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Yıldırım Koç
Yeni teknolojilere pek meraklıyız. Özellikle cep telefonu düşkünüyüz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu verilerine göre, 2012 yılında cep telefonu abonesi kişi sayısı 64,3 milyon kişiydi. 2018 yılı
ikinci çeyreği sonunda bu rakam 73,9 milyon kişiye yükseldi. Bazı kişiler birden fazla aboneliğe sahip.
Böylece 2018 yılı ikinci çeyreği sonunda toplam abonelik sayısı 79,5 milyona yükselmiş. Bu cep
telefonlarının büyük bölümünde de internet bağlantısı var.
Peki, bu akıllı telefonlar akıllıca mı kullanılıyor, insanları aptallaştırma ve sığlaştırmanın bir aracı
olarak mı?
Bu sorunun yanıtı bizlerin elinde.

AKILLI TELEFONLAR NASIL KULLANILIYOR?
Akıllı telefonlar gerek konuşma biçiminde, gerek sosyal medya kanalları üzerinden, sohbet ve
dedikodu ağırlıklı olarak kullanılıyor. Bu telefonları yalnızca haberleşme aracı olarak kullananların
sayısı ve oranı çok düşük. Sokakta bakıyorsunuz, insanlar gözlerini telefonlarından ayırmadan
yürüyor. Gözlerini telefonlarından ayıramadıkları için birbirine çarpan veya bir ağaca veya direğe
toslayan insan sayısı az değil. Otobüs ve dolmuşlarda da telefonlar meşgul. Bazıları da telefonla oyun
oynuyor. Bazen bir yerde oturan bir grup insana bakıyorsunuz. Birbirleriyle konuşmuyorlar; her
birinin elinde bir cep telefonu, onunla ilgileniyorlar. Aynı bina içinde birbirini bulamayan insanlar
hemen cep telefonuna saldırıyor. Şehirlerarası otobüslerde ve trenlerde, yol boyunca cep telefonuyla
konuşan insanlara rastlıyorsunuz. Bazıları da, herhalde köyde iki ev ilerideki komşusuna seslendiğini
zannederek, bağıra bağıra konuştuğunda daha iyi duyulacağını düşünüyor ve bulunduğu ortamdaki
diğer kişilere de yayın yapıyor.
Akıllı telefonu bilgilenme aracı olarak kullanan kişi sayısı çok az. Bu gruptakiler akıllı telefonlarıyla
gazete okuyor veya diğer haber kaynaklarına ulaşıyor. Bazıları da, kitap okumak yerine, kafalarına
takılan bir konuyu internette soruyor ve böylece “bilgilenmiş” oluyor. Akıllı telefon, derinlemesine
öğrenmek için kitap okumak yerine, kulaktan dolma sığ bilgilenmenin bir aracına dönüşüyor. Ayrıca
internet üzerindeki “dezenformasyon” araçlarının da etkisine giriyor.

AKILLI TELEFONLAR NASIL KULLANILMALI?
Akıllı telefonlar akıllıca kullanıldığında birçok bilgi kaynağına ulaşılmasında büyük yarar sağlıyor.
Ben kendi alanımla ilgili bazı örnekler vereyim.
Türkiye’de Resmi Gazete önemli bir kaynaktır. Resmi Gazete’de yayımlanan belgeler hepimizin
yaşamını etkiler. Eskiden Resmi Gazete’nin eski sayılarına ulaşabilmek için genellikle bir kütüphaneye
gitmeniz gerekirdi. Ayrıca günlük Resmi Gazete de yalnızca abonelere gönderilirdi; kütüphanelerde
günü gününe yararlanmak mümkün olmazdı. Şimdi Resmi Gazete akıllı telefonunuzun bir tuşunda.
Resmi Gazete’nin internet sitesine girin, hem bugünkü Resmi Gazete’yi okuyun, hem de geçmişte
istediğiniz günkü Resmi Gazete’yi indirip inceleyin. Örneğin, 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’nin
mükerrer sayısını indirirseniz, eskiden Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan, günümüzde
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2019 Yılı Programı’na erişebilirsiniz.
İş Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Kamu Görevlileri
Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ve benzeri kanunların ve ilgili yönetmeliklerin yürürlükteki son
biçimine ulaşmak istiyorsunuz. Piyasada satılan kanun kitaplarının büyük çoğunluğunda son biçimi
bulamazsınız. Bir torba yasanın bir maddesinde yapılan bir değişiklik genellikle yoktur. Halbuki
www.mevzuat.gov.tr adresine girerseniz, bu kanunların en doğru ve son biçimlerine erişebilirsiniz.
Akıllı telefonları akıllıca kullanalım.

