaktad›r. Oysaki çocuklar›n geliflimi için oluflturulmas› gereken özel
program ve kanallar›n ço¤unlukta olmas› gerekmektedir. Çünkü çocuklar›n kiflilikleri
çocuk yaflta oturmaya bafllar ve çocuk yafllarda gördü¤ü, etkilendi¤i her fley gelecekteki yaflam›n› büyük ölçüde etkiler. Medya sayesinde çocuk yafllarda do¤ru bildi¤i fleylerin ilerde çok büyük sorunlara yol açaca¤› gözden kaç›r›lmamal›d›r.
Çocuk kanallar› çizgi ve animasyon dizilerle gün boyu devam ediyor. Çocuklar›m›z› sanal bir dünyan›n içine s›k›flt›r›yoruz. Gördükleri kahramanlar›n yapt›klar›n› yapmaya çal›fl›yorlar. Çocuklar› sunucu, yar›flmac› ve oyuncu olarak kullanan yap›mlar
karfl›s›nda onlar› seyreden çocuklar› nas›l etkiledi¤imizi hiç düflünüyor muyuz? Çocuklar› hayat›n içine sokmaya çal›fl›rken cazip programlardan oluflan kanallar ile çocu¤u
tüm gün ekran bafl›na ba¤lamak ne kadar do¤ru bir davran›fl?
Günümüz televizyonculuk sektörünün en büyük sorunu reyting kayg›s›. Sadece reyting yapabilmek u¤runa çocuklar›m›z› kullanan birçok yay›nla karfl› karfl›ya gelmekteyiz. Yay›nc›lar böyle bir sorunu ortadan kald›rmak için çocuklar›n içinde bulundu¤u ya
da sunuculuk yapt›¤› programlar, oyunculuk yapt›¤› diziler yay›nlanmaktad›r. Reklam
alabilmek için haz›rlanan ve reyting hedefleyen programlarla çocuklar zaten obje olarak görülüyor. Kendi dünya görüfllerini haz›rlad›klar› programlarla çocuklara empoze
ederek ileride kendilerine taraftar yaratmay› hedefleyen bir medya kitlesi var. Çocuklar›n psikolojisi göz ard› ediliyor; hem kanalda çal›flan çocuklar aç›s›ndan hem de izleyici çocuk aç›s›ndan. ‹zleyici çocuk onlar›n yerinde olamad›¤› için kendini yetersiz

görme gibi düflüncelere kap›labiliyor ve bu da gelecekteki hayat›nda kendini hep geri
planda b›rakma eksik görme gibi sorunlara yol açabiliyor. Çal›flan çocuk aç›s›ndan da
ilerde kendini oldu¤undan daha farkl› görerek kiflisel geliflim bozukluklar›na yol açabiliyor.
Çocuklar için özel olarak yay›nda olan tematik kanallar mevcut. Biz çocuklar›m›z›
bu kötü dünyadan, yanl›fllardan, cinayetlerden, tacizlerden, ekranlarda yarat›lm›fl hayali dünyalardan sak›nmak için bu kanallar› tercih ediyoruz. Peki bu çocuklar için cazip
programlardan oluflan çocuk kanallar› ile çocu¤u sürekli ekran bafl›na ba¤lamak ne kadar do¤ru? Çocuk dedi¤imiz yafl grubunda bulunan kitle için geliflim süreci çok önem
tafl›makta. Ve biz sadece bu tarz programlar izleterek çocu¤umuza asl›nda hiçbir zaman
karfl›laflamayaca¤› daha hayali bir dünya sunuyoruz. Bu da ilerde daha büyük hayal k›r›klar›na yol açabiliyor. Büyüdükçe kendisi de asl›nda böyle bir dünyan›n olmad›¤›n›n
fark›na var›yor ve bu geliflimi için daha büyük sars›nt›lara yol açabiliyor. Onun yerine
normal televizyon yay›n›n içinde baz› saatlerin çocu¤a ayr›lmas› hem çocu¤un geliflimi hem de gerçek dünyayla ba¤lant› kurmas› aç›s›ndan çok daha sa¤l›kl› bir yöntem.
Medya çocuklar için ö¤retici mi, evet ö¤retici. E¤lendirici mi, evet e¤lendirici. Ancak medyan›n bu misyonu üstlenmesi aile iliflkilerini sekteye u¤rat›yor. Çocuk aileden
uzaklafl›yor, odas›nda sanal dünyan›n içinde yaln›zlafl›yor. Asosyal bir gençlik ç›k›yor.
Gazete, dergi okunmuyor. Böylece Türkçe, dizilerdeki yanl›fl kullan›ld›¤› flekilde ö¤reniliyor. Çocuklar kendi aralar›nda bu sözcüklerle konuflup anlafl›yorlar ve dil bozuluyor. Yanl›fl haber ve yanl›fl figürlere ilgi art›yor. Her fley haz›r önlerine sunuldu¤u için
hayal gücü ve yarat›c›l›k zay›fl›yor.
+7, +13, +18 uyar›lar› yeterli de¤il. Medyada üzücü bir çocuk istismar› var. ‹nternet gazetecili¤indeki en çabuk ulafl›labilen medya k›flk›rt›c› cinsellikle ön planda. Günlük programlarda diziler, tacizler, cinayetler, kazalar, cinsel içerikli reklamlar, tüketiciyi cezbeden son teknolojik ürünler hepsi bir kaos. Evet internet-medya, teknoloji her
zaman gerekli ancak kontrollü olursa.

