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Çocuklarımız
Her yıl 23 Nisan’da yöneticilerin yerlerini çocuklara bırakması gelenekselleşmiş bir 
uygulama olarak kabul görmüştür. Bilişim dergimizin nisan sayılarında bu bölümü, 
benzer biçimde çocuklara bırakmaktan yana oldum. Selin Özdemir, çocukların 
bilgisayar kullanması hakkındaki yazısı ile köşemize renk kattı. Ayrıca, kendileri 
kalbimizde yer alan, artık anılarımızda yaşayan ve yaşayacak olan çocuklarımızı bir 
kez daha anıyorum...

21. yüzyıl Türkiye’sinde çocuklarımızın pisi pisine öldüğü bu görüntüler altında “Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı kutlayacağız. Çocuklarımız, bizim çocuklarımız 
izliyor, okuyor, görüyor, biliyor, bilişiyorlar... Kimisinin ellerinin altında eğitimleri 

için verdiğimiz bilgisayarlar, tabletler, kimisinde ise akıllı telefonlar var. 

Twitter ve Youtube kapandığı için müzik dinleyemeyen, ödevlerini yapamayan, çizgi film 
izleyemeyen çocuklara bunların neden kapatıldığını anlatmakta zorlanan büyüklerin 
kendileri anlamışlar mıdır? Mart ayında yasaklanan, erişimi engellenen bu sosyal medya 
araçlarının kapanması “pire için yorgan yakmak” değil midir? Biz çocuklarımıza nasıl 
anlatacağız, bilgiye erişmenin bir demokratik hak olduğunu, demokrasiyi, ulusal egemenliği, 
kardeşliği, sevgiyi... Yaşamlarının bir parçası olan bu medyadan koparılmalarını nasıl 
anlatacağız? 

Bilginin “güç” olduğu, mart ayı içinde, yerel seçimler öncesinde ortaya çıkan konuşma ve 
görüntü kayıtlarının toplum üzerindeki etkisi ile bir kez daha ortaya çıktı. Bunların çeşitli 
nedenlerle yasaklanmak istenmesinin, bunun için sosyal medyanın, internetin kapatılmaya 
çalışılmasının, toplumun bilişme hakkının elinden alınmasının yeni dünya düzeninde 
yaşamımızı saran sanal ağlar nedeniyle olanaksız olduğu bir kez daha görüldü.

Nisan ayıyla birlikte ülkemizde yeni filizlerin açacağı, 21. yüzyıla yakışan bir anlayışın 
yerleşeceği, çocukları örnek alan yetişkinlerin bulunacağı, savaşsız, gerilimsiz, barış ve 
kardeşlik içinde güçlü ve özgür bir ülkede yaşamak hepimizin dileği olmalı. 

Unutmayalım “Bilişim Toplumu” insanı eşit düzeyde eğitim almış, dünyayı tanıyan, 
bilen, gönenç içinde yaşayan, kalkınmış bir ülkenin insanı olacaktır. Bu toplumu 
gerçekleştirmenin anahtarı ise bugünün çocuklarının elindedir. 
Çocuklarımız geleceğimizin simgesidir.
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Çocukların Bilgisayar Kullanması
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Annem-babam anlatırlar. Ben dört yaşımdayken, annem babama aradığı bir bilgiyi 
nereden bulabileceğini sorduğunda ben atılmışım ve “anne Google’a baksana” 
demişim. Annem aradığı bilgiyi orada bulmuş. Babamın mesleği gereği kendimi 

bildim bileli bilgisayarlarla içiçe bir dünyada yaşıyorum. Babam sürekli bilgisayar 
başında yazılım geliştiriyor, web sitesi geliştiriyor veya bir şeyler yazıyor. O yüzden, ben 
bilgisayarın sadece bir oyuncak olmadığının hep farkındaydım.

Üçüncü sınıfı bitirdiğim sene tatilde katıldığım robot yaz kampında robot yapmayı ve 
onları programlamayı öğrenmiştim. Ardından, üç boyutlu tasarım yapmayı öğrendim. Şu 
anda çok basit şeyleri üç boyutlu olarak tasarlayabiliyorum. Yakın zamanda bilgisayar 
programı yazmayı da öğrenmek istiyorum. Bilgisayarımda Youtube’dan klip izlemek veya 
Facebook’ta arkadaşlarımla bir şeyler paylaşmanın yanında, bilgisayarımla bir şeyler 
üretebilmek çok keyifli.

Dünyanın en ünlü bilgisayar uzmanlarının program yazmayı küçük yaşlarda öğrenmiş 
olduğunu biliyorum. Bilgisayar dünyasında başarılı olmak için erken yaşlarda başlamak 
gerekiyor ve bunu yapmak o kadar da zor değil.

Türkiye Bilişim Derneği’nin başlattığı “Programlama Çocuk Oyuncağı” projesi, biz 
çocukların daha ilkokul ve ortaokul yıllarında program yazmayı öğrenmesini sağlayacak.

Gürpınar’da (Van) 
aniden ateşlenen 
3 yaşındaki 
Muharrem Taş, 
yolların kapalı 
olması nedeniyle 
hastaneye 
götürülemeyince 
hayatını kaybetti. 
Çağrılan yetkililer 
köye gelmediği 
için hayatını 
kaybettiği iddia 
edilen küçük 
Muharrem, son 
yolculuğuna da 
bir çuvalın içinde, 
ailesinin sırtında 
gitti [1]. 
(6 Şubat 2014)

ÇOCUKLAR AĞLAMASIN

Bu ülkede kaç çocuk 
yarasına tuz basarak ağlar bilir misin?
Kaç çocuk 
acıyan küçücük yüreğiyle 
Tanrıya sığınır.

şiddet gören,
ya da tacize uğramış bir çocuğun
yüreğine dokunabildin mi?
Duyabildin mi içindeki sessiz çığlığı?
düşlerine ortak olabildin mi?
çocuklar neden kanar bilir misin?

Dokunmayın onlara,
çekin pis ellerinizi,
çocuklar uçurtma uçurmalı 
mavi gökyüzünde,
özgürce...
ıslanan kirpiklerin yerine
mutlu rüyalara dalmalılar,
şekerde yiyebilmeliler.

Bir çocuğun gülüşünde ki,
aydınlığı görebildin mi?
ya da oyun oynarken ki
mutluluğunu izledin mi hiç?
çocuklar hep gülebilmeli,
hep mutlu olabilmeli,
çünkü mutluluk en çok
onlara yakışır.. 

Dokunmayın bayım,
çekin pis ellerinizi,
o tertemiz dünyayı kirletmeyin 
kötü emellerinizle,
karartmayın o pespembe düşleri...

Melike Melis [1]

[1] Şiir ve fotoğraflar sosyal medyadan alıntıdır.
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