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MEDYANIN GET‹RD‹KLER‹ VE GÖTÜRDÜKLER‹
Büyük teyzemle sohbetlerimiz çok hofl olur ve anlatt›klar› ile beni hep etkiler. Bundan y›llarca evvel medyan›n sadece gazete oldu¤u dönemlerde gazete al›p okuyabilirsen dünyan›n en mutlu hissedildi¤i günlerde telefon yok, televizyonda; belki o zaman
insanlar mutsuz mu? Hay›r, flimdilerden çok daha mutlular. Çünkü sokaklarda doyas›ya oynayabiliyorlar, hatta gece yar›lar›na kadar... Kimse kimseden korkmuyor insanlar
birbirlerini çok seviyor ve güveniyorlar. Komflular çok samimi ve sofralar herkese
aç›k...
Günlerden bir gün büyük teyzemlerin evine telefon ba¤lan›yor. Çevredeki ailelerden hiç birinde telefon yok, art›k tüm komflular yak›nlar› ile konuflabilmek için s›raya
giriyor. Haliyle evin gecesi gündüzü kalm›yor.
Arkas›ndan siyah – beyaz televizyonlar ç›k›yor. Mahallede ilk televizyonu alan ise
büyük teyzemin üst katta oturan halas›... Ama sadece büyük teyzemler ç›km›yor televizyon izlemek için üst kata; akflamlar› tüm mahalle televizyon karfl›s›nda halalarda...
Evin sakinlerine yer kalmad›¤› gibi çay, kahve ikramlar› da cabas›... Zaman m›? Geçmiyor. Hem de çok mu çok güzel mi güzel insanlar televizyon ve bilgisayarda bulduklar› mutlulu¤u bulam›yorlar m›? Hay›r. Gençler ve çocuklar kendilerini yaln›z m› hissediyorlar? Hay›r.
fiimdi gelelim günümüze televizyonlar ço¤ald› m› ço¤ald›. Hatta hemen hemen her
odada bilgisayar, notebook, tablet vb. herkesin elinde faydal› bilgileri almak için mi?
Bazen; ama birçok zaman internet karfl›s›nda, televizyon karfl›s›nda dizi filmler, oradan
buradan al›nm›fl bilgiler ve bunlar› birbirine yollayan gençler yaln›zlaflan ve içe dönük
bir nesil... Dahas› okul baflar›s›n› etkileyen, uzun geçen zamanlar...
Kim çal›yor bizim bugün zamanlar›m›z›. Aileler sizlere sesleniyorum; sizlerde
uzaklafl›n televizyon programlar›ndan ve internetten... Bizlerle kaliteli zamanlar geçirin iyi örnekler olun, kitap okuyun...
Bir süreli¤ine prizden televizyonlar›m›z›n ve bilgisayarlar›m›z›n fiflini çekelim.
Sohbet edelim. Okulda neler yapt›¤›m›z› konuflal›m, eskilerden konuflal›m...

Bize birey olarak de¤er verin, de¤er al›n.
Kaliteli programlar seçin, birlikte izleyelim. Bilgisayarlara kota koyun. Kalite her
yerde olsun...
Ö¤retmenlerimiz derslerimizde baflar›s›zl›klar›m›z kadar baflar›lar›m›z› da de¤erlendirsin.
Medyaya hay›r demeyelim ama elbirli¤i ile medyay› bizlere uygun hale getirelim...
El ele vermeye ne dersiniz ? Bir – iki – üç – dört – befl ... Koflal›m , koflal›m , h›zlanal›m , h›zlanal›m .
Bilgisayardan olumsuz bilgilere hay›r ... Olumsuz televizyon programlar›na HAYIR...

