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90’l× y×llar medyan×n dünyaya damgas×n× vurduùu y×llar oldu ve toplum yaüam×ndaki etkileri artarak
devam ediyor. O günlerden bugüne, medyan×n yay×n teknolojisindeki ilerlemesine paralel olarak farkl× alanlardan
uzmanlar medyada daha çok yer almaya baülad×lar. Art×k uzmanlar×n hemen her önemli olay×n ard×ndan yay×nda
olmalar×n× kan×ksam×ü durumday×z.
Yak×n geçmiüe üöyle bir göz atal×m. 1999 Marmara depreminin ard×ndan
üniversitelerden, araüt×rma kurumlar×ndan yerbilimcilerin, psikiyatristlerin,
psikologlar×n, doktorlar×n canl× yay×nlara kat×l×p halka bilgi verdiklerini hepimiz
an×msar×z. Bu dönem medyan×n uzmanlara olan yoùun ilgisinin baülang×c×yd× belki de.
11 Eylül sald×r×lar×ndan sonra uluslararas× iliükiler uzmanlar×, psikologlar, emekli
pilotlar, terör uzmanlar×, askerler medyan×n kendilerine olan yoùun ilgisiyle
aç×klamalar×n× sürdürdüler. ABD’nin Afganistan’× ve Irak’× iügali öncesinde, iügal
s×ras×nda ve sonras×nda uzmanlar×n aç×klamalar× izlemeye devam ettik. ûimdi
aç×klamalar ústanbul’da meydana gelen terör olaylar× için yap×l×yor. Hemen her
kanalda, herhangi bir haber program×nda bir akademisyenin ya da bir uzman×n konu
üzerinde konuütuùunu duymak mümkün. Uzun sözün k×sas× TV izleyicileri art×k bir
bilimsel yaklaü×m bombard×man× alt×nda.
Hal böyle olunca medyadaki bu uzman bolluùunun toplumun düüünüü biçimi
üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri neler olabilir, uzman görüüleri her zaman
amac×na ulaü×yor mu diye düüünmeden yapam×yorum aç×kças×. Her üeyden önce,
bilimsel bak×ü aç×lar×n×n televizyonlar arac×l×ù×yla topluma daha s×k aktar×lmas×
gerçekten büyük bir ad×m. Böylelikle toplum “ahkam kesme” ve “bilimsel yaklaü×m”
aras×ndaki fark× görme f×rsat× elde ediyor. Bu yaklaü×m fark×n× görebilmek önemli
çünkü medyadaki büyüme beraberinde getirdiùi denetimsizliùi ve varsay×mlar×
gerçekler gibi ifade etmeyi neredeyse meürulaüt×rm×ü durumda.
Diùer yandan uzmanlar×n medyada bu kadar s×k yer almas×ndan kaynaklanan olumsuzluklar da
yaüanabilir. Öncelikle, uzmanlar×n kritik konularda bilgi verirken toplumun içinde bulunduùu duygusal ve
düüünsel durumun fark×nda olmas× ve dikkatli olmas× gerekir. Olas× bir ústanbul depremi ya da ústanbul’daki
bombalama olaylar×ndan sonra neler olabileceùi bu konuda verilebilecek iki yak×n örnek. Güvenlik inançlar×
tamamen sars×lm×ü bir insan grubuna bilgi aktaran uzmanlar×n onlar× kayg×land×rmamas×, mümkünse kayg×s×n×
azaltmas× ve kendisini nas×l koruyabileceùi konusunda bilgilendirerek kontrol duygusunun güçlendirmesi gerekir.
Aksi durumda uzmanlar×n medyada olmalar×n×n hakl× gerekçeleri ortadan kalkar çünkü bu tart×ümalar akademik
ortamlarda zaten sürüp gitmektedir. Uzmanlar×n aç×klamalar×n× yaparken kulland×klar× dil de kimi zaman verilen
bilgiyi olumsuz yönde etkileyebilir. Örneùin, çok terminolojik bir dille ya da yoùun bir meslek argosuyla yap×lan
aç×klamalar verilen bilginin halka ulaümas×n× engelleyecektir. Ayr×ca, izleyicinin akademisyenlere ve uzmanlara
karü× olumsuz bir kal×pyarg× geliütirmesi ve olumsuz tutum beslemeye baülamas× söz konusu da olabilir. Medyan×n
gündeme oturan her konuda defalarca akademisyenlere ve uzmanlara baüvurmas×n×n yaratabileceùi bir baüka
potansiyel problem de halk×n bilimsel bilginin deùerine ve farkl×l×ù×na karü× duyars×zlaümas×d×r. S×k tekrar edilmesi
nedeniyle uzmanlar×n görüülerinin giderek daha az ilgi çekmesi ve amac×na ulaümamas× böyle bir durumun olas×
sonuçlar× olacakt×r.
Ne yaz×k ki genel olarak haber programlar×nda uzman görüülerine ayr×lan süre
çok s×n×rl×. Belki de belli bir izlenme oran×n× yakalama kayg×s×yla, çok say×da uzmana
s×n×rl× süre içinde baüvurulmas× izleyiciye bir çerçeve çizmekten çok, az önce ifade
etmeye çal×üt×ù×m bilgi karmaüas×na neden olabiliyor. Bu yaklaü×mda, medya
kuruluülar× aras×ndaki rekabetin izlerini görmek mümkün. Televizyon izlerken bazen
“kim daha önce uzmana ulaüacak?” gibi bir yar×ümaya tan×k olduùumu hissediyorum.
Medyada bilime destek olma ad×na yap×lan bir tak×m programlarda sahte bilim
temsilcilerine uzun saatler ayr×lmas× da baüka bir trajikomik durum asl×nda. Örneùin,
Kuran’×n üifresini çözdüùünü iddia eden bir üah×s defalarca ekrana getiriliyor ve bu
programlar×n yay×n süreleri oldukça uzun olabiliyor. Cinleri kontrol ettiùini söyleyenler
ve medyumlar yüksek izlenme oranlar× uùruna saatlerce ekranda kalabiliyorlar.
“Halk×n doùruyu görebilmesi için” bilimcilerin de bu programlara kat×lmas× bile bu tür
programlar×n, bilim d×ü× uygulamalar×n propagandas×na daha çok hizmet etmesini
engelleyemiyor ne yaz×k ki. Çünkü programlar×n uzun süre yay×nda kalmas×, izleyicinin bu garip ve tehlikeli
düüüncelere uzun süre maruz kalmas×na ve giderek tutumlar×n×n olumluya yönelmesine neden olabilir. Diùer
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yandan bu programlar×n say×s×ndaki art×ü da sahte bilimlerin halk×n gözünde
normalleümesine hizmet etmekten baüka iüe yaramayacakt×r. Normal d×ü× (paranormal)
inançlar×n (fal, büyü, medyumluk vs) toplum yaüam×ndaki etkisinin artmas×n×n
beraberinde bir baüka tehlike getirdiùi bilinmektedir. Örneùin, araüt×rmalar Hitler ve
Mussolini gibi faüist diktatörlerin iktidara gelmelerinden önce toplum içindeki normal
d×ü× inançlar×n üiddetlendiùini göstermiütir. Bu diktatörlerin iü baü×na gelmiü olmalar×
asl×nda beklendik bir sonuçtur çünkü rasyonel düüünme süreçlerinden ümidini kesmiü
toplumlar×n kendisini yönetecek insanlar konusunda doùru seçimler yapmas×n×
beklemek de haks×zl×k olacakt×r.
Özet olarak medyada aç×klama yapacak uzmanlara düüen görev yaln×zca
bilimsel bilgi vermek deùildir. Bilgiyi en doùru biçimde ve etkili biçimde aktarmak da
uzmanlar×n görevidir. “Ben konunun uzman×y×m. Ben bildiùimi ifade ederim halk
almas× gerekeni als×n.” ülkemiz için henüz “lüks” bir düüüncedir. Bilim ve din
söylemleriyle
üarlatanl×k yapanlar×n topluma verebileceùi zarar× düüünmek herkesin
Hitler & Mussolini
olduùu kadar medyan×n da görevidir. Meslek örgütlerinin halkla iliükiler konusunda
belirli görevlendirmelerde bulunmalar× ya da örgüt olarak aç×klama yapmalar× bilgi karmaüas×n× önlemek ad×na
yararl× olabilir.
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Harry Zeitlin
“The Beach”
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