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B‹Z M‹ ‹LET‹fi‹M ARAÇLARINI ‹LET‹fi‹M ARAÇLARI MI B‹Z‹ YÖNETMEL‹?
Medya göremedi¤imiz yerleri gösteren gözümüz, bilemedi¤imiz, duyamad›¤›m›z
havadisleri bize getiren güvercinimiz. Bilgiye h›zla uçurup ayn› zamanda bizi tepe taklak eden kafam›z› kar›flt›ran ›fl›k...
Son zamanlarda amac›n›n d›fl›nda; bilginin, haberin, haberleflmenin, zarars›z e¤lencenin yan› s›ra kötüye yönlendirme, zararl› olana özendirme, aile içi iletiflimi unutturma gibi meselelerde de etkisini oldukça gösteren medya, gelecek emanet edilecek bizlerin üzerinde de hakimiyet kurmufl durumda. fiöyle ki bizim iletiflim araçlar›n› yönetmemiz gerekirken onlar bizi yönetiyor. Elimizdeki telefon, televizyon internet... Adeta
bize hükmediyor. Televizyon ve internet karfl›s›nda saatlerce boflu bofluna vakit geçirmek ve geçen vakti anlamamak elimizde olmuyor. Telefonumuzla yat›p kalkmak al›flkanl›k ad› alt›nda bizi kötüye, zaman› bofla harcamaya, ve sosyal hayat›n anlam›n›, gerekliliklerini anlamamaya, içe kapan›kl›l›¤a ve sadece bizi sanal anlamda gelifltirmeye
–ki böyle bir geliflme ilerlememenin ta kendisi- itiyor.
Televizyon ortam›nda oluflturulan diziler bizi kötüye, suç ifllemeye be¤endi¤imiz
oyuncunun yapt›klar›n› yapmaya iterken ayn› zamanda kötü al›flkanl›klara bafllamam›za; ailemizle olan ba¤›m›z›, hürmetimizi, çevremizle olan iliflkimizi bozmam›za
neden oluyor. En önemlisi milli ve manevi de¤erlerimizi al›p götürmeye çal›fl›yor. Ne
yaz›k ki televizyon kanallar›n›n büyük bir k›sm›, dizilerin geneli bu flekilde. Bize
okulda sigaran›n zarar› anlat›l›rken televizyonda en sevdi¤imiz oyuncu sigara kullan›yor, içki içiyor. –Bulan›k gösterilse de bizlerin gözünden bir fley kaçmaz.- Bu bize
ö¤retilenlerle çeliflki içinde. Ve haberlerde bir taraf ayn› olay› geçici bir mesele olarak de¤erlendirirken di¤er taraf bir enkaz olarak anlat›yor.
Medya içindeki bu çeliflki kafam›z› kar›flt›rmaya yeterli. Ve olaylar tek taraftan ya
iyi ya da kötü taraf›ndan ele al›narak bizim de tek tarafl› düflünmemize sebep oluyor.
Olaylar bütünüyle iyisiyle kötüsüyle meydana ç›ksa o zaman bizlerin de çok yönlü
düflünen bireyler olarak yetiflece¤ini düflünüyorum.
Gerek televizyonda gerek internette ve gerekse gazetelerde çocuklar›n da, iyi olmayana meyilli gençlerin de yap›lan çal›flmalara programlara, yaz›lara vs. ulaflabilece¤i

unutuluyor bazen. Maalesef fliddet içerikli, cinsel içerikli, ahlak d›fl› yap›lanlar› normal
karfl›layan yay›nlara bizlerin ulaflmak istemedi¤imiz halde önümüze getirilmesi çok
üzücü. Bilgisayar›m›za virüs geldi¤inde bile önümüze gelen foto¤raflar o kadar utanç
verici ki. Medya bu konuda çok hassas olmal›. Olmal› ki çok çabuk etkilenen, kand›r›lan, özendirilen bizler kültürümüze, özümüze ters düflen fleylere meyil etmeyelim.
Medya hep kötü mü? Elbette hay›r. ‹lerleyen teknoloji sayesinde ola¤anüstü bir flekilde haberleflmemizi, haberdar olmam›z› sa¤layan büyük bir kaynak bizim için. Ö¤renmeyi kolaylaflt›ran, bizi düflünmeye sevk eden program ve çal›flmalarla bilgiye çal›flmaya an›nda ulaflabilece¤imiz f›rsat›yla gözler önünde.
Kendimize yol çizerken ister istemez medyan›n etkisi oluyor. Medyan›n gelece¤imiz aç›s›ndan bu denli önemli oldu¤unu bilip bir fley yapmamak olmayaca¤› gibi, özümüze, kültürümüze de büyük sayg›s›zl›k olur. Bizi fabrika üretimi gibi tek düze farkl›
boyutlarda düflünemeyen, hayat›n anlam›n› bilemeyen, ilerlemeyen, geliflmeyen olmaya itenleri bir an önce itip ayd›nl›k dolu gelece¤e yelken açmak duas›yla...

