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D‹J‹TAL ÇOCUKLAR
Ben 6.s›n›f ö¤rencisi Simge, Özel ‹rfan ortaokulunda okuyorum. Sizlere bir çocuk
ö¤renci olarak teknoloji ve iletiflim araçlar›yla tan›fl›kl›¤›m› ve günlerimin nas›l geçti¤ini biraz da yorumlar›m› katarak anlatmak istiyorum.
‹letiflim araçlar›n› ilk tan›mam çok geç olmad›, sadece do¤madan önce tan›d›m. Benim için milattan önce yani. Ben do¤madan annem tan›flt›rd›. Cep telefonundan açt›¤›
ninni ve masallar dinletirdi bana . Do¤duktan sonra da arad›m hep o sesleri. Bulmam
da zor olmad›. O günden bafllad› tan›fl›kl›¤›m. Tabi cep telefonuyla bafllayan arkadafl ve
yak›nl›¤›m do¤duktan sonra güçlenerek devam etti. Hatta uyumad›¤›m zamanlarda anneme dokunarak de¤il annemin bir mama gibi uzatarak bana verdi¤i cep telefonuna dokunarak susmuflum. Art›k ne zaman a¤lasam dokunmatik bir telefon arar olmuflum. Eski telefonlarla susmuyormuflum zaten. Ben do¤duktan sonra teyzemle de ilk tan›flmam›z telefonla olmufl. Teyzeme ilk olarak “agu” diye telefondan seslenmiflim.
Derken bebeklikten gelen al›flkanl›kla ifli büyüttüm ve bilgisayarla tan›flt›m. Bilgisayar ve interneti tan›d›ktan sonra baflka hiçbir fleyden zevk almaz oldum. Yeni e¤lencem bilgisayar olmufltu. Hem de evimizde iki tane, tableti sayarsak üç tane. Hepsini
çok e¤lenceli buluyorum, çünkü beni çok e¤lendiriyorlard›. Saatlerce oynasam b›km›yorum. B›k›lmaz ki internet kocaman bir dünya oyunlarda orda, arkadafllar da. Hatta
yemekler bile orda. Annemin can› yemek yapmak istemiyor. Ya da “ne yapsam ki “diye düflünürken imdad›na hemen internet yetifliyor. ‹stiyoruz yemekleri internetten. Hemen geliveriyor. Hem de anne yapm›fl gibi s›cac›k.
Evde pek anlaflamad›¤›m›z tek kifli var o da dedem. Asl›nda kendisini çok seviyorum, ama sürekli bana laf söylüyor. Benim cep telefonuyla, bilgisayarla, televizyonla
olan arkadafll›¤›m› k›skan›yor galiba. Sürekli flu sözü tekrarl›yor: “fiimdiki çocuklar bir
baflka” art›k ezberledim bu laf›. Ben de dedeme cevap veriyorum: “ fiimdiki çocuklar
dijital dedeci¤im.” Tabi dedem “dijital” kelimesini bilmiyor. Dedem bana kendi çocuklu¤unu ve eski çocuklar› anlat›yor: “Eskiden çocuklar d›flar› ç›k›p sokakta oynarlard›.
Hatta elbiseleri , kir çamur olurdu...” Ben de kendi içimden “dedeci¤im ne kadar flanss›zlar de¤il mi!” derdim. Acaba onlar flimdi olsalar yine oynayabilirler mi? Bilmek ki!

Camlardan birbirine ba¤›ramazlar “haydi iniyoruz afla¤›ya oynamaya” diye. Çünkü
camlar ses geçirmiyor. Ya da onuncu kattan inmeleri çok uzun sürer herhalde. ‹nseler
de üzerleri de çamur olmaz zaten. Toprak yok ki d›flar›da. Onlar toprak yerine süslü
kald›r›m tafllar›n› görseler kesin bay›l›rlar. Bir daha gitmek istemezler eski çocukluklar›na. Neyse b›rakal›m dedemin anlatt›¤› eski çocuklar› bana dönelim.
Evde yaflad›¤›m›z mutlu¤u okulumuzda da yafl›yoruz. Okulumuzda teknolojik aletler oldukça fazla. Ak›ll› tahtalar›m›z var. Ö¤retmenlerimiz bazen ödevleri de internetten veriyor. Fatih projesi ile tabletlerimiz de olursa tam bir “dijital çocuk” oluruz herhalde.
Okuldan sonra ise evde, izlemek için s›raya koydu¤um film ve dizilerim beni bekliyor. Onlar› HD kalitede izliyorum. Hatta üç boyutlu, tak›yorum üç boyutlu gözlüklerimi, televizyonun içinde kayboluyorum. Muhteflem bir duygu böyle film izlemek.
Herkese tavsiye ederim. Yaln›z bazen kumanday› kaybediyorum can›m s›k›l›yor o an.
Her defas›nda kalk›p kanal de¤ifltirmek sinir ediyor insan›. Size mutlu bir haberim var.
Art›k kumanda olmasa da yatt›¤›m›z yerden kanal de¤ifltirebilece¤iz. Bir iletiflim fuar›nda gördüm. Uzaktan yatt›¤›m›z yerden elimizi sa¤a, ya da sola do¤ru çevirdi¤imizde kanal da de¤ifliyor. Müthifl bir bulufl tebrik ediyorum bulan›. Demek ki bizim televizyonu de¤ifltirmenin de vakti gelmifl. Babiflim k›yamaz bana ne istesem hemen al›verir. Çok k›y›ms›z kendisi. O yüzden babam› çok seviyorum. Akflam yatarken bile beni k›rmaz ve anneme k›zar benim için: “B›rak çocu¤u izlesin filmini, zorla m› yat›racaks›n” diye. Annem ise öyle düflünmüyor, daha kuralc›. Hatta televizyon uyar›lar›n›
dahi dikkate al›yor. Akflam tam dizi izlerken uyar› ç›k›yor “haydi çocuklar uykuya, bu
kadar televizyon yeter”. ‹flte o zaman bafll›yor bizim yatak kavgam›z. Annem “ hadi bakal›m televizyon bile uyar›yor seni yar›n okula gideceksin erken kalkman laz›m” diyor.
Ben dirensem de kazanan annem oluyor.
Böyle geçiyor evdeki ve okuldaki günümüz. Cep telefonu, bilgisayar, televizyon,
oyunlar derken hemen yatma saatimiz geliyor. Bir de ö¤retenlerimiz kitap okumam›z›
istiyor. Az da de¤il. Günlük otuz sayfa! Ne yani dijital çocuk olduk diye hiç dinlenmeyecek miyiz?
Büyüklerimizin sözünü tekrar hat›rlarsak “flimdiki çocuklar bir baflka, ne ders çal›fl›yorlar ne kitap okuyorlar iflleri güçleri bilgisayar cep telefonu, oyun…” gerçekten de
biz mi baflkay›z, yoksa bizleri baflkalaflt›ran sebepler mi var? Yan›t siz büyüklerin.

