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BEN‹M GÖZÜMDEN MEDYA
Medya ve iletiflim, çok büyük bir h›zla ilerliyor. ‹nsanlar bir zamanlar at s›rt›nda aylarca yol alarak iletiflimi sa¤l›yordu; flimdi bilgisayar›m›zdaki tek bir tufl sayfalarca
uzunluktaki bir dosyay› an›nda yüzlerce insana ulaflt›rabiliyor. Ama böyle bir sistem
kötü ellere geçti¤inde yeni bir neslin bozulmas›na, y›k›m›na sebep olabiliyor da...
Biz çocuklar henüz kiflili¤imizi oluflturmaya ve oturtmaya çal›fl›yoruz. Gördü¤ümüz, duydu¤umuz, okudu¤umuz her fleyi an›nda kaydediyoruz, taklit ediyoruz. ‹yi kötü, ifle yarar ya da yaramaz demeden. Bilinçalt›m›z›n en derin köflelerindeki bu kay›tlar› hangi güç silebilir?
Ülkemizde az say›da kanal d›fl›nda olumsuz örnek oluflturabilecek yay›nlar için yo¤un bir seçicilik yok. . ‹nternetteki oyun sitelerinde bizi bekleyen para ve virüs tuzaklar› da cabas›... Gazetelerde çocuklar için sayfalar yok. Medyada biz çocuklar için bunca olumsuzluklar varken nas›l ö¤renebiliriz, üretebiliriz? Dünyay› bize nas›l emanet
edebilirsiniz?
Çocuklar olarak ülkemize ve dünyam›za faydal› olmak için, içinde yaflad›¤›m›z iletiflim ve teknoloji ça¤›nda medyadan olabildi¤ince iyi yararlanmal›y›z. Bunun için devletimizin her ö¤renciye tablet da¤›tmaktan önce, zaten elimizde bulunan teknolojik imkânlar› daha faydal› hale getirmesi gerekiyor.
Bu süreç içinde, öncelikle her evde bulunan ve tüm çocuklar üzerinde yo¤un bir etkisi bulunan televizyon üzerinde düzenlemeler yap›lmal›. Tarihte bugün, bunu biliyor
musunuz köfleleri, gezi, e¤itim, sanat programlar› yay›nlanabilir.
‹kinci olarak, içinde bulundu¤umuz dijital ça¤›n en önemli faktörü olan internetin
kullan›m› için düzenlemeler yap›lmas› gerekiyor. Çocuklar›n güvenli internet kullanabilmesi için filtreleme uygulamas› gelifltirilmeli ve teflvik edilmeli.
Bir di¤er konu ise çocuklar›n müzik dinlemek d›fl›nda bir amaçlar› olmadan kulland›klar› radyonun onlara sevdirilmesidir. Radyoyu sevdirmek ve ifllevsel kullan›m›n›
yayg›nlaflt›rmak için e¤itim ve kültür programlar›na da yer verilsin.

Toplumumuzun en büyük sorunu belki de okuma kültürümüzün yerlerde olufludur.
Metroda, otobüste, parkta gazete ve dergi okuyan çocuklardan gurur duymaz m›y›z?
Bu nedenle, gazetelerin de çocuklara hitap etmesi gerekiyor. Haftan›n bir günü verilen
bol resimli fakat içi bofl sayfalardan bahsetmiyorum. Farkl› yafl gruplar›na hitap eden
bölümleri olan, sadece çocuklar için olan bir gazete. E¤itimimize, genel kültürümüze,
fiziki ve ruhsal sa¤l›¤›m›za katk›da bulunacak yaz›lar yay›nlans›n, foto¤raflar, anketler, bulmacalar olsun. Hatta bu gazetelerin yap›m›nda çocuklar›n da katk›s› olsun.
Medya ve iletiflimi bilinçli kullan›rsak bize zarar de¤il fayda sa¤lar. Y›k›c›l›k de¤il
yap›c›l›k afl›lar. Bilinçli kullan›rsak, medyan›n geliflmesine katk›da bulunabiliriz. Bütün bu faydalar›n sa¤lanmas› için tabi ki yetiflkinler de e¤itilmeli, ancak al›flmalar› uzun
sürebilir. Bu nedenle öncelikle gelece¤in yetiflkinleri olan biz çocuklara e¤itim verilmeli. Çocuk, küçük yaflta e¤itilirse; a¤aç yaflken e¤ilirse; medyay› do¤ru ve bilinçli
kullanan, üreten bir nüfus ile kalk›nabiliriz.
Medyan›n topluma zarar vermesini engellemek için, çocuklara bilinçli medya kullan›m›n› ö¤retmeye var m›s›n›z?

