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KÜRESELLEfiEN DÜNYADA TEKNOLOJ‹
Küreselleflen dünyada teknoloji vazgeçilemezdir. Do¤ald›r ki bu teknolojinin en sevilen nimeti kitle iletiflim araçlar›d›r. Bu iletiflim araçlar›, biz, çocuklar taraf›ndan da
çok kullan›lmaktad›r.
Televizyon, hayat›m›z›n en fazla kullan›lan kitle iletiflim arac›d›r. Her çocuk günde
en az 2-3 saatini televizyon bafl›nda geçirir. Çizgi filmler, filmler, diziler, haberler, belgeseller... Bizim yaflam›m›z› derinden etkilerler. Kiflisel olarak de¤erlendirirsem, bu ya
zaman öldürmeye ya da bilgi da¤arc›¤›n› gelifltirmeye yarar. Bunun hangisi olaca¤›n›
ise televizyonun bafl›nda oturan kifli belirler. Kifli, e¤er bilinçli olarak kullan›rsa bu,
onu do¤ru yola götürecektir. Peki, bunu nereden bilece¤iz?
Ülkemizde ve dünyan›n ço¤u ülkesinde, gerek çocuklara gerek ise ailelere, do¤ru
düzgün bir kitle iletiflim araçlar› e¤itim program› verilmemektedir. Dolay›s›yla aileler,
çocu¤unun hangi program› izlemesi gerekti¤ine karar verememektedir. Befl y›l öncesine kadar izlenilen program›n içeri¤ini, yafl gurubunu bildiren ‘ak›ll› iflaretçiler’ bile
yoktu. Bu da, ailelerimizin iflini zorlaflt›r›yordu. Bana göre ak›ll› iflaretçiler, uyuldu¤unda gayet sa¤l›kl› sonuçlar al›nabilecek bir uygulamad›r. Peki, çocu¤un ak›ll› iflaretçilere uygun programlar izlemesi sorunlara yol açabilir mi?
Evet, açar. Çok tabidir ki, her ne kadar bu iflaretçiler uyulsa da programlar›n izlenme süresi, kazand›rd›¤› al›flkanl›klar bak›m›ndan zararl› olabilir ya da kötü örnek oluflturabilir. Daha önce de bahsetti¤im gibi, televizyonun ve daha nice kitle iletiflim araçlar›n›n çocuklar düzeyine indirgenebilmesi için e¤itim flartt›r.
Televizyondan sonra en be¤enilen kitle iletiflim arac› internettir. Çocuklar (9-18 yafl
aras›) interneti çok kullan›r ve hayat›n›n bir parças› haline getirirler. Kendimden biliyorum, telefonumdan ve bilgisayar›mdan ayr› bir yaflam düflünemiyorum. Telefonumda internet paketim bitince can›m s›k›l›yor, hatta yataktan kalkas›m gelmiyor. Millî
E¤itim Bakanl›¤›, kendi internet a¤›n›n -okullarda, kütüphanelerde bakanl›¤›n a¤› kullan›l›r- sosyal a¤lara, video paylafl›m sitelerine girmesini engellemifl durumda. Bana
göre bu tamamen yanl›fl bir uygulamad›r. Bireyleri engellemek, onlar› hiçbir zaman
do¤ruya yönlendirmez; aksine onlar› bu engeli aflmaya yönlendirir ki bu da gerçeklefl-

mifl durumda. ‹nternette de görüyorum, baz› programlar bütün engelleri kald›rabiliyor.
‹nsanlara, yafll›s› olsun genci olsun, bunun e¤itimi verilmedi¤i sürece hata yapmaya,
kötüye yönlenmeye devam edece¤iz.
Son olarak da kendi yaflam›mdan bahsetmek istiyorum. En çok kulland›¤›m kitle
iletiflim araçlar›n› sayacak olursam s›ralamas› flöyle olur: internet, telefon, televizyon.
Bu üçü yaflam›m› ele geçirmifl durumda. Arkadafllar›mla görüflüyorum, kendime ait
sayfamda görüfllerimi bildiriyorum, ünlü insanlar› takip ediyorum, sosyal a¤larda foto¤raf paylafl›yorum ve daha neler neler... Bunlar için benim dikkat etti¤im tek fley güvenli¤im. Belki ben bile, yapt›¤›m araflt›rmalara ra¤men hala yanl›fl kullan›yorum.
Sonuç olarak, kitle iletiflim araçlar›n›n olumsuz yönlerinden kurtulmak, internette ya
da tüm kitle iletiflim araçlar›nda güvenli¤imizi sa¤lamak istiyorsak ve en önemlisi çocuklar›n -yani bizlerin- bu araçlar› do¤ru kullanmas›n› istiyorsak çözüm tektir: e¤itim.

