
Çok büyük bir hızla gelişen teknoloji ile birlikte birçok 
sorun da ortaya çıkmaktadır.  Bu sorunlardan birisi de bi-
linçaltımıza gönderilen mesajlardır, her gün, her saat hat-
ta her dakika bilinçaltı mesajlara maruz bırakılabiliyoruz. 
Bir kimseye “kırk gün deli derseniz deli olur” atasözümüz-
le bağlantılı olarak bilinçaltımız sürekli olumsuz mesajla-
ra maruz bırakılıyor, kirletiliyor ve bu mesajları gönderen 
güçlerin amaçları doğrultusunda şekillendirilebiliyor.  
Bilinçaltına atılan her şey kabullenilir, bilinçaltı yorum 
yapmaz sadece depolar, bu nedenle de sürekli gördüğü 
mesajları doğruymuş gibi kaydeder.  Bilinçaltını keşfeden 
büyük devletler ve firmalar bunu nasıl kendi menfaatle-
rine çevireceklerini çok iyi biliyorlar.  Birçok kitle iletişim 
araçları; televizyon, internet, filmler, şarkılar, reklâmlar, ki-

tap, gazete, bilgisayar 
kısacası teknolojinin 
getirdiği her şey bilin-
çaltına mesajlar gön-
dermek için kullanıl-
maktadır.  Bu mesajlar 
belli bir amaca yönelik 
komutları beyne ta-
şıyıp, istenilen şeyleri 
yaptırmak, bilinç ve 
bilinçaltını kirletmeye 
yönelik olarak kullanı-
labilmektedir.  

Bilinçaltı mesajların en yaygın olarak iletildiği iletişim 
kanalı televizyon nerdeyse her evde başköşede yer al-
makta hatta bazı evlerde iki üç televizyon bulunmaktadır.  
Bizim evimize televizyon 1979 yılında 37 ekran olarak 
girmişti, o yıllarda TV yayınları akşam saat sekizde başlar, 
oniki’de biterdi.  TV yayınları siyah beyazdı.  TV kumanda-
sı diye bir kavram o yıllarda yoktu, varsa da biz bilmiyor-
duk.  Bazen filmlerde öpüşme sahnesi olurdu, o sahneler 
çıktığında ya kafamızı kenara çevirir bakmazdık ya da ye-
rimizden kalkar televizyonu kapatırdık, kanal değiştirmek 
gibi bir lüksümüz yoktu çünkü tek kanal vardı.  Yerimizden 
kalkmadan değiştirmek gibi bir lüksümüz de yoktu çünkü 
kumanda yoktu.  Ancak gelişen teknoloji ile birlikte kanal 
sayıları ve televizyon özellikleri artmaya başladı.  Kanal 
çeşitlerinin artması ile birlikte rekabette artmaya başladı 

ancak rekabet sınır tanımıyor ve toplumu hızla tüketime 
sevk ederken, manevi değerleri de sömürüyor.  

Öncelikli olarak evimizin baş tacı televizyonların ge-
leceğimizin teminatı 
olan çocuklarımıza ne 
sunduğunu biliyor mu-
sunuz?  Bir gün me-
rak edip çocuğunuzla 
birlikte oturup çizgi 
filmlerin o gencecik, 
tertemiz beyinlerini 
ne ile doldurduğunu, 
neler aşıladığını hiç 
merak ettiniz mi?

Ebeveynlerin yeri-
ni alan televizyonlar, 
bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar kontrollü kulla-
nılmadığı zaman genç beyinleri tüketiyor, bitiriyor ve 
belli güçlerin isteği doğrultusunda işliyor.  Milli ve ma-
nevi değerlerimize uygun olmayan çizgi filmlerde özellik-
le cinsellik, satanizm ve masonluk işleniyor.  Cinsellik ko-
nusunda örneklendirmek gerekirse bir erkeğin yanındaki 
kız arkadaşı yanından ayrılır ayrılmaz erkek hemen başka 
bir kız arkadaş buluyor, çocukların zihnine bir kız arka-
daşın varsa yedeği de olsun, olsun ki biri giderse diğeri 
gelsin, sonrasında işlenen erotik sahnelerle de kız arka-
daşlarını sadece cinsellik yönü ile görmesi işleniyor.  Bu 
bağlamda, ithal ettiğimiz, denetimini bile yapmadığımız 
çizgi filmlerin milli ve manevi değerlerimize uygun 
olmasını nasıl bekleriz?

Diğer taraftan son yıllarda çekilen diziler ve filmler-
de zengin bir dayının karısı ile yeğeninin ensest ilişkisini 
konu alan ve neredeyse pornografik denecek sahneler 
bile artık o kadar benimsendi ki aileler hep birlikte tele-
vizyonun karşına geçip izleyebiliyor.  Çok zengin ve geniş 
bir edebiyat hazinesine sahip olan kültürümüzün güzide 
eserleri işlenmezken, çok izlenme (reyting!)  kaygısı ile 
bilinçaltına cinsellik, şiddet ve maddi zenginlik ka-
zıyan konular servis ediliyor.  Ayrıca son zamanlarda 
moda haline gelen ve ecdadımızı, geleneğimizi, kültü-
rümüzü farklı şekilde tanıtan ve sanki ecdadımızın tüm 
ömrü saraylarda, haremde geçmiş gibi genç beyinlerimi-
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ze enjekte edilen dizilerin aksine I. Süleyman  Osmanlı 
İmparatorluğu’nun onuncu padişahı ve 89. İslam halife-
sidir. Batıda Muhteşem Süleyman, Doğuda ise adaletli 
yönetimine atfen Kanunî Sultan Süleyman olarak bilin-
mektedir. 1520’den 1566’daki ölümüne kadar, yaklaşık 
46 yıl boyunca padişahlık yapan ve toplamda 13 sefere 
çıkan Kanuni Sultan Süleyman’ın padişahlığının yaklaşık 
8.5 yılını seferlerde geçirdiği ifade edilmektedir. Osman-
lının hem en uzun süre görev yapan hem de en çok sefe-
re çıkan padişahıdır.  Böyle mübarek bir insanı ve devlet 
büyüğümüzü kadınların arasından çıkmayan birisi olarak 
tanıtmak kimlerin işine gelmektedir?.

Genç zihinler bilgisayar oyunlarında sürekli öldürme-
ye, öldürdükçe puan kazanmaya yönlendirilmektedir.  Bu 
şekilde şiddet içeren bilgisayar oyunlarını oynayan ço-
cuklar ve gençler için insanlara zarar vermek hatta po-
lisimizle bile çatışmaya girmek normal hale gelmektedir.  
Dinler arasında düşmanlığa yol açan bir başka bilgisayar 
oyununda ise camii vurulduğunda artı puan, kilise vurul-
duğunda ise eksi puan alınmaktadır.  Bu bilgisayar oyu-
nunu hazırlayanların niyeti gayet açıktır, insanların bilin-
çaltına İslam dininin yok edilmesi gerektiği, İslam dinine 
ne kadar zarar verilirse o kadar kazançlı olacakları, diğer 
taraftan Hıristiyanlığa zarar verilmemesi aksi takdirde 
kendilerinin zararlı olacakları işlenmektedir.  Ancak hangi 
din olursa olsun bu şekilde düşmanlığa yol açacak unsur-
ların işlenmesi doğru değildir, bizim inancımızla bağdaş-
mamaktadır.

Bu konuyu araştırırken şu anda gösterimde olan bazı 
çizgi filmleri izledim, gerçekten korkunç!  Bir de farkına 
bile varmadan bu genç beyinlere yüklenen bilinçaltı me-
sajları düşünün!  Toplum neden bu hale geldi? Gazetele-
rin üçüncü sayfasında yer alan 3. sayfa haberleri dedi-
ğimiz şiddet, sapıklık, magandalık, cinayet vb. gibi olaylar 
neden arttı?  Lütfen zihninizde bir canlandırın, artık bu 
tür haberleri o kadar benimsedik ki bu haberler bizleri et-
kilemiyor bile.  Bu haberleri hazırlayan ve sunan TV ka-
nallarının da sanki kendi hazırladıkları diğer programların 
bu tür olumsuz olaylara hiç etkisi yokmuş gibi hayretler 
içerisinde sunmalarına ne dersiniz? 

Bilinçaltımıza yıllardan beri yerleştirilmeye çalışılan 
konulardan bir diğeri ise ve sanırım başarılı oldular, ka-
dınların reklâmlarda cinsel meta olarak kullanılmasıdır.  
Maalesef azımsanmayacak kadar çok reklâmda kadınlar, 
cinsellikleri ile ön plana çıkartılmakta, satılmaya çalışılan 
üründen daha fazla rol alan kadına dikkat çekilmeye ça-
lışılmaktadır.  Sadece rant ve maddi kaygılar endişesi ile 
yapılan bu tür reklamlarda milli ve manevi değerlerimize 
göre baş tacı olan kadınlarımız sadece cinsel nesne ola-
rak sunulmakta, tüm değerlerimiz aşağılanmaktadır.  Bu 
konuya bir başka örnek vermek gerekirse, bazı TV kanal-
larının haberlerinde Erzurum’da kar yağarken, Antalya’da 
hava sıcaklığının çok yüksek olduğu vurgulanırken, ne-

dense Antalya plajların-
da bikinili kadınların gö-
rüntüleri verilmektedir.  
Sizce de düşündürücü 
değil mi?  

İlkokullarda ders ki-
taplarına destek olun-
ması amacı okutulan 
test kitabının bir soru-
sunda yer alan resme 
göre yanında domuz ve 
at olan bir kişinin mesle-
ği sorulmaktadır.  Geleceğimizin teminatı olan çocuk-
larımızın bilinçaltına ne yerleştirilmeye çalışılmakta-
dır?

Belli güçlerin kendi istekleri doğrultusunda insanları 
ve toplumu etkilemeye yönelik bilinçaltı mesajlar gönder-
mesini önleme konusunda denetim mekanizmalarımız 
ve yasalarımız maalesef yeterli olmamaktadır.  Ancak 
her konuda olduğu gibi, bu konuda da en etkin ve kesin 
çözüm; bu toplumu oluşturan bireylerin bu tür olumsuz 
durumlara karşı bireysel olarak karşı çıkmalarıdır.  Suya 
atılan bir taşın küçük halkalardan daha büyük halkalara 
geçiş yaptığı misali tabandan tavana bir etki, arz edilenin 
talep bulmaması… 

Sağlıklı, üretken ve barışçıl bir toplumda yaşamak ve 
daha iyi nesiller yetiştirebilmek için bütün bunların far-
kında olmak ve daha da önemlisi önlemeye yönelik fa-
aliyetler yapmamız Milli Görevimizdir.  Samimiyetimle 
inanıyorum ki bu olumsuz durumlara karşı koymak artık 
milli görev haline gelmiştir, karşı koymamanın vebali var-
dır.  Depremde ilk önce hangi bina yıkılır? Temeli bozuk 
olan değil mi?  O zaman, gerçekten Vatanımızı ve Milleti-
mizi düşünüyorsak, seviyorsak, gelecek nesillerimizin be-
yinlerini tutsak etmek istemiyorsak ayrıca “emekli oldu-
ğumuz zaman rahat etmek istiyorsak” taşın altına elimizi 
koymak gerekiyor. 

Milli Görev olarak yapmamız gerekenleri şöyle sı-
ralayabiliriz.

Çocuklarımıza televizyonu kontrollü izlettirmeliyiz
Türk kültürüne, geleneğine, örfüne uygun kendi çizgi 

filmlerimizi, filmlerimizi yapmalıyız.
Kültürümüze uygun olmayan dizi, film, reklâm vb. 

programları izlememeliyiz, protesto etmeliyiz, uygun ol-
mayan reklâmlarla bize sunulan ürünleri satın almamalı-
yız.

Radyo Televizyon Üst Kurulu İletişim Merkezini araya-
rak yayınlanan programın yayından kaldırılmasını isteme-
liyiz. 444 1 178
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