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MEDYA DEY‹P GEÇMEY‹N!
Televizyon, yaz›l› bas›n ve bilgisayar gibi medya unsurlar› art›k günlük yaflam›m›z›n bir parças› haline geldi. Onlars›z vakit geçiremez, hatta onlars›z bir dünyay› kabul
edemez olduk. O kadar yak›n›m›za kadar girdi ki sanal dünya, art›k her insan›n cebinde dolafl›yor. Telefonlar ak›ll› telefonlara, bilgisayarlara dönüfltü. Günde yüzlerce haber, reklam ak›fl›na maruz kal›yoruz, daha do¤rusu b›rak›l›yoruz.
Bu teknoloji ça¤›nda haberleflme, bilgi al›fl-veriflinde h›zl›ca bulunma gibi aç›lardan
bak›ld›¤›nda gerçekten mükemmel bir durum. Fakat bunun bir de tehlikeli yan› var. Bu
silah olarak kullan›rsa? Televizyon ve programlar› arac›l›¤› ile y›kanan beyinlerle dolu
bir dünyay› elinde oynatmak isteyen birileri ç›karsa? ‹flte çocuklar›m›z› ve geliflme ça¤›ndaki gençlerimizi bu durumdan nas›l kurtarabiliriz? Onlara medyan›n zararl› yanlar›n› de¤il de yararl› taraflar›n› nas›l kulland›rabiliriz? Bu sand›¤›m›z kadar kolay bir
fley de¤il. Çünkü dedi¤im gibi günde yüzlerce gereksiz, önemsiz fley beynimize iflleniyor. Onlar›n aras›ndan özenle seçilmifl bilgileri bulup, ay›klay›p, ifllemek çok zor.
Basit bir örnek vermek gerekirse eskiden izledi¤iniz çizgi filmlerle flimdiki çizgi filmler aras›ndaki fark› görmemek mümkün mü? Sürekli kavga, dövüfl, kin, nefret söylemleri
havalarda uçufluyor fakat buna karfl›l›k ortada ne bir ö¤retici fley var ne de iyili¤i, güzelli¤i tetikleyecek bir söylem. Durum bu vaziyetteyken çocuklar›n psikolojilerinin de pek normal olmas› beklenemez. Fazla yap›labilecek bir fley de yok. Ya televizyonu çöpe atacaks›n›z, ya da çocu¤unuza göz göre göre bunlar› izleteceksiniz. Asl›nda baflka bir yol daha var.
Çocu¤u televizyona ba¤›ml› yapmak yerine hobilerle, el u¤rafllar›yla beyin ve psikolojik
aç›dan gelifltirmek mümkün. Emin olun ki televizyondan daha yararl› olacakt›r.
Ebeveynler olarak etrafta olan bitenden haberdar olmak, gelebilecek bütün tehlikelerin fark›nda olmak, bunlar›n üstesinden nas›l gelinebilece¤inin bilincinde olmak çocu¤un geliflimi için çok önemlidir. Ne kadar bilinçli bir aile olursak, olacaklar ya da
olabileceklerden o kadar az etkileniriz. Medyan›n etrafa yayd›¤› zararl› etkilerden çocu¤umuzu korumufl, kollam›fl oluruz.
Medya deyip geçmeyin! Medya insan›n hayat›n› etkiler. Ama onun sizin hayat›n›z›
etkilemesine izin vermeyin. Al›n ipleri elinize siz medyay› kullan›n, kendinizi gelifltirin, hayat›n›z› kolaylaflt›r›n. Zararlar›n› bilin, yararlar›n› kullan›n.

