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Zamanın değişimi ile bazı hükümlerin değişmesi gibi, eğitim yöntemleri de 

değişebiliyor. Bir bakıma değişen şartlar evreni ve insanı farklı okumalarla 

anlamamızı zorunlu kılıyor. 

Medya da bunlardan biri. Güncel gelişmeleri sağlıklı anlayabilmek için 

Medya'nın dilini de iyi bilmek lâzım. Kişi dilini bildiği toplumun hem şerrinden 

emin olur, hem de güzelliklerinden istifade eder. 

Medya okuryazarlığı diye bir anlayış girdi düşünce dağarcığımıza. Bir bakıma 

verilerin sağlıklı değerlendirilmesi için her okuryazara, hatta okuryazar 

olmayan herkese gerekli olan bir terbiye yöntemi. Bu terbiye yöntemi sonsuz 

gibi gelen sanal dünyanın binbir hali ile yüzleşebilecek donanımlı savunma 

sistemlerini geliştirmiş okur-yazar olma becerisini elde etmek isteyenler için 

ihmal edilmeyecek bir eğitim şekli. 
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Artık geleneksel okur-yazarlık hiçbir anlam ifade etmeyebilir eğer medya 

okuryazarı olamamışsak. Duyu organlarımıza hitap eden bilgileri sağlıklı bir 

süzgeçten geçirmeden, eleştirel bir bakış açısı ile çözümlemeden sağır, dilsiz 

ve kör kesilebiliriz. Farkında olmadan tuzakların içine çekilebilir, irademizin 

dışında tanınmaz bir hüviyete bürünebiliriz. Herneşekilde olursa olsun kişi, 

etken ve edilgen durumlarda, algılarını kontrol edebilecek savunma sistemleri 

ile kendini donatması gerekir. 

Nasıl ki bir ülkenin varlığı kara, deniz, hava savunma sistemlerinin varlığı ile 

mümkün olabiliyorsa, insanın varlığı da benzer savunma sistemlerinin 

kurulmasına bağlıdır. 

Özellikle, sanal boyutun da gelişmesiyle birlikte, medya denen devasa bir 

güçle yüzleşmek zorunda kaldığımız şu küresel dünyada direk algılarımızı 

hedef alan bu güçle yüzleşebilmemiz gerekli donanıma sahip olmamıza 

bağlıdır. 

Kişi medya okuryazarlığını sağlıklı kullanamadığı zaman farkında olmadan 

büyük felaketlerin içinde kendini bulabileceği gibi, başkalarının da bu 

felaketlere düşmesine neden olabilir. 

Gündemimizde uzun zamandır var olan bu “Medya Okuryazarlığı” mefhumu 

sade bir ifade ile şu şekilde tarif edilebilir: Yazılı, sözlü, işitsel ve görsel 

çeşitlilikte gelen mesajlara erişebilme, bunları eleştirel bakış açısıyla 

çözümleyip değerlendirme ve sonra sağlıklı bir şekilde iletme yeteneğinin 

kazandırılmasıdır. 

Bir başka ifade ile modern münafıklara karşı savunma sistemlerini kurma 

olarak da tanımlanabilir. 

Münafık ve münafıklık diye bir karakter şekli var ve bu karakterdekilerle 

mücadele edebilmek hiç de kolay değil. Bu kişiler dış görünüş olarak içten 

hesabı olmayan insanlardan farklı olmayabilirler. Onları tanımak ve onların 

saldırılarına karşı durabilmek, onlar gibileşmemek için alınması gereken 

tedbirleri ebedi değerlerimizden öğrenebiliriz. 



Görünüşte insan gibi olan ama hakikatte şeytanın emirlerini uygulamaktan 

zevk alan bu karakterleri insan doğasına sahip olanlardan ayırmak için 

karakter çözümlemesine ihtiyaç vardır. Şimdi aynı çözümlemeyi sanal 

dünyada uygulayarak savunma sistemimizi kurabilir, kendimizi gizli ve açık 

düşmanların saldırılarına karşı koruyabiliriz. 

Bu konu ile ilgili birçok çalışmalar yapılmış, yazılar yazılmış, konferansalar 

düzenlenmiş ama metodun temellendirilmesi bizim asıl kaynaklarımıza 

dayandırılmadığı için yan etkileri ile uğraşmak zorunda kalınabildiği görülüyor. 

Tam donanımlı olmak için öz değerlerimizin öğretileri ile duyularımızı 

desteklemeli, yolumuzu kesintisiz aydınlatacak hale getirmeliyiz. Bu yöntemle 

savunma sistemimizi donanımlı hale getirdiğimiz zaman içimize sızmış, 

bizden olmadığı halde bizdenmiş gibi görünen kadim tabirle, münafıkları, 

kolayca dedektör gibi ayırt edebiliriz. 

Yaşadığı toplumun değerlerini açıktan kabul etmediklerini söyleyemedikleri 

için farklı yollarla güç devşirerek ahlaksız yöntemlere girebilen bu tipler ancak 

Temel Değerlerimizin iyi bilinmesi, Kritik Analitik Düşünce yöntemlerinin 

uygulanması, sağlıklı Medya Okuryazarlığı becerisi ile tanınabilirler. Bu 

omurgasız tiplerin her kılığa girebilme, her boyaya boyanabilme özellikleri 

ancak bu yöntemlerle fark edilebilir. 

Medya ordudan sonra gelen en etkili güç olarak tarif edilir. Bu güç Meyda 

Okuryazarlığı becerisi ile iyi yöne kanalize edilip insanlığın hizmetine 

sunulabilir. 

Münafıkların hile ve düzenleri çok olsa da onlar müminin feraseti karşısında 

çaresiz kalırlar. “Biz sadece ıslah edicileriz” iddiasıyla yeryüzünü yaşanmaz 

kılanlarla ancak medya okur-yazarı olmamız şartı ile mücadele edebiliriz. 
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