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1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nde bildiri sunan
çocuk medyası alan uzmanlarının Bildiriler Kitabı/2’de
yer alan bildirileri İngilizce’den Türkçe’ye çeviren
Ayşe Aksakal’a, Pınar Şengözer Şiraz’a, Merve Kurt’a,
Zeynep Baransel’e, Nilgün Kalkan’a, Şemsa Yeğin’e ve
Tuvana Zararsız’a; metinlerin son okumasını yapan
Dr. Feride Zeynep Güder’e, Hakan Toker’e ve Prof.
Dr. Nilüfer Pembecioğlu’na; dar bir zamanda çeviri
hizmetlerini gerçekleştiren Dragoman Dil Teknolojileri
ve Danışmanlık Ltd. Şti’ne teşekkür ederiz.

SUNUŞ

Günümüzde “çocuk ve medya” konusu giderek güncel ve küresel bir sorun haline
gelmiş bulunmaktadır.
Bilindiği gibi TV, özellikle taklit yoluyla öğrenen çocuk için, etkili bir öğretmen rolünü oynar. Televizyon filmlerindeki kahramanlar, önemli birer özdeşim modeli oluştururlar.
Çocuklar televizyonda görerek ve işiterek, nesne ve olayları hareketli olarak tanımaktadır. Çünkü çocuklar hareketli bir nesneye daha çok dikkat edebilmektedir.
Medyanın, çocuğun dünya görüşünü genişletme, kalıp yargıları yıkma, farklı fikirlere erişimlerini sağlama gibi olumlu etkileri sayılabilir.
Ancak bazı araştırmalar, sosyal etkileşimi sınırlayan elektronik medya ile aşırı ilgilenmenin, beynin sosyal ve yaratıcılık sistemine zarar verebildiğini ortaya koymaktadır. Yine sürekli ve plansız televizyon izlemenin “planlama ve organizasyon”dan sorumlu ön beyin korteksinin tembelleşmesine sebep olduğunu ortaya koyan çalışmalar
da bulunmaktadır.
Son yıllarda gerçekleştirilen bazı araştırmalar göstermiştir ki, günde 1-2 saatten fazla televizyon izlemenin akademik başarı üzerinde, özellikle okuma ve anlama notlarında olumsuz etkileri olmaktadır. Bunun nedeni televizyonun ağırlıklı olarak görsel algıya hitab eden özelliği gereği, sol lobdaki dil bölgesinin gelişimini yavaşlatmasıdır. Ağırlıklı olarak görsel efektlerle manipüle edilen beyin, dili dikkatle dinlemek için ilgisini
bölememektedir.
Medya ile ilgili araştırmacıların kendi aralarında farklı savları ileri sürerek yapmış oldukları araştırmalarda, farklı sonuçlara vardıkları söylenebilir. Örneğin, bir grup araştırmacı televizyondaki “şiddet” filminin izlenmesinin çocuktaki saldırganlık dürtüsünün
katharsis aracılığıyla yol bulup boşalmasına neden olduğunu savunurken, diğerleri televizyondaki şiddetin bireyin saldırganlık davranışına model olduğu görüşünü benimsemektedir. Ancak bilinmesi gereken bir önemli nokta, şiddet içeren bilgisayar oyunlarının, şiddet içeren TV programlarından daha etkili ve zararlı olduğu gerçeğidir. Bil-

gisayarda oyun oynayan birey, televizyonda olduğu gibi pasif bir gözlemci olarak değil,
oyunun aktif bir karakteri gibi hareket eder. Özetlemeye çalıştığımız bu gerekçeler, ”çocuk ve medya” ilişkisinin önemini ortaya koymaktadır.
I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi, medyadan öncelikli etkilenen taraf olan çocukların görüşü alınarak, çocuk ve yetişkin katılımıyla düzenlenmiş bulunmaktadır.
Kongre’de sunulacak bildirilerde görüleceği gibi, çocuk ve medya ilişkisini bütün yönleriyle değerlendirmek ve sorunlar için çözüm önerileri geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.
Aynı zamanda Kongre, Çocuk ve Medya Hareketi’ni tanıtmayı da amaçlamaktadır.
Çocuk ve Medya Hareketi, bir farkındalık kazandırma, uyarma, bilgilendirme ve gerekli önlemleri alma hareketidir. Bu hareketin amacı, çocuk ve medya ilişkisinde ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı çocuklarımızı korumak, olumlu etkilerinden yaralanmalarını sağlamak ve bu konuda gereken bilinci oluşturmaktır. Bu amaca ulaşmak
için çocuklarımıza medyayı akıllı ve etkili bir biçimde kullanmayı öğretmemiz, kurguyla gerçeği ayırt etmelerine yardımcı olmamız gerekir. Bu da medya okuryazarlığıyla
mümkündür. Medya okuryazarlığı, çocuklarımıza bilgiyi değerlendirmeyi ve onu yerinde kullanmayı öğretir. Çocuk ve Medya Hareketi; anne, baba, öğretmen ve yetişkinlerin sürdüreceği bir sivil harekettir. Kongre sonrasında da hareketin sürdürülmesi ve
sivil denetimin sağlanması hedeflenmektedir.
Özetle, bildiri başlıklarından da anlaşılacağı gibi, Kongre ile medyanın zararları karşısında yasaklamayı değil, medya okuryazarlığı kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının önemi vurgulanmaktadır. Bu konuda ebeveyne, öğretmene, medyaya, çocuk ve ergenlere önemli görevler düşmektedir.
Çocuk ve Medya Hareketi ile I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nin en önemli çalışması ise I. Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018 Strateji Belgesi’dir.
Strateji Belgesi Birinci Taslağı için çocuk ve yetişkinlerin görüşü alınarak düzenlenen çalıştay ve odak grup toplantılarında; “Çocuğa saygı ve çocuk hakları kültürü temelinde bir
çocuk-medya ilişkisi için; paydaşların sorumluluklarının bilincinde olduğu medya okuryazarı bir Türkiye” vizyonu ortaya konmuştur. Strateji Belgesi Birinci Taslağı Kongre’de
müzakere edilerek ve sonuçlandırıldıktan sonra Aralık 2013’te Hükümet’e sunulacak.
Medya okuryazarı bir toplumun oluşmasında değerli akademisyenlerimizin bilimsel oturumlarda sunacakları bildirilerin büyük katkısı olacağına inanmaktayım. Bu konuda bir farkındalık gerçekleştiği takdirde Çocuk ve Medya Hareketi ile Kongre amacına ulaşmış olacaktır.
Akademik katkıları nedeniyle tüm katılımcılara şükranlarımı sunarım.
Prof. Dr. Halûk Yavuzer
Kongre Başkanı

İ Çİ N D EKİ LER

SUNUŞ ............................................................................................................................................................................5
Prof. Dr. Halûk YAVUZER
MEDYA VE ERKEN DÖNEM ÇOCUKLUK GELİŞİMİ
“Çocuklarla İletişim: Yetiştirme, İlham Verme, Harekete Geçirme,
Eğitme ve İyileştirme İlke ve Uygulamaları” .................................................................................................13
Prof. Dr. Dafna LEMISH
Barbara KOLUCKI
Çeviren: Şemsa Yeğin - Editör: Dr. Feride Zeynep Güder
ÇOCUK MEDYASINDA CİNSİYET TEMSİLLERİ ........................................................................................... 35
Prof. Dr. Dafna LEMISH
Çevirmen: Pınar Şengözer Şiraz - Editör: Hakan Toker
MEDYA VE ÇOCUK GELİŞİMİ............................................................................................................................. 49
Doç. Dr. Jessica Taylor PIOTROWSKI
Dr. Helen G. M. VOSSEN
Prof. Dr. Patti M. VALKENBURG
Çevirmen: Ayşe Aksakal - Editör: Hakan Toker
ÇOCUKLAR VE MEDYA: BİLİŞSEL GELİŞİM VE EĞİTİM .........................................................................77
Prof. Dr. Daniel R. ANDERSON
Çevirmen: Pınar Şengözer Şiraz - Editör: Hakan Toker

ÇOCUKLARIN MEDYA KULLANIMI: POZİTİF PSİKOLOJİ YAKLAŞIMI .............................................91
Dr. Erik M. GREGORY
Çevirmen: Ayşe Aksakal - Editör: Hakan Toker
ÇOCUKLARIN MEDYA KATILIMI ................................................................................................................117
Dr. Alexis R. LAURICELLA
Çevirmen: Ayşe Aksakal - Editör: Hakan Toker
ÇOCUKLAR İÇİN MEDYA OKURYAZARLIĞI:
MEDYA METİNLERİNDEKİ KARAKTERLERİ SINIFTA ÇÖZÜMLEMEK ...............................139
Prof. Dr. Alexander FEDOROV
Çeviren: Merve Kurt - Editör: Dr. Feride Zeynep Güder
ÇOCUKLARI MEDYA ŞİDDETİNDEN KAYNAKLANAN POTANSİYEL ZARARLARDAN
KORUMAK İÇİN MEDYA OKURYAZARLIĞI MÜDAHALELERİ TASARLAMAKTA
KULLANILACAK KURAMSAL TEMELE DAYANAN İLKELER .........................................................157
Prof. Dr. W. James POTTER
Çeviren: Merve Kurt - Editör: Dr. Feride Zeynep Güder
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR İÇİN TELEVİZYONDA KALİTE ................................................................183
M.A. Sabrina UNTERSTELL
Dr. Maya GÖTZ
M.A. Andrea HOLLER
Çeviren: Nilgün Kalkan - Editör: Dr. Feride Zeynep Güder
KÜRASYONUN DERİNLEŞTİRİLMESİ:
MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİNDE DİJİTAL YETKİNLİKLER GELİŞTİRİLMESİ .............. 199
Doç. Dr. Paul MIHAILIDIS
Dr. Megan FROMM
Çevirmen: Pınar Şengözer Şiraz - Editör: Hakan Toker
DİJİTAL ÇAĞDA ÇOCUK MEDYASI (VE DİN): ZORLUKLAR VE KOŞULLAR ..................................215
Prof. Dr. Stewart M. HOOVER
Çevirmen: Pınar Şengözer Şiraz - Editör: Hakan Toker
ERGENLERDE YENİ MEDYA KULLANIMININ ETKİLERİ/
SOSYAL ETKİLER VE BELİREN BİLİŞSEL ETKİLER .............................................................................223
Prof. Dr. Kaveri SUBRAHMANYAM
Çeviren: Zeynep Baransel - Editör: Dr. Feride Zeynep Güder
MEDYA, BESLENME VE ÇOCUKLUK OBEZİTESİ....................................................................................... 243
Prof. Dr. Ellen A. WARTELLA
Çevirmen: Pınar Şengözer Şiraz - Editör: Hakan Toker
MEDYA VE GIDA/İÇECEK PAZARLAMASININ ÇOCUK BESLENMESİ
VE SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ROLÜ.............................................................................................................253
Prof. Dr. Sandra L. CALVERT
Çeviren: Merve Kurt - Editör: Dr. Feride Zeynep Güder

DİJİTAL MEDYA VE DİN EĞİTİMİ: AYRI DÜNYALAR?...........................................................................267
Prof. Dr. Bernd TROCHOLEPCZY
Çevirmen: Ayşe Aksakal - Editör: Hakan Toker
DEĞİŞEN YAKLAŞIMLAR: HER SEFERİNDE BİR ÖYKÜ
Çocukların toplumun engellilere bakış açısını değiştirme potansiyeli ....................................................279
Robyn Scott VINCENT
Tanya BLACK
Çevirmen: Tuvana Zararsız - Editör: Hakan Toker
“BÜYÜK VERİ” DEVRİNDE ÇOCUKLARIN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI ........................................299
Prof. Dr. Kathryn C. MONTGOMERY
Çevirmen: Ayşe Aksakal - Editör: Hakan Toker
ÇOCUKLARA YÖNELİK MEDYA VE POLİTİK KONULARA İLİŞKİN SİSTEMLER .........................323
Jayne KIRKHAM
Çevirmen: Ayşe Aksakal - Editör: Hakan Toker

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi

Bildiriler Kitabı
cilt 2

v

MEDYA VE ERKEN DÖNEM ÇOCUKLUK GELİŞİMİ *
1

“Çocuklarla İletişim: Yetiştirme, İlham Verme, Harekete Geçirme,
Eğitme ve İyileştirme İlke ve Uygulamaları”
Dafna LEMISH

Prof. Dr.,
ABD Güney Illinois Üniversitesi
Kitle İletişimi ve Medya Sanatları Dekan Vekili

Barbara KOLUCKI

Bu bölümde özellikle medyanın küçük çocukların yaşantılarını iyileştirmede küresel anlamda oynayabileceği rolü ele alacağız. Çocuk televizyonu gibi elektronik medya
ve basılı medya, özellikle de çocuk kitapları üzerinde duracağız. Üç yönlü amacımızın
ilki, çocuk haklarının elde edilmesiyle ilgili medya konularının bir özetini yapmaktır.
İkincisi medyanın özellikle de gelişme konusundaki yazıların birbirine entegre edilmiş
erken dönem çocuk gelişim stratejileri ile düşük ve orta gelir ülkelerindeki – özellikle de en büyük yoksunluklarla yaşayan korunmasız ülkelerdeki – özgül gelişme hedeflerini güçlendirebileceği, onları destekleyeceği ve tamamlayıcı rol oynayacağı yönünde
olabilecek katkıları inceliyoruz. Üçüncü olarak harekete geçme konusunda yol gösterici rol oynuyoruz. Küçük çocukların kavramsal, toplumsal ve duygusal olarak gelişmelerine yardımcı olabilecek, onlarla gerçekleştirilebilecek ve onlar için yapılabilecek bilgi
alışverişinin temel ilkelerini ve ana hatlarını özetliyoruz ve çocuğun gelişme seviyesine
ve kültürel yapısına uygun yayınlar yapılması için haberleşme alanında atılabilecek yeni
adımları ve özellikle de bu alanda eğitilmiş yerel basınla birlikte bütün sektörlerle fikir
alış verişinde bulunarak en büyük etkiyi yaratacak etkin stratejileri tartışmaktayız.

MEDYA VE ÇOCUK HAKLARI

Çocukların haber kaynaklarına ulaşabilmesi, haberleşmeye katılmaları ve kendilerine bakanları çocuk eğitimi hakkında bilgilendirmek konularında dört ana madde be*

Bu bildiri metni, Oxford Üniversitesi’nin Handbook of Early Childhood Development Research and
Its Impact on Global Policy kitabında yayımlanmıştır ve yayınevinin izniyle çevirisi yapılmıştır.
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lirlendi. Bu konuları ele almak için bu bölümde sadece çocuklar hakkındaki haberleşme çabalarını değil, kendileri ile ve kendileri için iletişim sağlamakla ilgili örnekler verilecektir – bunun için de onlarla çocuklara uygun haberleşme yöntemleriyle ilişki kurulacaktır.
Her şeyden önce küçük çocuklar için, onlarla birlikte ve onlar hakkındaki iletişim,
çocuk haklarını destekleyici nitelikte olmalıdır – ama çoğu zaman böyle olmamaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde (1989) açıkça belirtildiği üzere çocuk hakları çeşitli haberleşme haklarını da içermelidir. Bunlar şöyle sıralanabilir: Çocukların söylediklerinin dinlenmesi ve onların ciddiye alınması, onlara konuşma ve bilgi edinme özgürlüğü tanınması, özel hayatın kabulü ve ihlal edilmemesi, kültürel kimlik geliştirilmesi, kişinin atalarından kalan miras, kültür ve inançları ile gurur duyması. Gene de bu haklar çok nadiren kullanılmaktadır. Kız ve erkek çocuklar
ister yoksul, gelişmemiş toplumlarda ister son derece ticarileşmiş tek amacı kâr etmek
olan toplumlarda yaşasınlar, sadece birkaç çocuğun sesi duyulur ya da ciddiye alınır
– bu oran 8 yaşın altındaki çocuklarda çok daha azdır. Hatta çocuklara – örneğin kiminle oturacaklarına karar vermek gibi – bir durumda “seslerini” duyurma fırsatı tanındığında, duyulan ses çoğu kez yetişkinlerin bakış açısını yansıtmaktadır. Gereksinimlerini ve görüşlerini dile getirme olanakları yeterinden çok daha azdır. Bir bebek
bile gereksinimini dile getirebilir ve anne-baba ya da çocuğa bakanlar ona gerektiği gibi yanıt vermelidirler.
İkincisi, gelişmekte olan pek çok ülkede çocuklar ve gençler için medya olanakları
yaratmak yönünde giderek büyüyen bir hareket olmakla birlikte, 8 yaşından küçük çocukların özgün gereksinimleri çoğu kez dünyanın bu bölümlerinde ihmal edilmektedir. Bu çocuklar genellikle daha büyük çocuklar ya da yetişkinler için hazırlanmış iletişimle karşı karşıya bırakılmaktadır ve gene çoğu kez, bu iletişim modelleri onların kendi kültürlerini ya da yaşamlarını yansıtmayan Batı dünyasından alınmıştır. İthal edilen
programların çoğunda amaç küçük çocukların eğitilmesinden çok ticari kâr sağlamaktır. Sonuç olarak dünyadaki küçük çocuklar, çoğu kez yaşlarına ya da kültürlerine uygun olmayan, sağlıklı çocuk gelişimi için değil de kazanç sağlamak amacıyla hazırlanmış olan içeriği zengin görsel-işitsel yöntemlere özendirilmektedir.
Üçüncü olarak çocukları tam olarak gelişmiş, yetişkin olma süreci yaşayan “küçük
insanlar” olarak değil de zaten insan olan ve olmayı hak etmiş kişiler olarak görmeliyiz.
Böyle bakıldığında gelişmelerinin her evresinde çocukları, saygıyla ve kendimizi onların yerine koyarak dinlemek ve anlaşılmayı hak etmiş kişisel sesler olarak görmekten
başka kendilerine özgü gereksinimleri ve becerileri olduğunu kabul etmek gerekecektir. Hatta haberleşme çoğu kez çocukların – özellikle de mali güçlükler içindeki çocukların – gurur duygusunun ya da kültürel kimliğinin gelişmesine katkı sağlamaz. Biz, en
küçük çocukların bile kendi hayatlarındaki toplumsal değişimin etkin temsilcileri olacak güçle donanabilecekleri koşulları yaratmak istiyoruz.
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Dördüncüsü, medyaya ulaşmak, medya tarafından temsil edilmek ya da medyada
görünmek konularındaki eşitsizlik az ve orta gelirli pek çok ülkede hala söz konusu.
Hayatında kitabı olmamış, hatta eli kitaba değmemiş ya da kimse kendisine kitap okumamış, yaşına uygun eğitici dergi, kitap vb. görme fırsatını bile bulamamış pek çok küçük çocuk var. Çocuklar kitap, dergi, radyo, televizyon, bilgisayar, internet, müzik çalar
ve cep telefonu gibi (örn. Drotner ve Livingstone, 2008; Pecora, Osei-Hwere, ve Carlsson, 2008) çeşitli medya araçlarına ulaşma konusunda küresel olarak farklılık gösteriyor. Savaştan ve felaketlerden etkilenmiş bazı bölgelerde çocukların hiçbir medya aracına ulaşması mümkün olmamaktadır. Bugün dünyamızın özelliklerini oluşturan dijital eşitsizlikler önümüze çok çeşitli bir sorunlar yelpazesi açmaktadır. Bazı çocuklar
pek çok medya aracını hayatlarına egemen olan bir ekran kültürüne dönüştüren medya organları açısından zengin bir ortamda yaşarken, bazı çocuklar küresel dünyamızın
özelliklerini oluşturan haberleşme teknolojisinin temel biçimlerinin çoğundan yoksun
bulunmaktadır.
Öte yandan, teknolojik ve kültürel küreselleşme süreçleri ilerledikçe dünyanın çok
uzak yerlerinde bile çeşitli medya organlarına ulaşmanın çok daha yaygın olmasını bekliyoruz. Bu anlamda – güneş enerjisiyle çalışan radyo ya da bilgisayar, internet ve cep
telefonu gibi – haberleşme teknolojilerinin ulaşamadığı yerlerde yaşayan çocuklara bu
teknolojiden yararlanma imkânı sağlayarak medya ile kurulabilecek sosyal ilişkiyi deney bazında incelemeyi amaçlayan birkaç pilot proje de mevcuttur; bu çalışmada çocuklar çeşitli yaş gruplarına ayrılmaktadır (örn., Bachan ve Raftree, 2011; RISE Project,
2009). Bu yöntemler Ruanda ve Afganistan gibi farklı yerlerde, gelişmekte olan ülkelerle
gelişmiş ülkelerin bazı bölgelerindeki deprem ve kasırga gibi acil durumlarda uygulanmıştır. Aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerin orta sınıflarında yetişmiş pek çok çocuk, geniş çapta medyanın ulaşılabilir olduğu ülkelerdeki yaşıtları gibi çok sayıda medya organına ulaşma olanağına sahiptir (Drotner and Livingstone, 2008; Van Feilitzen,
Carlssoh, ve Bucht, 2011).
Yalnızca medyanın ulaşılabilir olması çocukların hayatlarında bir değişiklik yapmaya yetmez. Medya, ancak değişikliği sağlayacak televizyon ve/veya bilgisayar ya da kitabın bulunması halinde ulaşılabilir olacaktır (Calvert and Wilson, 2008; Singer and Singer, 2010; Strasburger, Wilson, ve Jordan, 2009). Gene aynı şekilde, cep telefonunun ya
da internet bağlantısının bulunması ve bunu kullanabilir olmak da çocukların büyüme
ve gelişme potansiyellerini gerçekleştirmelerine yeterli değildir. Çocukların bu medya
araçlarını ve olanak buldukları bağlantı türlerini kullanmaları sadece onların gelişmelerindeki niteliksel yöntemlere katkıda bulunabilir. Kaynaklara ulaşmadaki eşitsizlik ve
medyanın uygun olmayan şekilde kullanılması konuları, bizi şu soruları sormaya yönlendiriyor: Çocuklara (ve onları büyütenlere) nasıl ulaşabilir ve medyayı onların mutlu
ve sağlıklı gelişmesi için akıllıca ve sorumlu şekilde kullanarak yaşamlarını nasıl zenginleştirebiliriz? Özellikle de korunmasız, savunmasız ve yoksul çocuklarda bir farklılık yaBildiriler Kitabı
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ratmak, onlarda yaşamlarını sürdürme gücü oluşturmak ve daha iyi bir yaşam yörüngesine oturma çabalarını desteklemek için çeşitli haberleşme araçlarını nasıl kullanabiliriz?

ARAŞTIRMA SONUÇLARI:
MEDYANIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Medyanın çocukların yaşamları üzerindeki rolüyle ilgili olarak hızla artan çok sayıda bilimsel çalışma, medyanın en güçlü sosyalleşme faktörlerinden biri olduğunu göstermektedir; yani bunlar çocuklara, davranış, tutum ve dünya görüşü vermektedir (örn.
Bkz, Calvert ve Wilson, 200; Drotner ve Livingstone, 2008; Kirsh, 2009; Lemish, 2007;
Mazzarella, 2007Pecora, murray, ve Wartella, 2007; Strasburger ve diğerleri, 2009). Bu
medya araçları zamanımızın belli başlı hikâyecileridir. Bunlar dünyanın her yanındaki bütün kültürlerde her yaştan insan için bir bilgi ve eğlence kaynağı oluşturmaktadır.
Ne var ki, çocukların ve medyanın yıllarca incelenmesi sonucu elde edilen bilgiler, çocukların da medyayı etkin olarak kullandıklarını göstermektedir: Tepki gösterirler, düşünürler, hissederler ve kendi anlamlarını yaratırlar. Medyada gördüklerini ve duyduklarını sayısız eğilim, yeterlilik inancı, arzu ve deneyime dönüştürürler. Televizyon izler
ya da o deneyimlerden elde ettiklerini etkileyen çeşitli kişisel, sosyal ve kültürel koşullarda bir öykü dinlerler. Biz, yetişkinler olarak bir televizyon programından, kitaptan
ya da anlatılan öykü, şarkı, oyun ya da bir posterden anladıklarımızın çocukların algılarıyla aynı olduğunu asla varsayamayız (Leish, 2007).

MEDYANIN HEM OLUMLU HEM OLUMSUZ ETKİLERİ OLABİLİR

Bilim insanları ve halk, medyayı çoğu kez iki farklı biçimde görürler: Bir taraftan
medyanın çok olumlu olduğunu düşünürüz. Medyanın çocukların hayatını zenginleştireceği, sağlıksız davranışları değiştireceği, onların düş gücünü ve yaratıcılığını harekete geçireceği, eğitim ve bilgilerini arttıracağı, topluma dâhil olmalarını ve hoşgörü göstermelerini destekleyeceği, toplumsal boşlukları daraltacağı ve gelişmeyle sivil toplumu
özendireceği yönünde büyük umutlarımız ve beklentilerimiz olur. Öte yandan elektronik medyanın duyguları uyuşturacağı, düş gücünü ya da esneklik yeteneğini kısıtlayacağı, başkalarını incitecek şekilde umursamazlık geliştireceği, yıkıcı davranışları yüreklendireceği, çocukları şiddete karşı duyarsız kılacağı, kalıplaşmış davranışlara süreklilik
kazandıracağı, ahlaki değerlerin yozlaşmasına yol açacağı, yerel kültürü bastıracağı ve
toplumsal kayıtsızlığa katkıda bulunacağı yönünde büyük bir kaygı mevcuttur.
Medyanın çocukların hayatındaki rolü ile ilgili olarak şimdiye dek edindiğimiz bilgiler, medyanın, ilettiği içerik, tüketilme ortamı ve koşulları, onlardan yararlanış biçimle-
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ri, çocuk bireylerin yaşı ve diğer özelliklerine bağlı olarak hem olumlu hem de olumsuz
etki yaratabileceğini göstermektedir. Ancak medya kendi içinde ve kendi başına iyi ya
da kötü değildir. Bunlar daha çok çeşitli kesimler tarafından çok çeşitli şekillerde kullanılan teknolojilerdir. Bu bütün medya organları için geçerlidir: Tıpkı televizyonun iyi
ya da kötü olması gerekmediği gibi, kitaplar da iyi ya da kötü değildir, çünkü bunlar da
basmakalıp ya da şiddet mesajları içerip içermedikleri açısından olduğu kadar içerikleri ve çocuklara uygun olup olmadıkları açısından da titizlikle incelenmelidir.

Olumlu Etkiler
Dünyanın her yanında yapılan araştırmalar çocuklar için üretilen diğer nitelikli medya ürünleri kadar iyi eğitim araçlarının da çocukların gelişmesi hedeflerinin çoğunu desteklemekte etkin olduğunu göstermiştir. Örneğin televizyondaki eğitim kanalları okulöncesi çocukların okula hazırlanmalarını çabuklaştırabilir, erken okumaya heveslendirebilir ve belli eğitim programlarını öğretebilir. Örneğin çığır açan bir okul öncesi programı olan Susam Sokağı üzerine yapılmış olan incelemelerden edinilen sonuçlar böyle
bir potansiyelin bulunduğuna dair güçlü kanıtlar sunmuştur (Fisch, 2004). Bu programın dünyanın başka ülkelerinde gösterilen RechovSumsum/Shaar’aSimsim gibi İsrailli ve
Filistinli okul öncesi çocuklar arasında kaynaşma sağlamayı amaçlayan ortak yapımlarla (Brenick ve diğerleri, 2007), aile üyelerinin çocukların diziyi izlemelerine bağlı olarak
olumlu etkiler saptadıklarını söyledikleri Bangladeş’teki Sisimpur gösterimleriyle ilgili
değerlendirme çalışmaları da aynı sonucu göstermiştir (Jain ve Kibria, 2009).
Gelişmekte olan ülkeler için hazırlanan nitelikli medya ürünleri bireysel ve toplumsal gelişme ve değişimi desteklemek amacıyla hazırlanmış iletişim süreçleri ve stratejilerine sistematik olarak uygulanan gelişme iletişimi alanına dayanmaktadır. Bu çabaların çoğu medyayı kaynakları az toplumlarla az gelişmiş toplumları toplumsal ve ekonomik açıdan gelişmiş ve toplumsal eşitlik açısından da özgür toplumlara dönüştürmede kullanmaktır (Prasa, 2009).
Çekici eğlendirme özelliklerini eğitim hedefleriyle birleştiren “eğlendirirken eğitme”
girişimleri çocukların gelişmelerini medya kanalıyla arttırmada en umut vaat eden yöntemler arasındadır. Bu çabalar eğlenme ile eğitimin güçleriyle sağlayacağı yararları birleştirerek aralarındaki nedensiz ikiliği bir köprü ile yok etmeye yöneliktir. Dolayısıyla eğlendirme türlerinin çekiciliği ve popülerliğinden yararlanma toplumsal düzeylerin
yanı sıra bireylerin de refahını iyileştirmeyi hedeflemektedir (Singhal, Cody, Rogers, ve
Sabido, 2004). Özgül eğlendirirken eğitme programları (temizlik, HIV/AIDS önleme,
bağışıklık gibi) sağlık alanlarına, (güvenlik, hava kirliliği, kaynakların korunması gibi)
çevre sorunlarına ve (engellilere hoşgörü, barışçıllık, saldırganlık ve şiddet ya da istismarı azaltma gibi) toplumsal konulara yöneltilmiştir.
Bildiriler Kitabı
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Erken çocukluk dönemini hedef alan başarılı televizyon programları arasında Maldivlerde Erken Çocukluk Gelişmesinde İlk Adımlar (Acharya ve Bhargava, 2004), küresel yurttaşlık konusunu işleyen Susam Sokağı Panwapa Project (Cole and Lee, 2009) ve
Kuzey İrlanda’da okul öncesi çocuklar arasında hoşgörü ve değişim yaratmak amacı güden Barış Girişimi Enstitüsü (Pii) gibi projeler sayılabilir (Connolly, 2009; Connolly,
Fitzparick, Gallagher, ve Harris, 2006).
Toplanmış olan bilgiler, çocuklar ve onlara bakanlar için yaşa uygun ve iyi planlanmış
ve uygulanmış eğitici medya desteklerinin kavramsal, toplumsal ve duygusal gelişmede istenen etkiyi sağlayacağını göstermektedir. Bu tür desteklerin etkinliğini değerlendirmek,
etkili olmanın tanımına ve büyük ölçüde de projenin amaçlarına bağlı olduğundan karmaşık bir iştir. Bir proje çocukların bir konuya bir başka açıdan bakmalarını sağlamaya,
o konuyla ilgili mesajları almaya daha hazır duruma gelmeye, bir rol model sunmaya ya
da incelenen konuya bir başka çerçeveden bakmayı sağlamaya yönelik olabilir (Prasad,
2009; Singhal ve diğerleri, 2004). Dünyadaki bu türden desteklere Batılı görüşü içermeyen ikincil bir perspektif uygulanmasını savunanlar da vardır (Dutta, 2006).
Ayrıca küçük çocuklara okuma yazma öğretmeye yönelik çok değerli girişimler de
vardır. Burada amaç onları günlük konuşmalara, öykülere, şarkılara ve kitaplara ulaşır hale getirmektedir. Araştırmalar bu çabaların çocuklar ve onlara bakanlar arasındaki bağı ve iletişimi güçlendirdiğini, çocukların özgüvenini ve öğrenme isteğini arttırdığını, dillerini geliştirmelerine, okula hazır olmalarına yardımcı olduğunu ve daha büyük çocuklarla yetişkinler arasında edebi beceriler sağlamaya yaradığını göstermektedir (Zuckerman ve Khandekar, 2010).

Olumsuz Etkiler
Öte yanda elde edilen kanıtlar, medyanın küçük çocuklar üzerinde çok olumsuz
etkileri de olabileceğini göstermektedir. Örneğin dünyayı dolaşan medya içeriğinin
çoğunda –televizyon programları, filmler ve video oyunlarında – görülen şiddeti sıradan bir olaymış gibi izlemenin çocukları pek çok olumsuz şekillerde etkilediği anlaşılmıştır. Bu durum onların davranışlarını etkilemekte, saldırgan davranışları arttırmakta, zihinsel olarak da içinde yaşadıkları dünyaya karşı korku ve kaygı oluşturmaktadır; sosyal açıdan insanların acı çekmelerine karşı duyarsızlaşmalarına neden olmakta ve şiddetin, çeşitli biçimlerdeki çatışmaları çözümlemenin tek yolu olarak haklı görülmesine yol açmaktadır. Şiddete karşı mesajlar vermek amacıyla gösterilen şiddet, toplumsal çatışmaların sunulması ya da çocuk haklarının ihlal edildiği durumlar da izleyenler üzerinde bu türden olumsuz etki yaratabilir. Televizyonda
çocuklar için gösterilen çizgi filmlerin çoğunda şiddet göklere çıkarılmakta ve kurban ya da şiddet uygulayana yönelik sonuçlar görülmemektedir. Bu yaş grubunda ti-
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pik olarak görülen düş ve gerçekliğin bulanıklaşması, çizgi filmlerdeki şiddetin eleştirel yaklaşımla izlenmesi yetisini zorlaştırmaktadır. Böylece medyada sunulan şiddet, çocukları yaşlarına, cinsiyetlerine, evlerinin ve sosyal çevrelerinin yapısına, yaşam deneyimlerine bağlı olarak çeşitli yönlerde etkileyebilir. Ancak, kümülatif olarak
şiddetin çocukların selameti ve sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmayan pek çok antisosyal süreçle ilgili olduğu sonucuna varabiliriz (Kamalipour &Rampal, 2001; Lemish, 2007; Patter, 1999).
Olumsuz etkilenme alanında geniş ölçüde araştırma yapılan ikinci bir alan da medya içeriğinde insanları basmakalıp kategorilere sokmada etkin olan uzun ve kısa vadeli
etmenler olmuştur. Genç erkeklerin basmakalıp imajları bu çocukların esasında duygularını göstermeyen, ruhsal olarak etkin olmayan, sorun çözücü ama şiddet uygulayan, kabadayı liderler oldukları mesajını vermektedir. Kızların basmakalıp özellikleriyse onların genç yaşlarından başlayarak görünümleriyle ilgilendiğini, başkalarının hoşuna gitme çabasında olduklarını göstermekte, çoğu kez edilgen, uysal, duygulu, kırılgan
ve daha çok kendilerine eşit davranılmayan bireyler oldukları izlenimini vermektedir.
Büyükleri olduğu kadar küçük çocukları da hedefleyen programlarda kendini gösteren
bu türden basmakalıp davranışları benimsetme, erkek ve kız çocukların özgüvenlerini, bedensel imajlarını ve erken romantik ve cinsel deneyimlerini etkilemektedir (Durham, 2008; Lemish, 2010; Levin & Kilbourne, 2008).
Üçüncü olarak ırk, etnik köken, sınıf, din, engellilik, coğrafya, yaş ve benzeri niteliklerin adil bir şekilde temsil edilmemesi, çocuklar arasında sınırlı ve ayrımcı bir dünya görüşünün oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Bu da onların kendilerini ve başkalarını algılama biçimini etkilemektedir (Asamen, Ellis, &Berry, 2008). Bu yaklaşımlardan pek çoğu hayatın ilk üç yılında biçimlenmektedir.
Dolayısıyla medya ürünlerine dâhil edilme konusu, medyanın çocuklara ve gençlere toplumlarında kimin ve neyin değerli sayıldığını yansıtması nedeniyle büyük önem
taşımaktadır. Çocuklar bunu yapmakla şu gibi önemli sorularına kendi medyalarında yanıt arayıp bulmaktadırlar: “Kendimi düzenli olarak temsil edilmiş olarak görüyor
muyum? Görmüyorsam bu bana neyi anlatır? Kendimi gördüğümde – özellikle kızsam
ya da erkeksem, ya da yoksun ya da engelli biriysem, azınlık gruptansam ya da son derece savunmasız bir durumda yaşıyorsam – kendimi nasıl yansıtıyorum?” Sonuçta, çeşitli zor koşullarda yaşayan çocukların kendilerinin medyada çok nadir de olsa olumlu yansıtıldıklarını gördüklerini biliyoruz. Kendilerinin medyadaki görünümlerini kabul ettiklerinde ise, çoğu kez gelişmiş dünyanın korumasına muhtaç güçsüz kurbanlar
olarak temsil edilmektedirler.
Son olarak yaşamın ilk iki yılı süresince ekran kültürüne yoğun olarak ve erken maruz kalmanın yarattığı sonuçlarla ilgili araştırmaların verileri de giderek artmaktadır
(Barr, 2008; Christakis, 2010; Kirkorian, Wartella, & Anderson, 2008). Bebeklerin ve
iki-üç yaş çocuklarının televizyondan sözcük ve kavram öğrenebileceğine dair bazı kaBildiriler Kitabı
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nıtlar bulunmaktadır. Ancak aşırı uyarılmanın, yaşamın bu evresindeki sağlıklı gelişme
için gerekli olan fiziksel keşiflerle çevrenin yönlendirmesinin yanı sıra normal beyin gelişmesini de etkileyebileceği ve aile ve bakıcılarla yüz yüze, yanıt bulacak, sevgi içeren
ilişki ve karşılıklı alışverişin yerine geçebileceği yönünde giderek artan kaygılar bulunmaktadır. Bu erken yaş grubu için dünyanın her yanında her türden medyaya ulaşma
olanakları geliştikçe erken yaşta medya ile karşılaşma ve onlara yönelik olarak hazırlanan yeni ürünlerin erken çocukluk dönemi gelişimindeki bu hayati yönleri tamamladığı ve desteklediği dikkatli bir seçim yapmak zorunludur.

MEDYA YARATMA İLKELERİ VE ANA HATLARI İLE
DÜŞÜK VE ORTA GELİRLİ ÜLKELERDEN ÖRNEKLER

Bu konulara ve araştırma sonuçlarına dayanarak bu bölümde erken çocukluk dönemi gelişiminde insan haklarına dayalı nitelikte iletişim yaratmanın ilke ve ana hatlarıyla ülkelerde çalışma yöntemleri üzerinde duracağız. Bu ilkelerin bütün yönleri kucaklayan tek bir hedefi vardır: Küçük çocuklarla iletişim kurmada gelişimsel olarak uygun,
kültürel olarak hassas ve kapsayıcı bir yaklaşımlar bütünü kullanarak onlara değer veren
ve onlara ulaşan yeni bir yönteme geçme zorunluluğu. Bu ilkeler ve ana hatlar, elektronik, dijital, basılı medya biçimlerini kapsamaktadır; bunlar her türden medya içeriğini değerlendirmede kullanılabilir. Bu alanda çoğu marjinal gruplarla en genç yurttaşların sosyal ve kişisel dönüşümünü destekleyen süreçler, stratejiler ve medya yardımıyla
amacın gerçekleşmesine katkıda bulunan Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF)’in
Gelişme için Haberleşme Ünitesi (C4D) (UNICEF, 2011) çok önemli rol oynamaktadır.
Buradaki örnekler ve ilkeler araştırma sonuçlarının yanı sıra yazarların UNICEF ile yaşadıkları deneyimlere de dayanmaktadır.
UNICEF Merkez Yönetimi ve Şubeleri pek çok önemli projede yaratıcı malzeme sağlayarak gelişme iletişimi deneyleri gerçekleştirdiler. Güney Asya’daki Meena iletişim girişiminde ve Afrika’daki Sarah iletişim girişiminde cinsiyet eşitliğini savunma ve gerçekleştirmeyi içeren bu çabalar daha çok orta yaş çocuklarını hedef almıştı. 8 yaşın altındaki daha genç çocuklar için UNICEF Meksika, Kosova ve Güney Afrika gibi ülkelerde Susam Sokağının yerel uyarlamalarının hazırlanmasını destekledi. Kültürel olarak
Kırgızistan’da Sihirli Yolculuk başlıklı okul öncesi çizgi film dizisi gibi özgün programları destekledi. Maldivler, Burma, Vietnam, Tanzanya, Türkmenistan, Lesotho ve Pasifik Adaları gibi yerlerde gerek çocuklar gerek onları büyütenler için medya ürünleri hazırladı (Kolucki, 2006, 2010). Bu ülkelerin çoğunda, bu katkılar tsunaminin etkisi ya da başka acil durumlar, HIV/AIDS, engelli çocuklar gibi özgül öncelikli sorunlara ve öksüzlerle korumasız çocukların – özellikle de 6 yaşından küçük olanların – ruhsal gereksinimlerine odaklanmıştı.
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ANA HATLARI UYGULAMAYA KOYMA YÖNTEMLERİ

Bu araçları kullanacak ülkelerde medya oluşturmada birkaç çalışma yönteminin etkili olduğu saptanmıştır.
– Medyanın yaratılmasında rol alan bütün taraflar ve hissedarlar en küçük çocukların benzersiz ve bütüncül gelişme gereksinimlerini karşılayacak yöntemleri oluşturmayı ortak bir hedef olarak belirlemelidir.
– Hükümet, kurumlar, ana babalar, öğretmenler ve yaratıcı medya uzmanları gibi
gruplar iletişim politikası, strateji ve program ortaya koymak üzere hep birlikte
çalışmalıdır.
– Bu gruplarda özellikle HIV/AIDS, acil durumlar, çocuk koruma, cinsiyet eşitliği
ya da diğer çocuk hakları konularında zor koşullarda yaşayan küçük çocuklarla
onlara bakanların en ivedi gereksinimleri üzerinde odaklanmış bir yaratıcı iletişim arayışı gerçekleşmelidir.
– Bu iletişim yalnızca genç çocukları eğitmekle kalmamalı onları canlandırıp harekete geçirmeli, güçlü yönlerini öne çıkarmalı ve onların gerginliklerini, sarsıntı ve acılarını aşmalarına, iyileştirmelerine yardımcı olmalıdır.
– Medya ön saflarda çalışanlarla içinde yaşanan topluluğun sağladığı bakımın yanı
sıra genç çocuklara bakan kişilerin sağladığı duyarlı, eğitici bakımı desteklemeli
ve bu süreçte tamamlayıcı rol oynamalıdır. İletişim becerisini oluşturarak ve bu
çalışanlara çocukların gelişmesine her koşulda yardım edebilecekleri güven duygusunu vererek topluluğu harekete geçirebilir.

MEDYAYI GELİŞTİRMENİN İLKELERİ VE ANA HATLARI

Prensip 1:
Küçük Çocuklar İçin İletişim Yaşa Uygun, Dostane ve Çocuktan Yana Olmalı
Çocuklar kendilerine açık, ilginç ve çocuk merkezli medya sunulmasını hak etmektedir ve buna gereksinimleri vardır. Bununla birlikte kaynakları az olan ülkelerde çoğu kez okul öncesi çocuklara gerektiği şekilde ulaşılamamaktadır. Sadece çocuk figürleri ya da çizgi film ya da çizgi roman küçük çocuklar için “uygun” medya sağlandığı sonucunu vermeyebilir. Yaşa uygun medyada çocuğun yaşamını sürdürmesi, büyümesi, korunması ve gelişmesi ile ilgili konularda kitaplar üretmek gerekir; çocuklara uygun kukla gösterileri, şarkılar hazırlamak ve bir ölçüde elektronik medyayı ulaşılır hale getirmek gerekir. Çocuklar, en iyi öğrenimi oyunlar, yaratıcı, saygın ve interaktif iletişimle, eğitimde kullanılan çocuktan yana ilkelerle gerçekleştirmektedir.
Bildiriler Kitabı
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ÇOCUKLARIN ANLAYACAĞI DİL, KARAKTER,
ÖYKÜ, MÜZİK VE ŞAKALARI/FIKRALARI KULLANIN

Elde edilen bilgiler, çocukların iletişimin onların özgül gelişimsel yaşına, gereksinimlerine uygun olması ve ilgilerini çekmesi halinde çabuk ve iyi öğrendiğini göstermektedir. İyi nitelikli, etkileyici iletişim çocuk gelişiminin temel ilkelerinin anlaşılmasıyla
ve bunların çocukların gelişme ve öğrenme süreçlerini besleyecek şekilde uygulanmasıyla başlar. Bu yaklaşım yaşa uygun öykülerin, karakterlerin ve içeriklerin kullanılması ve konuların (hastalık, korku ya da acil durum gibi) çok hassas olduğu durumlarda
bile araçların ya da malzemelerin çocukların kendilerine değer verildiğini, sevildiğini
hissettirecek, hoşa giden, eğlendirici türden olmasıyla mümkündür.

CESARETLENDİRME VE MODEL ETKİLEŞİMİ

İnteraktif iletişim, çocukların dikkati çekildiğinde öyküye ya da başka bir ortama bütünüyle katılmaları sağlandığında gerçekleşir; bu çocukların kavramsal, fiziksel ve duygusal olarak ilgilerini yöneltmesine yardımcı olur. Kitap, radyo ve televizyon gibi geleneksel medya araçlarıyla bile izleyiciler, akıllarını olduğu kadar bedenlerini de kullanarak kendilerini ifade etmeye, eleştirel düşünmeye ya da belli bir medya aracı yardımıyla yeni şeyler öğrenmeye davet edilebilir.

ÖZEL EFEKTLERİ SAĞDUYULU VE AKILLI BİR ŞEKİLDE KULLANIN

Öğrenme ve eğlenme için iyi bir öykü ve ilginç karakterler gereklidir. Fotoğraf çekerken zoom yapmak gibi özel efektler sıradanı özel bir şeye dönüştüren dâhiyane buluşlardı. Ancak, günümüz “Ticari TV kültürünün” normlarını oluşturan çerçevelerin,
görüntü öğelerinin hızlı ve sürekli değişmesi ve düzinelerce görsel ve işitsel efektler çocukların dikkatini yeterinden fazla çekebilir ve potansiyel öğrenme değerlerini yitirmelerine neden olabilir.

Prensip 2:
Çocuklar İçin İletişim Çocuğa Bütüncül Yaklaşım Sergilemeli
Yaşamı sürdürme, büyüme ve gelişme ayrılmaz bir şekilde birbirine kenetli olduğundan iletişim, çocukların fiziksel, algısal, toplumsal ve duygusal gelişmelerine denge ve
fazladan ilgi sağlamak zorundadır. Deneyimler bu konuların (sağlık, temizlik, korunma) hepsiyle birlikte entegre bir iletişim stratejisi dahilinde iletişim sağlamanın maliye-
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ti düşürdüğünü ve erken dönem çocuk gelişmesi politikasıyla birkaç ülkede yapılmakta olan planlamayı destekleyebileceğini göstermiştir.

BİR KONUYU YA DA MESAJI SUNMADA
BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM UYGULAYIN

İletişimciler, tek bir mesaj verirken erken çocukluk dönemi gelişmesiyle ilgili programlarında konuyu bir bütün olarak ele almalıdırlar. Çocuklar asıl mesajdan öğrendikleri gibi, bir öykünün rastgele ve özellikle öğretme amacına yönelik olmayan öğelerindeki
(örneğin kız/erkek davranışları ve önbilgi, çocuklara bakanların bir çocuğun korkularına
ya da yanlışlarına görsel olarak nasıl tepki verdikleri gibi) unsurlardan da öğrenirler.

YETİŞKİN-ÇOCUK İLİŞKİSİNDE OLUMLU MODELLER ORTAYA KOYUN

Özellikle çocukların zor koşullar altında yaşadığı durumlarda çocuklar için iletişimde onlarla karşılıklı ilişki içinde bulunan yetişkin ve bakıcı modellerinin olumlu nitelikler taşıması gereklidir. Çocuklar kendilerine yararlı olacak dikkatli ve ilgili bakıcılara sahip olmayabilirler ve/veya az sayıda olumlu medya seçenekleri ile karşı karşıya
olabilirler. Medya gelişmeyi ve esnekliği besleyen ve çocuklarda itilip kakılmak ya da
sömürülmek gibi, HIV/AIDS gibi hastalıklarla yaşamak ya da felaketten kurtulmuş olmak gibi günlük sorunlarla başa çıkmalarında yardımcı olacak becerilerin oluşmasını
sağlayacak bakıcı modelleri sunabilir.

İLETİŞİMİN BİR PARÇASI OLARAK
“SIĞINILACAK LİMANLAR” YARATIN

Sığınılacak liman, savunmasız çocukların tehlike anında gidecekleri fiziksel bir
yer olabileceği gibi, sözlerine kulak verildiğini ve onların ne hissettiğini başkalarının
bildiğini hissetmeleriyle açılıveren duygusal bir yer de olabilir. Böyle durumlarda çocuklar kendilerine gelebilecek zararlardan korunmuş ve güvende hisseder. Dünyada bir güven duygusunu ve yaşamlarıyla ilgili iyimserliği yeniden kazanmayı başarabilirler. Sığınılacak liman iletişiminde kitaplar ve televizyon spotları çocuğun korktuğunda sağlıklı bir şekilde nasıl bundan kurtulabileceğini, ailelerin ve toplulukların
kederli bir çocuğu nasıl destekleyebileceklerini ya da engelli bir çocuğun anaokuluna ilk kez gittiğinde nasıl güçlü yönlerini öne çıkarabileceğini ya da esnek davranabileceğini gösterir.
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Prensip 3:
Çocuklar İçin İletişim Olumlu Olmalı ve Ondaki Güçlü Yönlere Dayanmalıdır
Güçlü yönlere dayalı iletişim çocuğun “eksiklikleri” ya da sorunları yerine her çocuktaki direnci ve potansiyeli destekleme ve ortaya koyma üzerine odaklanmaktadır. Bu tür
iletişim güçlü yönleri öne çıkarmayı öğretmenin ve onları geliştirmenin yanı sıra çocuğun hayattaki büyük ve küçük mücadeleleri aşma kapasitesini geliştirir ve sorunu ortaya koymak yerine hareketi ve çözümleri ortaya koyma aşamasına götürür. Bu yaklaşım çocukları başka bir noktaya taşınmakta olduklarını hayal etmeye, görmedikleri ya
da daha önce yaşamadıkları şeyleri görmeye ve bugünün ya da geleceğin olanakları konusunda heyecan duymaya çağırır.

ÖZGÜVEN VE YETERLİLİK DUYGUSU İNŞA ETME

Araştırma sonuçları bir çocuğun özgüveninin giderek artan öğrenme yetisi ve merakla ilgili olduğunu göstermiştir. Medya küçük çocukların sadece beceri kazanmasına yardım etmekle kalmamalı aynı zamanda çocukların kendilerine değer ve önem verildiğini görmelerinin özgüveni ile, öğrenme isteğini inşa etmeye ve eleştirel düşünceyi geliştirmelerine yardımcı olduğunu bilmelidirler.

OLUMLU ÖRNEK (MODEL) KULLANIN

Araştırmaların çoğu çocukların ve yetişkinlerin tekrar tekrar gözlemledikleri davranış modellerini benimsediklerini göstermektedir. Bununla birlikte çocuk medyasının
bazı organları şiddet, basmakalıp davranış, lakap takma ve güvenli ya da sağlıklı olmayan
edimler gibi istenmeyen davranışları sergilemektedir. Sonunda çocuklara “sakın böyle
yapmayın” şeklinde kısa bir mesajla öğüt vermektedirler. Daha etkin bir başka seçenek
cömertlik, uysallık, içtenlik, ilgililik ve sorumluluk gibi sağlıklı davranışlar hakkında
destekleyici, güçlendirici mesajların yanı sıra olumlu edimler göstermektir.

ÇOCUKLARI TOPLUMSAL ADALET VE
MOBİLİZASYON MODELİ OLUŞTURMAK VE BUNU ÖĞRENMEK İSTEYEN
ETKİN YURTTAŞLAR ARASINA KATIN

Küçük çocuklar bile iletişim sayesinde aileye, yaşıtlarına, topluma ve dünyaya katkıda bulunabilir ve güçlerini gösterebilirler. Onlara kendi iletişim malzemelerini sağlamada yardımcı olmak toplum yaşantısına çocukların da olumlu katılmasının örneğini oluşturabilir.
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ZARAR VERMEYİN

Çocuklara gerçekliğin bire bir tanımını yapmak ve yararlı bilgi vermekle onlarla fazla ayrıntılı ya da gereğinden fazla açık olabilecek bilgi ve görsel malzemeyi paylaşarak
istemeden zarar vermek ya da travmalarını arttırmak arasında ince bir çizgi vardır. Silahlı çatışma, cinsel ya da diğer taciz olayları, acil durumlar ve benzeri gibi hassas konular ele alındığında fiziksel ve duygusal “koruma” içinde olmak üzere olumlu çözümler sunarak önlem almak adına yanlış yapmak daha iyidir.

İlke 4:
Çocuklara Yönelik İletişimde En Kötü Durumda Olanlar da Dâhil Olmak
Üzere Bütün Çocukların Gereksinimleri ve Yetenekleri Dikkate Alınmalıdır
Medya belli bir toplumda kimin ve neyin değerli olduğunu anlatır. İletişim çocukların kendilerini medyada olumlu olarak görmelerini ve duymalarını olanaklı kılacak
şekilde olmalıdır (utanç ya da olumsuz ya da tepeden bakan yaklaşımlara ve marjinalleşme uygulayan iletişime yer verilmemelidir). Değişik kültürlerden ve etnik gruplardan gelme çocuklar, bütün sosyoekonomik gruplar, çeşitli engelleri olan ve özel koruma gereken çocuklar, bir travma ya da üzüntü yaşayan, ya da acil durumlarda yaşayan
çocuklar bütün iletişim türlerinde temsil edilmelidir.

HER ÇOCUĞUN VE HER YETİŞKİNİN DEĞERİNİ YANSITIN

Bütün çocukların temsil edilmesi için belli bir topluluğun bütün kademelerinden
çocuklar ele alınmalıdır. Korunmasız ve yoksunluk içindeki çocuklar arasında düşük
özsaygı ya da eşitsizlik duygularını desteklemekten kaçınmak için bilinçli çabalar harcamak gerekir.

KAPSAYICI OLUN:
HER TÜRDEN FARKLILIĞI ÖVÜN VE ONA DEĞER VERİN

İnsanları olumsuz ya da basmakalıp nitelikleriyle temsil ederek ya da belli grupları dışlayarak insanlar arasındaki farklar konusundaki bilinçlenmeye katkıda bulunulabilir. Öykülerdeki karakterler arasındaki farklar da dâhil olmak üzere üstü kapalı ya da
açık mesajlarla farklı bir dünya sunularak pratik bilgiler vermek ve sorulara dürüstçe ve
doğru yanıt vermek suretiyle dolaylı ve dolaysız olarak dile getirilebilir.
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İLETİŞİMİN BASMAKALIP YAKLAŞIMLARDAN
UZAK OLMASINI SAĞLAYIN

Hemen hemen her ülkede, geleneksel masallardan çağdaş medyaya kadar her ortamda çocuklara yapılan sınıf, etnik, engelli, yaş, din ve cinsiyet klişeleri bulunur. Medya bu
klişeleri değiştirme işine katılmalı, iyi uygulamalar yaratmalı ve klişeleşmiş kalıpları kırarak çeşitliliğe saygı ortamı oluşturmaya çalışmalıdır.

YERLİ HALK KÜLTÜRÜ VE
GELENEKLERİNİN OLUMLU YÖNLERİNİ
YANSITIN VE DESTEKLEYİN

Medyada genellikle sadece Batılı görüşü yansıtan bir “kalıplaşmış anlatı” kullanır.
Ancak etkin medya yerli gruplar da içinde olmak üzere bütün kültürlerin ve halkların
olumlu geleneklerini destekler ve över. Afrika, Güney Amerika, Asya ve Arap dünyası
ile başka bölgelerin öykü ve masalları yerel ve küresel güçleri överler.

Çocuk Kitapları Potansiyeli
Çocuklar için kültürel açıdan uygun ucuz kitaplar üretmek ve sağlamak geniş bir erken çocukluk dönemi gelişimi hedeflerini destelemek üzere birkaç ülkede başarıyla kullanılmaktadır. Bu yaklaşımın değeri, okur-yazarlığı arttırmak üzere çocukların okumasının rolünü gösteren araştırmalara (Klass, Needlman & Zuckerman, 2003; Rosenkoetter & Barton, 2002; Zuckerman & Khandekar, 2010) dayandırılmış bir yaklaşım olmasından kaynaklanmaktadır. Kitaplar iki grup okur düşünülerek hazırlanmıştır: Çocuklar ve çocuğa bakanlar. Bebekler için hazırlanmış kitaplar, ilişki, birliktelik (arkadaşlık) dil ve kalıplaşmış olmayan imgelerin ve öğrenmeye hazır çocuklar ve ailelerin
üzerinde odaklanmıştır. UNICEF’in birkaç şubesiyle “Save the Children” gibi sivil toplum örgütleri ve “The Agha Khan Foundation” ya da “Soros Foundation” gibi vakıflarla
diğer kurumlar çocuk büyütme eğitimiyle okula hazırlık dönemi eğitiminin bölümleri
olarak kullanılan basit çocuk kitaplarını başarıyla hazırladılar. Tamamlayıcı şarkılar ve
kısa çizgi film ya da TV filminin yanı sıra bu kitaplar da çocuk büyüten yoksun ya da
yoksul kişiler için günlük işlerin bir parçası olacak uyumlu bakım modeli oluşturmaktadır. Bu kitaplar yetişkinler için en az üç amaca hizmet etmektedir. Birincisi bütüncül
bir yetiştirme ve erken dönem eğitimini biçimlendirmektedir. İkinci olarak kaynakları az ve zor koşullarda yaşayan çocuk sahiplerinin özgüveninin gelişmesine yardımcı
olmaktadır. Üçüncü olarak da, hem küçük çocuk hem de yetişkin için yerel bir okuma
kültürü sağlamaktadır.
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Myanmar, Vietnam, Bangladeş, Türkmenistan, Kırgızistan, Makedonya, Tanzanya,
Lesotho ve Güney Afrika gibi birbirinden çok farklı ülkelerde hem çocuğa hem de ebeveynlere seslenen “çifte hedefli” kitaplar sayesinde şu gelişmeler kaydedilmiştir:
– Kitaplar bebeği emzirmek, yıkamak, ona masaj yapmak, tarlada çalışmak ya da
sağlık ocağında uzun süre beklemek gibi günlük etkinlikler sırasında bebekle anne arasında bir sevgi ilişkisi oluşturdu.
– Bir çocuğun ellerini yıkayıp, parmaklarını tek tek fırçalarken tekerleme şeklinde
yazılmış bir öyküyü dinlemesini sağladı.
– Köyde büyükannesini ve büyükbabasını ziyaret eden bir kızın öyküsü aracılığıyla sıtmanın nasıl önlenebileceğini öğretti.
– Anne ya da babanın AIDS’den ölmesinden etkilenen çocuklara yol gösterdi ve pek
çok zor duyguyu kabullenip desteklemelerini öğretti.
– Her türden yaklaşımı ve ilişki algılarını kullanarak erken yaşlarda oyunla öğrenmelerini sağladı.
– Engelli ya da yetersiz çocukların başkalarına yardım ettiği örneklerini kullanarak
ve etnik, dinsel ya da sosyoekonomik geçmişleri farklı çocuklar arasındaki farklılıkları överek cinsiyete uygun geliştirici rollerin benimsenmesini sağladı.
Bu projenin neler sağlayacağı konusunda bir örnek, 2005 yılından beri 80.000’i aşkın yerel üretilmiş kitap takımının ülke çapında erken çocuk gelişimi programlarında
dağıtıldığı ve 5 yaşın altında 436.350 çocuğun yararlandığı olgusundan elde edilmiştir.
Ayrıca UNICEF de ülke okullarındaki bütün birinci sınıf çocukları için “Kitaplık Kutuları” vermektedir. Şimdiye dek 14.000 den fazla kitaplık dağıtılmıştır. İlk gözlemler
kitapların çocuklar tarafından kullanıldığını ve ana babayla öğretmenlerin de takdirini
kazandığını göstermektedir. 2008 yılında Nergis Kasırgası’nın ülkeye büyük zarar vermesinden sonra da etkilenmiş olan çocuklara bol bol kitap dağıtılmış ve izleme ziyaretleri sırasında sadece küçük çocuklar tarafından kullanılmakla kalınmadığı, tek sınıflı okullarda da bunlardan yararlanıldığı görülmüştür. Kitaplar bu çocuklara düş güçlerini çalıştırma imkânı vermekte ve karşı karşıya kaldıkları büyük trajediyi atlatabilmek
için beceriler geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
Çocuk kitapları bir dizi sektörel programı desteklemekte etkili bir araç olacağı gibi
bebeklere, küçük çocuklara ve ailelere gelişmeleri ve kültürleri açısından kendi dillerinde ve geçerli dilde uygun okuma malzemesini sağlayabilirler.

Lesotho Olgu İncelemesi: En Marjinal Çocuklara ve Ailelere Ulaşmak
2010 Haziranında Lesotho Maseru’da, UNICEF’ in desteğiyle “Erken Çocukluk Dönemi Gelişmesi İçin Yenilikçi İletişim” konulu ulusal bir atölye çalışması gerçekleştirildi.
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Atölye çalışmasına bütün sektörel programlardan katılım oldu, bir dizi engeli bulunanlar, doğrudan okul öncesi (özellikle öksüz, terk edilmiş ya da sakat) çocuklarla çalışanlar, yazar, yapımcı, illüstratör, fotoğrafçı, müzisyen vb gibi bir dizi yerel yaratıcı medyadan yetenekli kişiler katıldı. Atölye çalışmasının amacı çocuklar ve aileleri için en marjinallerin gereksinimlerini temsil edecek ve onları karşılayacak malzemeler üretmekti.
Bu malzemeler çocuklarla ebeveynlerde güven ve yeterlilik oluşturmak ve en güç koşullarda o koşullardan sıyrılma gücü, yaratıcılık ve güç modelleri ortaya çıkaracak şekilde tasarlanmıştı.
Atölye çalışmalarına katılanlar, çocuk kitaplarıyla çocuklar ve onlara bakanlar için
posterler ürettiler, hem çocuklar hem de yetişkinler için radyo ve TV sloganları hazırladılar. Grup geleneksel olmayan, cinsiyet ayrımcılığını körüklemeyecek kapsamlı öyküler anlama görevini yüklenmişti. Bu öykülerden bazılarının konusu şöyleydi:
– Sağır olduğu halde “Dünyanın En İyi Annesi” olan bir anneyle ilgili fotoğraflı bir
kitap. Pek çok ülkede çocuk yetiştirme programlarının bir parçası olarak “En iyi
anne/ En iyi baba” öyküleri örnekleri vardır. Ancak burada amaç engelli bir yaşantı süren ve çoğu kez dışlanan gerçek Lesotholu anne babaların da “en iyi annebaba” olarak çizilmesiydi.
– Çok ağır bir şekilde sakatlanmış bir kızla birbirine yardımcı olan, birbirini seven,
destekleyen ve birbiriyle oynayan arkadaşları hakkında öncü bir kitap. Kitaplarda
ya da televizyon programlarında genellikle hafif bir sakatlığı olan bir çocuk vardır. Burada amaç çok büyük bir sakatlığı olan ve küçük çocukların etkinliklerine
katılabilen ve katılan bir çocuğu anlatmaktı.
– HIV taşıyan ve arkadaşlarıyla yaşadığı ayrımcılık tanımayan etkinliklerle eğlenme ve eğitilme modeli oluşturan bir çocukla ilgili bir poster.
– Öksüz ya da terkedilmiş üzgün ya da kafası karışık çocukların toplandığı bir “sığınma evi”nde yaşayan ve kendisine bakan erkek bakıcının sevgi dolu özenli desteğiyle yaşayan bir oğlan çocukla ilgili bir TV reklamı.
– (Dünya Kupasına denk gelen bir dönemde) kör bir kızın üzerine zil bağlanmış
bir top kullandığında nasıl yetenekli bir golcü olabileceğini gösteren bir kısa çizgi film.
– Engelli çocukların anne-babalarının gerçek öykülerinin anlatıldığı umut, pratik
öneriler veren ve başka ana-babalara destek oluşturan radyo spotları.
Bu örnek malzemeler bu testlerden elde edilen sonuçlara dayanılarak çocuklar ve büyükler üzerinde denenmiş ve gerektiğinde değiştirilip düzeltilmiştir. Dikkat, ilgi ve kavrayışa ek olarak büyüklere çocuk bakımı hakkında görüşleri sorulmuştur. Bazı olumlu yanıtlar şöyledir:
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– Yetişkinler malzemeleri, özellikle de erkeklerin çocuk bakımı konusunda başarılı olduğunu gösteren malzemeleri beğendiler.
– Çocuklar sağır anne hakkındaki kitabı çok sevdiler ve “kendi annelerinin de tıpkı bu anne gibi olmasını” dilediklerini söylediler.
– Birkaç çocuk engelli çocuklarla oynamak istediklerini belirttiler.
– Çocuklara bakanlar posterlerin ve diğer malzemenin çocuklara bakma yollarını
yalın ve eğitici bir şekilde göstermesinden hoşlandıklarını söylediler.
Bu malzemeler hazırlandı, yayınlandı ve dağıtılarak süregiden birkaç sektörel programın bir parçası olarak kullanılacaklar. Bu medya araçlarının etkisini yönlendirme
planlarıyla bundan sonraki medya araçlarının da en yoksul ve yoksun olanların gereksinimlerini karşılamayı, onları malzemeye dâhil etmeyi ve desteklemeyi sürdüreceği konusunda kesin kararlar alındı. Ayrıca birincil hedefi çocuklar, anne babalar/bakıcılar ve
okul öncesi öğretmenler olan malzemelerin kullanımının izlenmesine devam edilecek.
Kullananlardan gelen görüşler şu ana dek olumlu oldu, UNICEF personeli malzemenin bütüncül bakım süreçlerinde ve küçük çocuklar için hazırlanan yenilikçi malzeme
(özellikle de kitap) konularında olumlu ilgi yarattıklarını gördü.
Mantsopa Communications (2010) “ECCD Malzeme Gelişimi: Qualitative Research, Focus Grup Discussions, Pretest Report,” Mantsopa Communications, Lesotho,
2010 Haziran.

SONUÇ

Giderek artan araştırmalar, bize medyanın az gelişmiş ülkelerdeki erken çocuk gelişiminde fark yaratacak olumlu ve olumsuz potansiyeli bulunduğunu göstermiştir. Bu
farklar, (örneğin saldırmayı taklit etmek yerine paylaşmayı taklit etmek gibi) davranışsal, (sınıf arkadaşlarına sataşmak yerine internette arkadaşlıklar kurmak gibi) toplumsal, (dikkat eksikliği göstermek yerine okul için hazırlıklı olma becerileri öğrenme gibi)
kavramsal, (hatta kötü yeme alışkanlıkları ve şişmanlığa yönelmek yerine) cinsel ilişkiyle geçen hastalıklardan, cinsel tecavüzden kendini nasıl koruyacağı ya da temizlik alışkanlıkları öğrenme gibi fiziksel farklar olabilir.
Yukarıdaki örneklerden de görüleceği üzere medyanın erken çocukluk dönemi sürecinde yapabileceği etkilerin sadece “iyi ve kötü” etkiler olmadığı açıktır. Bu etkiler seslendiği kişilerin kültürel değer sistemleri ve dünya görüşlerine bağlı olarak çeşitli yorumlara açık boş alanlar da bırakarak daha çok dinamik, birbiri içine geçmiş bir şekilde etkilerini gösterirler. Sonuç olarak pek çok konu açık kalır. Örneğin çocukların en
sevdiği televizyon programlarıyla ilgili web sitelerini keşfetmeleri mi tehlikelidir yoksa
video oyunları oynamaları mı? Ya da bunlar çocuğun ufkunu genişletir mi? MedyadaBildiriler Kitabı
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ki kişisel yakınlık anlatımlarının teşhiri sağlıklı mıdır, travma mı yaratır, yoksa küçük
çocuklar açısından ahlaka aykırı mıdır? Küresel pazara egemen Amerikan programlarını izlemek kültürel deneyimleri arttırır mı yoksa kişinin kültürel kimliğine ve kendine verdiği değere zarar mı verir? Travma ya da ölüm gibi konulardan söz etmek çocukların zor deneyimleri atlatabilmesine yardımcı mı olur, yoksa onları yaralayıp büyüklerden korkan, onlara güvenmeyen hale mi getirir? Çocuk haklarının ihlal edilmesini
belgeleyen programlar onların yaşamlarını iyileştirmelerine mi yardımcı olur yoksa ailelerde, topluluklarda ve kişinin grubunun bulunduğu toplumlarla dünyada en iyiyi değil de en kötüyü mü simgelerler?
Bu ve benzeri soruların yanıtları kesin değildir, kişisel ve toplumsal değişkenlere bağlıdır ve belli bir çocukla ilgili ve belli koşullar altında ele alınmalıdır.
Genel olarak yukarıda tartışıldığı üzere medya tüketiminin hem olumlu hem de
olumsuz etkileri olabilir. Araştırmalar medyanın pek çok olumlu etkisini tanımlamıştır:
Medya çocukların hayatlarını zenginleştirir, onları dünyadan ve diğer kültürlerden haberdar eder, farklılıklara karşı hoşgörü ve barışçıl duygular oluşturmaya yardımcı olur,
kavramsal (kavramaya ve bilmeye yardımcı) becerilerle okul öncesi konularda beceri ve
bilgi kazandırır, yetişkinlerin çocuk bakımını biçimlendirir ve hem çocukların hem de
yetişkinlerin hayatına sevinç katar. Yukarıdaki ilkeler ve çizilen ana hatlar, olumlu potansiyeli en fazla geliştirmeye ve medyanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yöneliktir. Dolayısıyla, erken çocukluk dönemi konusunda medyayı üretenler ve kullananlar üzerinde yapılan araştırmalara dayanarak medyanın kavramsal, toplumsal, duygusal gelişmeye ve beceri edinmeye katkı potansiyelinin bulunduğu kanıtlanmıştır. Ancak çocuklarla onların selametini arttıracak şekilde iletişim kurmak ve diğer uluslararası gelişme hedeflerimize ulaşmak için daha iyi yollar geliştirmek amacıyla sistematik
ve formatif bir yaklaşım izlenmelidir.

POLİTİKA VE PROGRAM OLUŞTURANLARA ÖNERİLER

1. Kaynaklar sınırlıysa küçük çocuklar için gelişimsel ve kültürel açıdan uygun iyi
nitelikte ve önerilen ilke ve ana hatlara dayalı kitaplar üretmekle işe başlayın. Bu
kitaplar daha sonra başka medya teknolojilerine uyarlanabilir.
2. Çocuklarla iletişim sağlamak için sektörler arası iş birliği yapmak ve yerel uyumluluk oluşturmak önemlidir. Sağlık, eğitim, çocuk koruma ve çocuk geliştirme uzmanlarıyla yaratıcı sanatçıların birlikte çalışması çoğu kez iyi sonuç verir.
3. Küçük çocuklar için yöreye özgü iletişim oluşturmanın yanı sıra medya içeriğini seçme ya da satın almada temel ilke ve ana hatlara uyun. Tek bir konu/sektör
yaklaşımı uygulamak yerine, farklı yaşlardaki çocuklarla onların ailelerinin bütüncül isteklerini karşılama konusuna odaklanın.
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4. Beyin fırtınası yapın ve iletişimin iyi kullanılmasını ve ailelerin, toplumların ve
sektörlerin yaratıcı bir şekilde harekete geçirilmesini sağlayacak yenilikçi stratejiler kullanın. Örneğin sağlık çalışanları hasta olmayıp da kontrole gelmiş çocuklara kitap verebilir, bekleme alanlarında nitelikli videolar gösterilebilir, daha büyük çocuklar kütüphanelerde ya da mahalle lokalleri ve benzeri yerlerde küçük
çocuklar için okuma köşeleri oluşturabilir.
5. Çeşitli medya organlarının çocukların yaşamları üzerindeki etkisini araştıran çalışmalara ihtiyaç vardır. Araştırmalar medyanın okula hazır olma durumunun yanı sıra geniş çaplı davranış ve tutumlar üzerindeki etkisini incelemelidirler.

TEŞEKKÜRLER

Bu bölüm Kolucki, B. ve Lemish, D’nin 2011 de yayınlanan Çocuklarla İletişim: geliştiren, esinlendiren harekete geçiren, eğiten ve iyileştiren ilke ve uygulamalar adlı kitabına dayanmaktadır. (Kitap New York:Communication for Development Unit, UNICEF
tarafından yayınlanmıştır, http: //www. Unicef.org/Ccwc/intexhtml. Adresinden sağlanabilir. Politika ve Uygulama Müdür Yardımcısı Rina Gill’e desteği ve bu projeye katkısı için teşekkür ederiz.

Notlar
1.

2.

UNICEF Strategic Framework on C4D, 2008·-Gelişmede İletişim (C4.D) UNICEF gelişme programlarının bir parçası olan olumlu ve ölçülebilir davranışlarla toplumsal değişim oluşturmak
için sistematik, planlı ve kanıtlara dayandırılmış bir süreçtir.
Reach out, and Read (http://www,reachoutandread, org): Reading with Children, Save the Children/Bangladesh (http://www,savethe children,org/programs/education/?W1~mc_id=1l09_sp_
prog_Ed); and Something to read, something to learn: Print media for and about young children.
An example from the K)wgyz Republic Regional Office CEE/ClS UNICEF, gibi projelere bakınız.

Çeviren: Şemsa Yeğin
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ÇOCUK MEDYASINDA CİNSİYET TEMSİLLERİ
Dafna LEMISH

Prof. Dr.,
ABD Güney Illinois Üniversitesi
Kitle İletişimi ve Medya Sanatları Dekan Vekili

ÖZET

Bu sunumda, son dönemde yapılan iki büyük araştırma projesine dayanarak dünya
çapında çocuk televizyonlarındaki cinsiyet temsilleri ele alınacaktır. 24 ülkede gerçekleştirilen ilk araştırma, çocuk televizyonundaki cinsiyet ve ırk temsillerindeki eşitsizliği belgelemektedir. Araştırma, genel olarak, televizyon ekranında erkeklerin kızlara
oranla iki kat daha fazla göründüğünü, beyaz ırktan karakterlerin ekranda daha baskın olduğunu ve dünya çapında yayınlanan çocuk programlarının büyük çoğunluğunun Kuzey Amerika kaynaklı olduğunu öne sürmektedir. Çalışmada ayrıca, tüm dünyada kadınlık ve erkekliğe ilişkin klişelerin nasıl oluşturulduğu ve bu klişelerin çocuklara nasıl aktarıldığı gösterilmektedir1. İkinci araştırma projesi, çocuklar için daha iyi
bir televizyon oluşturmayı hedefleyen 65 ülkeden 135 çocuk televizyonu yapımcısıyla
gerçekleştirilen mülakatlara dayanmaktadır.
Bu alanda çalışan akademisyenler ile tüm dünyadan yapımcıların anlayışlarını birleştiren bu sunumda, cinsiyet ayrımını güçlendirme çabasında olan kâr amaçlı televizyon
piyasasının, genç bireylerin yaşamlarındaki cinsiyet kimliğini geliştirmeleri üzerindeki rolü tartışılacaktır. Sunumda ayrıca, televizyonda çocuklara sunulan cinsiyet imgelerinin dünya çapında sosyal gündemi meşgul eden önemli varoluşsal ve kültürel kaygılarla nasıl örtüştüğü de incelenecektir. Sunumda, genç izleyicilerin hedeflendiği televizyon programlarında cinsiyetin betimleniş biçimindeki dönüşümler de tartışılacaktır. Sunumda, medya çalışanlarının cinsiyet eşitliğini, sosyal çeşitliliği ve çocukların refahını sağlamak amacıyla eylem odaklı önerileri ile medyada var olan cinsiyet ve kültür
betimlemeleri eleştirel çözümlemelerin ötesine geçilerek incelenecektir. Medya çalışanlarının bu önerilerinde 8 ilke yer almaktadır. Bunlar; “Eşitlik”, “Çeşitlilik”, “Karmaşıklık”, “Benzerlik”, “Birlik”, “Aile”, “Gerçeklik” ve “Sesini Duyurma”dır. Sunumda bu model yansıtılacak ve tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kadınlık, Cinsiyet, Küresel, Erkeklik, Yapımcılar, Temsil, Klişeler

1.

Götz, M. & Lemish, D. (Eds.) (2012). Seksi kızlar, Kahramanlar ve Gülünç Kaybedenler:Tüm
Dünyada çocuk televizyonunda Cinsiyet temsilleri. New York: Peter Lang.
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ABSTRACT

The presentation will review gender representations in children’s television around the
world, based on two recent large research projects. The first of these is a content analysis conducted in 24 countries that documented the inequality of gender and racial representations on children’s television, suggesting that on the whole, boys appear twice
as frequently as girls; that Caucasian characters dominate the screen; and that the vast
majority of children’s television programs traveling the world originate in North America. The study also demonstrates how the stereotypes of femininity and masculinity are
constructed and promoted to children world wide2. The second project is a study based
on interviews with 135 producers of children’s television from 65 countries, who are
making an effort to produce better television for children3. Incorporating the existing
scholarship in this area with the insights of the producers from around the world, the
presentation will discuss the role television plays in developing gender identity in the
lives of young people in a profit-driven market which continually strives to reinforce
gender segregation. It will also examine how gender images presented to children on
television are intertwined with important existential and cultural concerns that occupy
the social agenda worldwide. The presentation will discuss the transformations taking
place in the portrayal of gender in television productions aimed at younger audiences.
It will go beyond a critical analysis of the existing portrayals of gender and culture by
sharing media professionals’ action-oriented recommendations for change to promote
gender equity, social diversity and children’s wellbeing. These include eight principles:
Equality, diversity, complexity, similarity, unity, family, authenticity, and voicing. This
model will be discussed and illustrated.
Key Words: Femininity, Gender, Global, Masculinity, Producers, Representation, Stereotypes

Çocukların Televizyonunu Değiştirme Konusunda İşe Yarayan Sekiz İlke
DÜNYA ÇAPINDA ÜRETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Tüm dünyada çocuklar için daha iyi bir televizyon yaratmanın yollarını araştırma çabalarının parçası olarak, dünya çapında çocuklara yönelik kaliteli televizyon programlarının yapımcılarının fikirlerini sormaya, bilgi ve uzmanlık birikimlerinden yararlanmaya
karar verdim. Dört yıl boyunca, tüm kıtalarda 65 ülkeden, çocuk medyasıyla ilgili çeşitli
uluslararası etkinliklerde kişisel olarak karşılaştığım 135 medya çalışanıyla görüştüm.
2.
3.
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Götz, M. & Lemish, D. (Eds.) (2012). Sexy Girls, Heroes and Funny Losers: Gender representations in children´s TV around the world. New York: Peter Lang.
Lemish, D. (2010) Screening gender in children’s TV: The views of producers around the world.
New York and Abingdon: Routledge.
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Sözünü ettiğim etkinlikler arasında Münih’te 2004, 2006 ve 2008’de uluslararası
Prix Jeunesse festivalleri; 2006’da Tokyo’da Japonya Ödülleri; 2007’de Basel’de BaselKarlsruhe Forumu ve 2007’de Johannesburg’da 5. Dünya Çocuklar için Medya Zirvesi yer alıyordu.
Görüşmelerde yapımcılara kişisel kariyer gelişimleri; mevcut işleri; ülkelerinde çocuklara yönelik kültürlerinde ve televizyonlarında yaşanan sosyal meseleler hakkındaki algıları; kendi işlerinde ve festivallerde izledikleri başkalarının işlerinde sosyal gösterimlerden edindikleri izlenimler; önerileri ve değişim beklentileri gibi sorular soruldu. Neredeyse tüm görüşmeler kasete kaydedildi ve harfi harfine deşifre edildi. Görüşülenler İngilizceyi anadili olarak konuşmadığından, orijinal konuşmanın tarzı ve tadı
korunmaya çalışılarak küçük İngilizce düzeltmeleri yapıldı. Deşifre metin daha sonra
görüşmelerde su yüzüne çıkan başlıca konular açısından sağlam bir tematik analize tabi tutuldu. Hayallerini, fikirlerini, hayal kırıklıklarını ve sorularını yanıma alıp kütüphanelere giderek sağlam mesleki bilgiyi akademik çözümleme ve kuramsal çerçeveyle
bütünleştirmeye çalıştım. Sonuç olarak, ortaya çıkan bu sosyal eylem araştırması projesi aynı zamanda medya ve sosyal dünya hakkındaki mesleki ve akademik bilgileri bütünleştirmenin potansiyel yararlarını da gözler önüne seriyor.
Bu makalenin amacı, tüm dünyada çocuklara yönelik daha iyi televizyon içeriği üretmekle ilgili olarak bu çalışmada ortaya çıkan kavramsal çerçevenin kısaltmış bir versiyonunu temin etmektir. Bu amaç doğrultusunda, medya profesyonellerinin görüşmeler
sırasında benimle paylaştıklarının tam kalbinde yatan sekiz sağlam ana ilke sunuldu:

EŞİTLİK

• Eşitlik, televizyonda erkek ve kız çocuklara eşit davranılıp eşit roller ve fırsatlar sunulurken aynı zamanda farklılıkları dikkate alınıp saygıyla yaklaşıldığında gelişir.
Görüşülenlerin gözlemlerinin altındaki temel varsayım, çocuklara yönelik programlarda cinsiyet eşitliği gereksinimiydi. Görüşülenler erkek ve kız çocukların eşit
haklara, eşit fırsatlara ve eşit sorumluluklara sahip olması gerektiğine ve her iki cinsiyete de sağlık ve sıhhat sağlayıp potansiyellerini gerçekleştirmelerine, öz saygı ve tatmin dolu, onurlu bir yaşam sürmelerine, ailelerinde ve toplumlarında üretken katılımcılar olmalarına olanak tanıyacak aynı bakım ve beslenmenin sunulması gerektiğine inanıyorlardı. En göze çarpan görüşe göre, erkekler ve kızlar ekranda her tarzdan ve eşit sayıda olmalıydılar; çünkü varlıkları eşit şartlarda gerçek varlıklarını ya
da buna yönelik gereksinimlerini simgeliyordu. Birçok görüşülen için, cinsiyet eşitliği hem erkeklere hem kızlara aynı kişilik özelliklerini taşıma, aynı rolleri ve meslekleri üstlenme, hikâyede aynı konumda olma olanağı sunmak anlamına geliyordu. Daha
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kesin olarak belirtmek gerekirse, görüşülenler “rolleri tersine çevirmekten” yani geleneksel olarak bir cinsiyetle özdeşleştirilen rollerin diğeri tarafından resmedilmesinden bahsetti: Balet, hemşire ya da öğretmen olmaya özenen erkekler ve otobüs şoförü, boksör ya da bilim insanı olmaya özenen kızlar; dikiş diken, yemek pişiren ya da
küçük kardeşlerine bakan erkekler ve spor yapan, bir gruba lider olan ve teknolojiyle ilgilenen kızlar.
Kızları liderlik rollerinde ve erkekleri bakıcılık rollerinde gösterebilme arzusu birçoklarının tekrarladığı bir yorumdu. Örneğin, Leona (Filipinler), şöyle dedi:
[...] erkekler ve kızlar oldukları gibi olma özgürlüğüne sahip kişiler olarak tasvir edilmeli, [...] adam ve kadınların, kız ve erkeklerin çeşitliliğini gösteren, eşitlerin ilişkilerini vurgulayan karakterler ve hikâyeler yaratmaya dikkat edilmeli. Örneğin, kızların neler yapabileceği ve yapamayacağına ya da duygularını bastıran erkeklere dair klişeleri sorgulayacak olay örgülerimiz var.

Bu vizyon, hem erkeklerin hem kızların, erkeklerin kırılganlıklarını gizlemeleri ve
kızların iç enerjilerini kontrol etmeleri yönündeki sosyal beklentilerle kısıtlanmaksızın
tüm duygularını dışa vurma kabiliyetlerini içeriyor. Görüşülenlere göre, erkekler için
eşitlik kendilerini ifade edebilmelerine, bakıp büyütme niteliklerini sergilemelerine olanak tanımak anlamına geliyordu. Diğer yandan, kızlar için eşitlik esprili ve güçlü olmalarına izin verilen, zeki, bağımsız ve kendinden emin karakterler geliştirmek demekti.
Her şeyin ötesinde, yapımcılar itici güçlerinin odak noktası olarak saldırganlıktan vazgeçen erkekler ve algılanan kuvvetlerinin odak noktası olarak cinsel flörtlerden vazgeçen kızlar görmek istiyorlardı. İçlerindeki gücü daha yapıcı ve farklı şekillerde ortaya
koyan erkekler ve kızlar görmek istiyorlardı.

ÇEŞİTLİLİK

• Çeşitlilik, çocuklar hem cinsiyet, ırk, etnik köken, vb. gibi her sosyal kategoride
hem de tüm olası gruplarda geniş bir karakter yelpazesi ve karışımı aracılığıyla
temsil edildiğinde elde edilir.
Çeşitlilik ilkesi cinsiyet, ırk, etnik köken, sınıf, din, dil, coğrafya, tarih, beceriler, yaş,
cinsellik ve aile kimliklerini inşa edecek şekilde etkileşen diğer tüm temel insan durumları ve özellikleri arasındaki kesişme noktalarına dikkat edilmesini gerektirir. Durum
açıktı: Programda bir insan grubunu temsil eden sadece tek bir karakter varsa, hepsini
simgelemesi beklenir. Bu durumda, bir insan özelliği en çarpıcı niteliktir ve bu da tektipleşmeyle sonuçlanır. Buna karşın, birçok kız (ve erkek) varsa, karakterler özellik ve
nitelik çeşitliliği sergileyebilir, farklı formlarda ve şekillerde, birçok olasılıkların birleşimi olarak ortaya çıkabilir.
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Çeşitlilik birçok yapımcının dile getirdiği önemli bir meseleydi. Örneğin, Abby
(ABD) şunları söyledi:
Çeşitliliğin bu ülkede devasa bir mesele olduğunu düşünüyorum [...] Afrika kökenli Amerikalılar, Hispanikler, Asyalılar [...] Çocukların televizyonunda çok az çeşitlilik var [...]
Irk, din, kültür - birleşik bir ülke olmaya çalışırken, aynı zamanda çeşitlilik içeren bir ülke olduğumuzu, farklı olduğumuzu, farklı olan insanlara saygı duyduğumuzu da kabul
etmeliyiz. Çocuklara insan olduğumuzu söylememiz gerek [...].

Svein (Norveç), dünyanın dört bir yanından gelen son göç dalgalarıyla ilgili çeşitlilik meselelerinden, birçok Kuzey Avrupalı görüşmecinin dile getirdiği bir kaygıdan
bahsetti:
Diğer ülkelerden gelen çocukların statüsünü yükseltmeye çalışıyoruz [...]; çünkü çok fazla göçmen çocuk var [...] Bunu tüm programlarımıza yansıtmalıyız [...] Türkiye’den ve
Pakistan’dan, hatta Asya’dan - Kore ve Vietnam’dan çocukları göstermek zorundayız. Birçok çocuk burada doğdu ve Norveç toplumuna ebeveynlerinden daha çok karıştı; zaten
çatışmaların bazıları da buradan kaynaklanıyor. Bunu televizyonda ele almalıyız.

Elaine (Brezilya), çeşitlilik tartışmasını çocuklara kapsayıcı bir toplum sunulması
açısından ele aldı.
Bizim için asıl mesele, kapsayıcılıktır [...] Kapsayıcılıktan bahsederken, siyahları, yoksulları, engellileri ve Hintlileri kastediyoruz.

Genel olarak, katılımcıların çeşitlilik üzerine görüşleri, toplumların yapılarının değiştirilmesiyle tutarlı gösterimler ve televizyondaki baskın beyazlıktan uzaklaşmayı içeren
zorluklar aracılığıyla bir çok kültürlülük ve farklılığa hoşgörü noktasında durmaktaydı.
Çeşitlilik her yerde, her karakter formunda ve türünde, hem kurgu hem gerçek formatlarda, sahnenin hem önünde hem arkasında gereklidir. Farklı beden ve yüz şekilleri ve
ten renkleri, tüm kültür tarzları ve modalarını yansıtan kostümler ve kıyafetler, diller ve
şiveler, ev ortamı ve yiyecekler, adetler ve dini gelenekler, şehirli ve kırsal yaşam tarzlarının yanı sıra çocukların dünyalarını oluşturan ve temsil eden çeşitli sınıfları yansıtmalıdır. İyi karakterler ve heyecan verici öyküler her renk, şekil ve formda görünebilir.

KARMAŞIKLIK

• Karmaşıklık ilkesi, bir dereceye kadar, “farklı ama eşit” konumunu benimser ve
pratikte, daha karmaşık, geniş kapsamlı ve klişelerden uzak karakterler üreterek
hem erkekler hem kızlar için olasılıkları ve nitelikleri genişletmeye çalışır.
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Karakter karmaşıklığı gereksinimi, az gelişmiş karakterlerin ve kalıpların genel
varlığını yaygın şekilde eleştiren görüşülenlerin ortaya koyduğu temel tartışma konularından biriydi. Tek bir belirli niteliği temel alan, tek boyutlu karakterlerin (“aptal sarışın” ya da “iyilik timsali kitap kurdu” kız; “zorba” ya da “zeki ama antisosyal”
erkek”) kendilerini basitliğe, kalıplara ve az gelişmiş olay örgülerine sürüklediğini
iddia ettiler.
Yukarıda ele alınan çeşitlilik ilkesi farklı karakter türlerinin kapsanmasına odaklanırken, karmaşıklık ilkesi her karakterin “geniş kapsamlı” kalıplardan uzak, tam bir insan olmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, çeşitlilik “karakterler arası” ilkesine odaklanırken karmaşıklık “karakter içi” ilkesini temel alır. Farklı şekilde ifade etmek gerekirse, bir programda birçok farklı karakter olabilir ama bazıları ya da tümü çok klişe ve
karmaşıklıktan yoksun olabilir.
Julie (İngiltere) karmaşıklığı savunan ayrıntılı bir açıklama sundu:
[...] Karakterlerimizi ne kadar karmaşık yapabilirsek, o kadar farklı yönlerini gösterebileceğimizi [...], karakterler ne kadar zengin olursa, bu konuya o kadar çok eğilebileceğimizi
düşünüyorum. Herhangi bir karakteri aşırı basitleştirmemenin önemli olduğunu düşünüyorum [...] Asıl önemli olan şu: Bu karakterlere inanıyor muyuz? Onları bu bağlamda
anlıyor muyuz? Onlar gibi hissediyor ve onlar gibi hareket ediyor muyuz?

Karmaşıklık ilkesi, bir dereceye kadar, “farklı ama eşit” anlayışını benimser ama daha karmaşık, geniş kapsamlı ve klişelerden uzak karakterler üreterek hem erkekler hem
kızlar için olasılıkları ve nitelikleri genişletmeye çalışır.

BENZERLİK

• Benzerlik ilkesine göre, senaryo çatışma, kalıplaşma, statü belirleme ve karşıtlığa
yol açabilecek farklılıklara odaklanmak yerine kızların ve erkeklerin yaşamlarının ortak yönlerini vurgulamalıdır.
Benzerlik ilkesi, aynı zorlukları, arzuları, hayalleri ve umutları paylaşan çocukları
yüceltir: sevgi ve dostluklara ihtiyaç duyan, maceraları olan ve zorlukların üstesinden
gelen çocuklar; meraklı ve çevrelerini keşfetmeye istekli olan, kimliklerinin farklı yönleriyle mücadele eden çocuklar; dünyada kendilerine bir yer edinmeye çalışan çocuklar. Bu ilke, azimli ve olumlu olan, sorunlarını ve başarılarını paylaşan hem kız hem erkek çocukların sunulmasını savunur. Bu durumda, sorunlar kızların ya da erkeklerin
sorunları, çoğunluk çocuklarının ya da azınlık çocuklarının sorunları, yetkin çocukların ya da engelli çocukların sorunları olarak değil, çocukların yaşamlarının sorunları olarak sunulur.
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Görüşülenlerin bana söylediklerine göre, iyi programcılık çocukları birbirine ve
aynı zamanda kendilerine yaklaştırır. Televizyonda çocuklar arası benzerliklerin farklılıklara ağır bastığı ortak bir dünya görme arzusu, örneğin, pazarlama amacıyla cinsiyet farklarını vurgulayan ve iki ayrı dünya inşa eden cinsiyet ayrımının popülerliğiyle çarpıcı bir tezat oluşturuyor. Matt (ABD) de bana son derece basit şekilde bunu açıkladı:
Her çocuğa hitap etmek sorun değil; çünkü biliyorsun, her çocuk gerçekten aynı şeyleri
istiyor. Sevilmek istiyorlar, gülmek istiyorlar, ağlamak istiyorlar, öğrenmek istiyorlar, yaşamlarını kutlamak istiyorlar, yerel çevrelerine katkıda bulunabileceklerini hissetmek istiyorlar, bunların hepsini istiyorlar.

Böylesine ortak nokta varken, tektiplere takılıp kalmak, sık sık söyledikleri gibi, “sadece tembellik” yüzünden; özlerine sadık olmakla birlikte beklenmedik şeyler de yapan, eğlenceli ve zeki karakterler geliştirmek zor. Konuşmalar ilerledikçe, kalıpları kırmanın ve ekranı bulanıklaşan cinsiyet ve etnik köken farklılıklarına açmanın, çocuklara cinsiyet ayrımını aşan gerçek bir seçim fırsatı sunmanın görüşülenler tarafından
çocukların büyümesi ve gelişimi açısından daha güvenli ve sağlıklı bir ortam yaratmanın bir yolu olarak görüldüğü açıklık kazandı. Enerjik, akıllı, aktif, güvenilir, işbirliğine açık, bir hedefe doğru çabalayan, zorlukların üstesinden gelen ve çatışmalarla akıllıca başa çıkan “güçlü” karakterler sunmayı savundular. Üstelik iyi dostlar ve ilgili yetişkinler tarafından destekleniyorlardı.
Abby (ABD) şöyle dedi
[...] ve program yapımcıları olarak bu çocuklara karşı bir sorumluluğumuz olduğunu,
onlara yaşamdaki iyi şeyleri göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Hayattaki iyi şeylerse alışveriş değil, televizyon bir şeyler satmak için değil. İlginç karakterleri benimsiyorlar, sevgi gösteriyorlar; bireylerdeki gücü, ahlakı gösteriyorlar ve ahlaktan bahsederken bireysel ahlakı, doğru şeyi yapmayı kastediyorum. Ama tüm televizyonlar bunu yapmıyor.

Beatriz (Ekvador)
[...] kişinin zayıflıklarla nasıl başa çıkabileceğini ve yetersizlikleri nasıl yetkinliklere dönüştürülebileceğini

göstermek isterken Eric (Kanada) şöyle bir öneride bulundu:
Esas olan rol modelleri değil (televizyonda). Olduğun kişi olmak.
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BİRLİK

• Birlik, kızlar ve erkekler arasındaki dostlukların ve ilişkilerin eşit şartlar üzerine
inşa edilmesini gerektirir.
Birlik ilkesi, çocukları birlikte yaşam deneyimlerini paylaşırken, birbirleriyle işbirliği yaparken, mutlu bir büyüme ve gelişim için ortak arayışlarında birliktelik kurarken
sunma olasılığını ifade eder. birlik ilkesini uygulayarak, çocuklar arasındaki benzerliklerin gündeme getirilmesi, cinsiyet ve çok kültürlü ilişkiler arasındaki uçurumları kapatacak ve çocukların gruplar arası ilişkiler kurduğu anlatımları sunarak, engellerin aşılmasına destek verecektir. Daha büyük bir birlik sağlama arayışındaki senaryolar, tüm
çocukları insan olarak nitelendiren temel özellikleri ve emelleri vurgular. Birlik konusunda ilerlerken, görüşülenler alternatif ilişkilerin gösterilmesinin ve işbirliğinin teşvik
edilmesinin televizyonda çağdaş çocukluk ayrımında reform yapma çabalarına yönelik
bir müdahale görevi üstleneceğini iddia ettiler.
Görüşülenlerin iddialarının en temel unsuru, erkekleri ve kızları cinsel gerilime ve
romantizme indirgenmemiş koşullarda işbirliği yaparken görme arzusuydu. Samora
(Güney Afrika) bunu doğrudan ifade etti:
Erkeklerin ve kızların birlikte etkileşim kurmalarını, cinsellik içermeyen dostlukları görmek
istiyorum... bunu kaybettik... TV’de etkileşim kalıplarını gösteren her şey cinselleştiriliyor.
Dışarı çıkıp birlikte eğlenebileceklerini, aynı dansı paylaşabileceklerini, aynı hobileri paylaşabileceklerini ve birlikte yaşamın dinamiklerini değiştirebileceklerini görmek istiyorum.

Kasper (Danimarka) izleyicilere daha karmaşık bir program ve mesaj sunma deneyimini paylaştı:
İki cinsiyet arasındaki ilişkileri gösteren bir şey yapmaya çalıştık... Şu anda Amigo adlı bir
oyun programımız var; erkek ve kız arkadaşların birbirine yardım etmesini sağlamaya çalıştık. Kullanabilecekleri farklı becerileri olduğunu fark ediyorlar ve bazen kızlar fiziksel
şeyleri erkekler de akademik şeyleri temel alıyorlar ya da tam tersi oluyor. Deniyoruz.

Little Peace of Mine (Benim Küçük Barışım) adlı bir belgeselde çok farklı bir örnek
gösterildi. İsrailli bir Musevi erkek ile Filistinli bir kız arasındaki gergin ve karmaşık
ilişkiyi konu alan belgeselde, karakterler bir barış hareketi başlatmak için işbirliği yapmaya çalışıyor ve derinlere inen politik farklılıklarını anlamaya çalışırken birbirlerine
meydan okuyorlar.
Dahası, böyle bir yaklaşım çekici görünüm ve tatminkar ilişkiler kadar heyecan verici maceralar yaşamak arasındaki bağlantının koparılmasını da öngörüyor. Bu tür klişelerin ortadan kaldırılması, her şekil, renk ve formdaki erkeklerin ve kızların arkadaş
olabileceğini ve birlikte iyi vakit geçirebileceklerini ortaya koyuyor.
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AİLE

• Aile, çocukların yaşamlarındaki ana sosyal bağlamdır ve dolayısıyla çocukların
deneyimlerinin destekleyici, ilgili bir aile yaşamına oturtulması insan ilişkileri,
anne-baba-çocuk ve yetişkin-çocuk ilişkileri açısından olumlu rol modelleri sunulmasına olanak tanır.
Ailenin çocuklara yönelik programlardaki merkezi konumu, görüşülenlerin uygulamalarında önemli bir temaydı. Türü ne olursa olsun, aile arzu edilir olarak kabul edilirken, çocukların ilgili ve sağlıklı aile ortamlarında büyüdüklerinin görülmesi gerektiğinde uzlaşılmaktaydı. Birçok Amerikan durum komedisinde ve filmlerde genellikle yetersiz anne-babaların temsil ettiği işe yaramaz aileler gösterme ya da “evde tek başına” trendinin bir parçası olarak aileyi tamamen yok sayma eğilimine karşı sert eleştiriler yapıldı. Bu çalışmada görüşülenler bu eğilime tüm kalpleriyle karşı koyuyorlardı.
Onların aile merkezli bakış açılarına göre, çocukluk, genel olarak özel ilgi ve çocukların büyüdüklerinde nasıl bireyler olacaklarına ilişkin bir vizyon ve model barındıran
yetişkin karakterler gerektiren bir dönemdir.
Anne babaların Ebeveynlerin çocukların sağlıklı gelişimlerindeki ve anne babalık
modelleri olarak merkezi konumları, her ne kadar değişse de, Hanne (Norveç) tarafından şu şekilde ifade edildi:
[...] Anne babalar çok önemli; anne babalar her zaman ilişkilerin ve öykülerin temelinde[...] Ayrıca büyükbabalar, büyükanneler de var ve ben onları gelenekleri aktaran ama
aynı zamanda cinsiyet açısından daha adil olanları daha çok vurgulayan rollere koyuyorum. Ayrıca yerel kültürümüzü destekleme ve bazı yönlerini vurgulama amacımız hakkında da söylenecek şeyler var.

Sonuç olarak, hikâyeleri nesiller arası bir bağlama yerleştirmek, ortak bir kültür ve
mirasın yanı sıra daha sağlıklı çocukluklar barındıran belirli aile düzenlerine bağlantıyı önermenin bir yoludur.
Aile konusunun tartışılması, genelde, daha belirgin olarak babaların ve yeni erkeklik formlarının tartışılmasına dönüştü.
Ne ailesinin diktatörü ne de aptal soytarısı olmayan, olumlu erkek rol modelleri görme arzusu, dünyanın dört bir yanından profesyonellerle görüşmelerin birçoğunda dile getirilse de özellikle Kuzey yarım küreden görüşmecilerin konuşmalarında yaygındı.
Arap dünyasındaki Susam Sokağı yapımından bahseden Caroline (ABD) şunları söyledi:
[...] hem erkek hem kadın çok güçlü yetişkin karakterler; kadınlarla bütünleşmiş erkekler; kadınları rollerinde destekleyen erkekler; çocuklarıyla da son derece aktif olan er-
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kekler var. Filistin’deki programla birlikte ortaya çıkan şeylerden biri, programı izleyen
erkeklerin programdan çocuklarıyla daha aktif olmayı öğrendikleri yorumunu yapmalarıydı [...]

Sorumlu ve sevgi dolu yetişkinlerden gördükleri destek ve ilgi ortamında büyüyen
çocukların sunulması, birçoklarına göre, televizyonun çocukların desteklenmesine sunabileceği en büyük katkılardan biriydi.
Bunlar devasa şehir merkezlerinde yaşam koşullarının kendi başlarının çaresine bakmak zorunda bıraktığı sokak çocukları da olabilir; rekabetçi bir kapitalist dünyanın baskıları arasında sıkışarak çocuklarının yaşamlarında gerçek ve anlamlı bir yer edinmek
yerine onları teknolojilerle ve aksesuarlarla şımartan varlıklı ailelerin yalnız çocukları da olabilir.

GERÇEKLİK

• Gerçeklik televizyon programlarını gerçek yaşamdan karakterler, anlatılar ve sosyal bağlamları betimleyecek şekilde tasarlanmaya yönlendirir.
Gerçeklik ilkesi, yapımcıların özdeşleşme ve bağlılık içerme potansiyeliyle “gerçek
yaşamdan alınmış” gibi görünen sosyal bir dünya sunan programlar yaratma çağrısını yansıtır. Bu duruş, özellikle yayıncı kuruluşların yapımcılar üzerinde kurduğu daha yüksek reytingler sağlayan kâr odaklı dış pazar değerlerine uyma baskıları ve izleyicileri yabancılaştırabilecek ya da statükoyu sarsacak hassas konulara (eşcinsellik; iktidardakilere muhalefet; sektörde kazandıran formülleri ve başarılı klişeleri izleme hevesi ve modası, vs.) değinmekten kaçınma yönündeki siyasi ve ideolojik baskılar karşısında daha da çarpıcı bir hal alıyor.
Görüşülenlerin gerçeklik konusundaki odak noktası, karakterlerin inandırıcılığıydı.
Tina (ABD) karakterlerin görünümünden bahsetti:
Gerçek çocuklar ve dolayısıyla sivilceleri var, saçları bazı günler kötü görünüyor ve mükemmel görünmüyorlar. Ayrıca bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Böylesine basit
bir şey görmek son derece güçlendirici. Kendinizi ekranda görmeyi kastediyorum, özellikle de kızlar için; çünkü ABD’de zayıf, güzel ve mükemmel olmak genç kızlar için standart ve idealdir. Tüm o dergilerde okudukları hiç kimse gerçek değil. Gerçekten hakiki,
gerçek görünen çocukların sunulmasının kesinlikle çığır açan bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum.

TV karakterlerinin izleyicilerin günlük hayatlarıyla bağlantılı olması gerçeklikle ilişkilerinde temel bir konu. Örneğin, Omar da (Suriye) bu konuyu dile getirdi:
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Çin, Kore ya da Japonya’dan ithal çizgi filmler aldığımızda, Arap çocuklarına uyacak şekilde düzenlememiz gerekiyor. Çocuklara tanıdık gelecek şekilde yapıyorlar; böylece örneğin, çocuklar ve anne babalar arasındaki ilişkiler ya da okullar, yetkililere karşı davranışlar yabancı gelmiyor.

Yetişkinlere saygısızlık Müslüman kültürlere yabancı bir kavram ve bu tür şeyler geleneklerinin ve değerlerinin yıkılması olarak algılanıyor. Alternatif biçimler çocukların
evlerinde sosyal yaşamın nasıl olduğu ya da olması gerektiğine ilişkin gerçek olmayan
deneyimler sunuyor, bu örnekte Suriye toplumunda olduğu gibi. Dolayısıyla, görüşülenler açısından, inanılır bir gerçeklik ve “yaşama sadık olma” anlamında gerçeklik sadece programların kalitesini ve izleyicilerini yansıtma potansiyellerini değerlendirmeye yönelik ölçütler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ve belki daha önemlisi, değişimi
daha etkin ve anlamlı şekilde sunmaya yönelik bir ölçüt sunuyor. Gerçeklik, çocuklara
yönelik televizyon programcılığı bağlamında, sadece halk ağzıyla “satış yapmamak”, diğer bir deyişle doğal yerel kültür ve değerlerin terk edilmesine yönelik dış baskılara boyun eğmemek ve sosyal gerçekliğe sadık bir program yaratmak olarak ifade edilebilecek olumlu bir ilke anlamında dile getirildi.

SESİNİ DUYURMA

• Sesini duyurma, televizyon programları çocukların bakış açılarının bizzat kendilerinin gördüğü ve dile getirdiği biçimde sunulacak şekilde düzenlendiğinde mümkündür.
Son ilke, görüşülenlerin bizzat çocukların “sesini duyurma” çağrılarıdır. Az ya da kötü temsil edilen grupları onlara medyada söz vererek güçlendirme kavramı, çeşitli kuramsal yaklaşımlardan ve farklı ilgi alanlarından gelen akademisyenler tarafından kapsamlı şekilde tartışılmıştır. Hem çocukluğun kuramsallaştırılmasında hem de tüm kültür ve medya formlarında temsil edilmesinde çocukların (Kendilerine ait) alanları, sesleri ve bu yüzden temsilleri yoktur. Bizim tartışmamız bağlamında, “sesini duyurmak”
temelde çocukların bakış açılarının yetişkinlerin ürettiği medya kanallarında ifade edilmesine olanak tanımaktır. Bu “sesini duyurma” çağrılarında, “yetişkinlerle konuşan çocuklar” ya da iç dünyalarını kendi çıkarlarına “geliştiren” çocuklar yerine “çocuklarla
konuşan çocuklar” değeri vurgulanır.
Görüşülenler çocuk programı yapımcılarının çocukların kendi adlarına konuşmalarına olanak tanımak yerine genellikle çocuklar hakkında konuştuklarını düşünüyorlar.
Bu konu çocuklar hakkındaki programlar ile çocuklar için programlar arasında bir ayrım
olarak da dile getirildi. Bu ayrım, çocukların yer aldığı bir programın mutlaka çocukların iyiliği ve ihtiyaçlarını hedeflemesi gerekmediğini öne sürüyor. Çocuklar için kaBildiriler Kitabı
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liteli programlar değerlendirilirken çocuklara program karakterleri olarak rol vermek
gerekli olabilir ama yeterli bir koşul değildir. Bu iddia birçok örnekle açıklanabilir. Emma (Bolivya) şunları söyledi:
Çocukların yaşamları hakkında, hakları hakkında konuştukları “With Our Own Voices” (Kendi Sesimizle) adlı bir dizi yaptık. Konuşabiliyorlar, kendi görüşlerini dile getirebiliyorlar. Ayrıca bunu kendi dillerinde yapabilmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum [...]

Margaret da (Kenya) şunları paylaştı:
Okula gitmek isteyen bir kızla ilgili Asya’dan bir program izliyorduk, çok ilginçti; çünkü
kızın bakış açısından bir öyküydü [...] dolayısıyla meseleler halen aynı ama farklı bir bakış açısından veriliyordu. Mpule (Botsvana) şöyle bir öneride bulundu: Neler hissettiklerini paylaşmaları, başarı öykülerini, korkularını, hayal kırıklıklarını paylaşmaları için
hepsine söz veriyorum. Bir yüzleri olmasına olanak tanıyalım.

Diğer eşitlik ilkelerine atıfta bulunurcasına, görüşülenlerin “sesini duyurma” çağrılarının ardında böyle bir stratejinin çocukların bizzat değişimin temsilcileri olmasına olanak tanıyarak bir şekilde sosyal değişime katkısı olacağı ve bunun da, hem ekranda hem ekran dışında çocuklara da fayda sağlayacağı varsayımı yatıyordu. Bir şekilde çocukları, özellikle halen dünyanın dört bir yanında büyük ölçüde susturulan
kızları ve dışlanmış çocukları bir şekilde güçlendirme potansiyeline sahip olduğuna
inanılıyor.

SONUÇ

“İlke” kavramı burada bir ideal, ulaşılması gereken ve çocukların dünyasında sosyal
değişim arayışında olan yapımcıların yerleşik eylem bildirimlerinde temel aldıkları bir
vizyon olarak kullanılıyor. Bu doğrultuda, yapımcılık için strateji ve dünya çapından
çocuklar ile gençlerin izledikleri televizyon ekranlarında somut değişimler için öneri görevi görebilecek “işe yarar” ilkeler olarak tanımlanabilir. Eşitlik, çeşitlilik, karmaşıklık, benzerlik, birlik, aile, gerçeklik ve sesini duyurma ilkelerine dair düşüncelerin,
kültürel ve coğrafi konum, cinsiyet, eğitim, istihdam koşulları, profesyonel uzmanlık
alanlarındaki farklılıklara rağmen birçok görüşülen tarafından paylaşıldığı ve bu nedenle büyük ölçüde evrensel olduğu iddia edilebilir. Ancak açıkçası sunulan ilkelerin
medya yapımları kadar sosyal çıkarımları açısından nasıl yorumlanabileceği ya da yorumlanması gerektiği kültürden kültüre değişkenlik gösteriyor. Diğer yandan, görüşülen çoğu yapımcı bu kavramsal ideallerin her birini dile getirirken, bunu bu mese-
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lelerin onları ilgilendirdiğini ve genel vizyonu genç izleyicileri insani ve adil bir dünyada yaşatmak gibi büyük bir amaç çerçevesinde kalan çocuk televizyonu için program fikirleri tasarlar ve hayata geçirirken karar süreçlerinin bir parçası olduğunu belirtmek niyetiyle yaptılar.

Not
1.

Bu makale, izin alınarak D. Lamish’in (2010)
“Screening Gender on Children’s Television: The Views of Producers around the World” (Çocuk Televizyonunda Cinsiyet Taraması: Dünya Çapında Yapımcıların Görüşleri) adlı (NY, outledge) kitabının 6. bölümünün kısaltılmış versiyonunu temel almıştır. Lütfen bu ve diğer konuların kapsamlı tartışması için kitaba bakın.

Çevirmen: Pınar Şengözer Şiraz
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ÖZET

On yıllardır süren araştırmalar medya ve çocukluk arasındaki ilişkinin tek yönlü değil karşılıklı olduğunu göstermiştir. Bu yazıda medya-çocuk gelişimi arasındaki ilişkinin her iki yönü de sunulmaktadır. Çocukluk boyunca dört dönemdeki önemli gelişim
özelliklerini, her bir dönemdeki tipik medya kullanımını inceleyerek ve sonrasında bu
özelliklerin medya kullanımını ve seçimlerini nasıl etkilediğine ilişkin varsayımlar oluşturarak çocuk gelişiminin çocukların medya kullanımını ve seçimlerini nasıl önceden
belirlediğini tartışıyoruz. Daha sonra, kamudaki tartışmalarda en çok öne çıkan medyanın olumlu ve olumsuz etkilerine dair bir genel görüş sunuyoruz. Gelecekteki araştırmalar için yönlendirmeler belirleyerek yazıyı sonuçlandırıyoruz.
Anahtar kelimeler: ergenler, çocuklar, gelişim, internet, medya, medya etkileri, medya
seçimleri, medya kullanımı, televizyon, video oyunları.

ABSTRACT

Decades of research have shown that the relationship between media and childhood
is not unidirectional but reciprocal. In this chapter, both directions of the media-child
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development relationship are presented. We discuss how child development predisposes children’s media use and preferences by reviewing key developmental characteristics of four periods across childhood, the typical media use during each period,
and then hypothesizing how these characteristics influence media use and preferences. Next, we present an overview on the negative and positive influences of media that
are most prominent in the public debate. We conclude by identifying directions for future research.
Keywords: adolescents, children, development, internet, media, media effects, media
preferences, media use, television, video games.

Çocuk medyası küresel, milyar dolarlık bir iş haline gelmiştir. Yirmi birinci yüzyıl
çocuklarının yaşamları başlangıcından itibaren ekran önünde gelişmektedir (Wartella
& Robb, 2011). Artık bebeklerin kendilerine yönelik hazırlanmış çok geniş DVD seçenekleri vardır. Erken çocukluk dönemindeki çocuklara yönelik televizyon pazarı, pazarlamacılar mali açıdan kârlı olan bu seyircilere programlar, reklamlar ve lisans anlaşmalarıyla ulaşmaya çalışırken sert bir rekabet yaşamaktadır. Orta öğrenimdeki çocuklar hiç olmadığı kadar yüksek oranlarda video oyunu oynarken ergenlerin % 80’i arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için Facebook gibi sosyal ağ sitelerini kullanmaktadır (Lenhart ve ark., 2011). Medya eğlencesi çocukların ev ve okul ortamlarına öylesine girmiştir ki kültür yorumcuları bu durumu çocukluğun “eğlendirilmesi (entertainization)”
olarak adlandırmıştır (Gabler, 1998).
Eğlence medyasının yaygınlaşması göz önüne alındığında araştırmacılar, sağlık sektörü çalışanları ve kamu politikaları savunucularının çocukların mevcut medya ortamını net bir şekilde anlamaları önemlidir. Buna, medya ve çocuk gelişimi arasındaki çetrefilli ilişkiyi anlamak da dahildir. Çocuk ve medya konusunda on yıllardır süren araştırmalar medya ve çocukluk arasındaki ilişkinin tek yönlü değil karşılıklı olduğunu göstermiştir. Bu yazıda medya-çocuk gelişimi arasındaki ilişkinin her iki yönünü de ele almaktayız. İlk bölümde, çocuk gelişiminin çocukların medya kullanımını ve seçimlerini nasıl önceden şekillendirdiğini tartışacağız. İkinci bölümde medya kullanımının çocuk gelişimini nasıl etkilediğini tartışacağız. Gelecekteki araştırmaları için çok önemli
olan literatürdeki boşlukları belirleyerek sonuçlandıracağız.

GELİŞİM ÇOCUKLARIN MEDYA KULLANIMINI
VE SEÇİMLERİNİ NASIL ETKİLER

Çocukların kullandığı medya ve özellikle medya seçimleri - büyük oranda - çocukların gelişim becerileri tarafından yordanmaktadır. Araştırmacılar küçük çocukların
kendi var olan ortamlarına en azından kısmen dahil edebilecekleri medyayı seçtikleri-
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ni, aşırı basit ve aşırı karmaşık uyarıcılara karşı ise daha az eğilim gösterdiklerini önermektedir. (örn., D. R. Anderson & Lorch, 1983).
Bu orta derece-fark hipotezi (Valkenburg & Cantor, 2000) herhangi bir yaşta orta
düzeyde bir uyarıcı zorluğunun seçildiğini ve bu düzeyin çocuk olgunlaştıkça arttığını
yordamaktadır. Orta derece- fark varsayımı değişik yaş gruplarındaki çocukların medya seçimlerinin neden bu kadar farklı olduğuna ilişkin geçerli bir açıklama sunmaktadır. Sonuçta, medya içeriğinin algılanan basitliği ya da karmaşıklığı çocuklar olgunlaştıkça dramatik olarak değişmektedir. Sadece orta derece farklı ve bu nedenle iki yaşındakilere cazip gelen medya içeriği altı yaşındakiler için fazlasıyla basit ve dolayısıyla albenisiz olabilir.
Bu şekilde, çocukların medya kullanımını ve seçimlerini anlamak için çocukların
normalde nasıl geliştiğini anlamak önemlidir. Bu bağlamda, çocukluk boyunca yaşanan dört dönemin (bebeklik ve yeni yürümeye başlayan bebekler, erken çocukluk, orta dönem çocukluk ve ergenlik) önemli gelişim özelliklerini sunuyoruz ve bu özelliklerin çocukların medya kullanımını ve seçimlerini nasıl etkilediğine ilişkin varsayımlar oluşturuyoruz. Ayrıca her bir dönemde normal olarak tüketilen medya oranına ilişkin istatistikler de sunuyoruz. Bu yazıda çoğunlukla Amerikan medya kullanımı araştırmalarından alınan verileri sunuyoruz. Ancak burada sunulan medya kullanım alışkanlıkları diğer endüstrileşmiş ülkelerde de benzerdir (Beentjes, Koolstra, Marseille, &
van der Voort, 2001; Szybist, 2011).

BEBEKLER VE YENİ YÜRÜMEYE BAŞLAYAN BEBEKLER

Bu yaş grubu doğum ile 2 yaş arası çocukları içerir. Hayatlarının ilk iki yılında, temel reflekslerle hareket etmekten 18 ay civarı daha anlamlı davranışlarda bulunmaya
doğru geçerken çocuklar çok ciddi bir büyüme gösterirler (Bukatko, 2007). Çocuklar
yaklaşık 4 aylık olduğunda, televizyon izlemeye karşı bir miktar ilgi göstermeye başlarlar. Bu başlangıç rastlantısal değildir. Dört aylıkken sosyal gülümseme ortaya çıkar: Bebekler hoşlandıkları bir şey gördüklerinde ya da duyduklarında gülmeye başlarlar. Aynı zamanda çevrelerinden belirtileri yakalama becerileri ile beraber sesin yönüne doğru başlarını ya da gözlerini çevirerek boşluktaki sesin yerini tespit etme becerileri de olgunlaşmıştır. (Field, Muir, Pilon, Sinclair, & Dodwell, 1980)
Yaşamın ilk yılında dikkati aslen yönelme refleksi belirler. Bebekler tipik olarak ani
ve yeni sesler ve hareketlerle beraber parlak renklere ilgi gösterirler. İkinci yılda, dikkat
yenilikten daha az, ilgili ve ilginç içerikten ise daha fazla etkilenir hale gelir. 18 ay civarında, ilk problem çözme becerileri (hedefe yönelik davranışlar) ve bununla beraber
basit yapbozları yapma ve basit oyunlar oynama seçimi de ortaya çıkmaya başlar. 18 ay
civarında haftada neredeyse 20 yeni sözcük öğrenmeye başlasalar da bebekler ve yeni
Bildiriler Kitabı
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yürüyen bebeklerin sınırlı dil becerileri vardır (Bukatko, 2007). Bu noktada, bir hikâye
kitabında ya da görsel-işitsel medyada karşılaştıkları tanıdık nesnelerin (gemi, ev, tren)
ve bildikleri yaratıkların (köpek, kedi) isimlerini dile getirmekten hoşlanırlar.
Bu yaş grubu için medya kullanımı oldukça tartışmalı bir konudur. 1990’ların sonlarında Baby Einstein videolarının satışa sunulmasıyla, bebek ve yürüyen bebek demografisine yönelik medya çok büyük, uluslararası bir endüstri haline geldi (Christakis, 2009). Ve gene de birçok sağlık uzmanı bu seyirci üzerindeki medyanın (potansiyel olarak negatif) etkisi hakkında henüz yeterince bilgi sahibi olmadığımızı savunmaktadır (örn. Christakis, 2009). Bu ve benzer endişeler kamu politikası girişimlerinin oluşmasını beraberinde getirmiştir. Örneğin, ABD’de Amerikan Pediatri Akademisi yaşamın ilk iki yılında televizyon seyredilmesini onaylamazken (İletişim ve Medya Konseyi, 2011), Fransa bebekleri hedef alan programların yasaklanmasına yönelik bir adım atmıştır. Yine de bu çalışmalara karşın, son tarihli veriler 1 yaşın altındaki ortalama çocuğun günde neredeyse 1 saat televizyon yayınına maruz kaldığını ve
2 yaşa gelindiğinde bu oranların günlük 2 saate yaklaştığını göstermektedir. Bunu tarihsel bir bağlam içine koymak gerekirse, 1971 yılında çocukların televizyon izlemeye başladığı ortalama yaş yaklaşık 4’tü. Bahsedildiği üzere, bu, bugün 4 aydır (Christakis, 2009).
Medyanın bu genç seyirci için uygun olup olmadığına ilişkin göreli olarak tartışmalı duruma karşın, bebeklerin ve yürümeye başlayan bebeklerin çok belirgin medya
seçimleri sergilediğini biliyoruz. Örneğin, küçük seyirciler ağırlıkla müzik ve şarkılara dayalı içeriği seçmektedir. Dikkat çekici şekilsel özelliklere sahip içeriğin çocukların
ilgisini en fazla canlı tutan içerik olduğunu da biliyoruz. Bu seçim bebekler biraz daha
büyüyünce (18 aylık civarında) hafifçe azalır ve basit öyküler bunun yerini alır. Sınırlı
bilişsel ve sözel becerileri dikkate alındığında, yavaş ilerleyen, tanıdık bağlamlar kullanan, önemli tekrarlar içeren ve sözel isimlendirme fırsatları sunan içerik de bu yaş grubu için çekicidir.

ERKEN ÇOCUKLUK

Erken çocukluk 3 ile 6 yaş arasındaki çocukları kapsar. Bu dönemde çocuklar genel
olarak ben-merkezcilik (kendi görüş açısını başkalarının görüş açısından ayırma becerisinin olmaması) ile beraber algısal sınırlılık (bir nesnenin hemen algılanabilir özelliklerine odaklanırken diğer bilgi türlerini göz ardı etme eğilimi) ve merkezleme (bir nesnenin tek bir, daha çarpıcı özelliğine odaklanma, diğer daha az çarpıcı bilgileri dahil etmeme eğilimi) özellikleri gösterirler. (Bukatko, 2007). Erken çocukluk hayal ile gerçekliğin ayırt edilememesi ile nitelendirilir. 18 aydan itibaren çocukların çoğu kendi hayali
oyunlarında hayal ile gerçeği birbirinden ayırt edebiliyorken medya dahil kendi çevre-
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lerindeki nesnelerin ve uyaranların gerçeklik durumunu değerlendirmeleri gerektiğinde bunda daha az başarılı olmaktadır.
Erken çocukluk ayrıca hızlı duygusal gelişimler ile de karakterizedir (Thomas, 2005).
Yeni doğanlar neşe, üzüntü ve kızgınlık gibi temel duygulara ilişkin yüz ifadeleri yapabilirler. Ancak erken çocukluk döneminin başında, çocuklar kıskançlık, suçluluk ve utanç
gibi kendilik bilincine dair duygular olarak adlandırılan duyguları da yaşamaya başlarlar. Kendilik bilincine dair duygular bakış açısı alma becerileri gerektirmeleri açısından
temel duygulardan ayrılır (örn. başkasını hayal kırıklığına uğratma nosyonu). 4 yaşa gelindiğinde, çocuklar başka insanlardaki daha karmaşık kendilik bilincine ilişkin duyguları anlamaya başlarlar. Ancak duyguları tespit etmeleri hala algısal açıdan sınırlıdır.
Bu yaş grubundaki çocuklar duyguları daha az algısal ipuçları ile değil, hâlâ sadece dışarıdan görülen ipuçları (örn. ağlama; üzgün yüz) ile anlayabilirler.
Günümüzün erken çocukluk medya pazarı, medya ortamındaki en rekabetçi ve en
kalabalık pazarlardan biridir. Medya kullanım raporları 3 ile 6 yaş arasındaki çocukların
günde neredeyse üç saatlerini medya kullanarak geçirdiklerini göstermektedir (Common Sense Media, 2011). Küçük çocuklar (3 yaş) medya zamanlarının çoğunu televizyon izleyerek geçirmektedir. Çocuklar büyüdükçe (4-6 yaş), günlük medya diyetlerine
video oyunlarını da eklemeye başladıklarını görmekteyiz (günde yaklaşık 30 dakika).
Beklenildiği üzere, erken çocukluk döneminde sosyal medya kullanımı ya da interaktif medyanın başka şekillerinin kullanımına (örn. internet kullanımı, mesajlaşma) neredeyse hiç zaman ayrılmamaktadır.
Erken çocukluk döneminde medya içeriğine gösterilen ilgi çok ciddi şekilde artar
(Valkenburg & Vroone, 2004). Bu da, çocukların bilgiyi işleme becerilerindeki hızlı artışı ve gelişmiş sözcük dağarcıklarını yansıtmaktadır. Ancak bilişsel ve duygusal kapasiteleri hala sınırlıdır. Erken çocukluk döneminde çocuklar deneyimden ve anlamsal bilgiden (örn. çimenler yeşildir, sandalyenin dört ayağı vardır) yoksundur ve bu da yeni
medya içeriğini oldukça zorlayıcı yapabilir. Sonuç olarak, çocuklar normal olarak yavaş ilerleyen, tekrarlar içeren ve tanıdık bir bağlam içinde basit karakterler barındıran
medya içeriğini seçmektedir. Bu seçimler erken çocukluk döneminin sonlarında değişebilir ve özellikle erkek çocuklar daha hızlı ilerleyen, daha karmaşık karakterlere ve
macera konulu içeriklere ilgi duyar hale gelir.
Erken çocukluğun karakteristik özelliği olan algısal sınırların olması ayrıca çocukların medya karakterlerini, görünür dürtüleri ve duyguları gibi algısal açıdan göze çarpan özellikler üzerinden değerlendirmelerine neden olmaktadır. Ve medyada
hayal ile gerçekliği birbirinden ayırt edememeleri yüzünden hayali karakterler gerçek hayattaki karakterler kadar çekici ve ilgi uyandırıcı olmaktadır. Üç yaşına geldiklerinde, çocuklar televizyondaki kişiliklere bağlılıklarına işaret eden beyanlarda
bulunmaya başlarlar. Ancak gerçek hayattaki karakterler kadar hatta onlardan daha
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çok hayvanlardan ya da çizgi film karakterlerinden etkilenebilirler. Bu yaş grubundaki çocuklar karakterlerin bir duman bulutu içinde yok olması gibi ‘özel efektlerden’ de çok etkilenirler.

ORTA DÖNEM ÇOCUKLUK

Orta dönem çocukluk 7 ile 11 yaş arasındaki çocukları kapsar. Erken çocukluk ile
orta dönem çocukluk arasındaki en büyük fark orta dönem çocukluktaki çocukların
resmi eğitime başlamalarıdır. Bu aşamada, düşünce süreçleri daha olgun ve daha yetişkin benzeri hale gelir. Çocuklar hâlâ soyut ve varsayımsal düşünme yapamıyor olsa da,
artık mantıklı şekilde düşünebilmekte ve problem somut olaylar ve nesneler için geçerli olduğu sürece mantıklı bir şekilde problem çözebilmektedir. Çocuklar artık hayal ile
gerçeği tam olarak ayırt edebilmekte ve bunun sonucu olarak da çizgi film karakterlere yönelik hayranlıkları ciddi oranda azalmaktadır. Duygusal gelişim karmaşıklık ve
çok yönlülük yönünde ilerlemeye devam etmektedir. Çocuklar artık kendi duygularını ve başkalarının duygularını daha iyi anlayabilmektedir. Böylelikle çocuklar başkalarının görüş açısını gittikçe daha fazla şekilde anlayabilmektedir. Resmi eğitim sistemine giriş ve başkalarının bakış açısını anlamanın birleşimi arkadaş ilişkilerine daha fazla önem vermeye neden olur.
Orta dönem çocukluktaki çocuklar göreli olarak daha yüksek oranlarda gündelik
hayatlarına medyayı dahil etmeye devam ederler. Orta dönem çocuklukta, - çoğu televizyon olan - medya kullanımı ile geçen ortalama 3 saat ile erken çocukluk dönemine
benzer rakamlar görürüz (yaklaşık 40 dakika oyunlarla, Common Sense Media, 2011).
Ancak 8 yaş civarında, çocuklar günde neredeyse 4 saat televizyon seyrederek, 1 saat
video oyunu oynayarak ve 20 dakika da sosyal medya sitelerinde geçirmektedir. (Rideout, Foehr, & Roberts, 2010). Orta dönem çocuklukta televizyon izleme kesinlikle artmasına rağmen, bu rakamlar interaktif medyaya artan bir ilgi ve kullanımın altını çizmektedir.
İnteraktif medyaya artan ilgiyle beraber, orta dönem çocuklukta medya seçimlerini
etkileyen bazı başka değişiklikler de vardır. 6 yaştan itibaren çocuklar Susam Sokağı gibi yavaş tempolu eğitici programlara olan ilgilerini kaybetmekte ve daha hızlı ve daha
karmaşık eğlence medyasına yönelik bir seçim göstermektedir. Ayrıca aksiyon ve şiddete karşı da ilgi duymaya başlarlar. Bu nedenle, bu yaş grubu için geliştirilen ve aksiyon, şiddet ve ikili karakterler (yani, iyi / kötü, erkek / kadın) içeren bol miktarda medya eğlence programı vardır. Orta dönem çocuklukta, çocuklar ‘merkezden kaymaya’
ve detaylara ilgi göstermeye başlarlar. Bunun sonucunda daha karmaşık medya karakterlerini ve daha sofistike olay örgülerini yeğlerler. Bununla beraber, soyut düşünmede hâlâ zorluk çektiklerini dikkate alırsak içeriği seçerken somut problemlere ve nes-
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nelere odaklanmaya devam ederler (örn. hazine avı, prensesin kurtarılması). Çocuklar
artık hayal ile gerçek arasındaki farkı anlasa da, bu yaşta her çocuk aynı derecede gerçekçi içerik ile ilgilenmez. Kızlar genelde gerçek yaşam programlarına ilgi gösterirken,
birçok erkek çocuk fantezi içeriklere ilgi duymaya devam eder (örn., Transformers, Power Rangers). Karakter seçimlerinde de bir değişiklik vardır. Erken çocukluk karakterin görünümüne odaklanmayla nitelenirken, orta dönem çocukluğun artan duygusal
gelişimi medya karakterlerinin psikolojik özelliklerine daha fazla odaklanılmasına yol
açar. Çocuklar artık psikolojik olarak özdeşleşebilecekleri karakterlerden, örneğin espri anlayışı olan karakterlerden hoşlanırlar.

ERGENLİK

12-18 yaş arası dönemi kapsayan ergenliğe hızlı fiziksel, psikolojik ve bilişsel değişiklikler eşlik eder (Bukatko, 2007). Fiziksel değişim artan hormon seviyelerinin (McClintock & Herdt, 1996) yanında beyindeki gelişmeleri de içerir (Blakemore & Choudhury,
2006). Özellikle alın korteksi - beynin karar verme, planlama, uygunsuz davranışları
engelleme ve sosyal ilişkileri anlamaktan sorumlu alanı - çarpıcı şekilde gelişir. Bu fiziksel değişiklikler psikolojik değişikliklere de yol açar. Örneğin, ergenlik çoğunlukla
ruh halinde dalgalanmalar, daha fazla risk alma davranışı ve artan cinsel istek ile nitelendirilir. Bu fiziksel ve psikolojik değişikliklerin yanında bilişsel gelişim çok iyileşir ve
15 yaşında yetişkin düzeyine erişir. Ergenler soyut ve daha sofistike bir şekilde düşünebilir ve artık daha üst düzey akıl yürütme kapasitesine sahiptirler.
Ergenler bencilleşip (yani sadece kendi görüş açısından olaylara bakma) idealist oldukça benmerkezcilik bu dönemde tekrar ortaya çıkar (Thomas, 2005). Bu durum ergenlerin otorite sahibi kişilere karşı çok eleştirici olmalarına yol açar (örn., ebeveynler ve
öğretmenler). Ayrıca bu benmerkezciliğin bir sonucu olarak hayali seyirci yani ergenlerin başkalarının sürekli olarak kendilerini izlediğine ve düşündüğüne dair inancı ortaya
çıkabilir. Arkadaş ilişkileri ergenler için de oldukça önemlidir ve kendi eşsiz kimliklerini
oluşturmaya başlarken, hayali seyirci perspektifi onların tavsiye ve destek için arkadaşlarına gitmelerine yol açar. Son olarak, bu benmerkezcilik kendi deneyimlerini benzersizmiş şekilde hissetmelerine yol açar ve bu da bazen risk alıcı davranışlara neden olabilir.
Medya ergenlerin günlük hayatlarının önemli bir parçasını temsil eder. Ergenler günlerinin 8 saatini herhangi bir medya şeklini kullanarak geçirmektedir (Rideout ve ark.,
2010). Zaman açısından televizyon hakimiyetini korurken (5 saate yakın), ergenler günde yaklaşık üç saat video oyunu oynayarak ve interneti kullanarak (örn. sosyal ağ siteleri, hızlı mesajlaşma Rideout ve ark., 2010) geçirmektedir. Bu dönemde arkadaşların
artan önemi dikkate alındığında, bu bağlantıları beslemek ve korumak için ergenlerin
internete - özellikle sosyal medyaya - başvuruyor olmaları mantıklı gelmektedir.
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Ergenlik döneminde oluşan fiziksel, psikolojik ve bilişsel değişiklikler medya seçimleri üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Birinci olarak, soyut şekilde düşünebilme becerisi sayesinde ergenler orta dönem çocukluktaki çocuklara göre daha karmaşık medyayı
seçmektedir. Özellikle yetişkin seyirci için oluşturulan medyayı yeğlerler. Korku filmleri, korku, risk alma, alaycılık unsuru olan ve diğer kaba espri şekilleri içeren programlar (örn., Jackass), bu seyirciye özellikle cazip gelmektedir. İkinci olarak, belki de artan
idealistik görüşlerinin bir sonucu olarak, ergenler sosyal ders içeren medyayı (örn. sosyal problemlere çözümler) yeğlemekte ve hayran kalabilecekleri daha yaşlı karakterleri izlemekten keyif almaktadır. Son olarak, ergenler arkadaşlarıyla bağlantı kurabilmelerini sağlamanın yanında kendilerini ifade etmelerini ve kimlik oluşturmalarını sağlayan medyaya özellikle ilgi göstermektedir (örn., Facebook gibi sosyal ağ siteleri, YouTube gibi içerik yaratım siteleri, Greenhow, Robelia, & Hughes, 2009).

ÇOCUK GELİŞİMİNDE MEDYANIN ETKİLERİ

Genç seyircilerin gelişim açısından sınırları, çocukların medya kullanımında geçirdikleri süre ve medyanın sürekli evrimi göz önüne alındığında birçok araştırmacının
medyanın potansiyel etkisi ile ilgili endişe duyması şaşırtıcı değildir. Aslında, bu endişeler medyanın çocukların hayatındaki rolü üzerine elli yılı aşkındır süren araştırmaları
teşvik etmiştir (örn. Pecora, Murray, & Wartella, 2007). 1950’lerde başlayan bu araştırmaların çoğu çocuk gelişimi üzerinde medyanın olumsuz etkilerine - özellikle medyadaki şiddetin saldırganlık üzerindeki rolüne eğilerek - odaklanmıştır. 1970’lerden itibaren, Susam Sokağı’nın ortaya çıkışıyla araştırmacılar medyanın çocuk gelişimini olumlu
olarak da etkileyip etkilemeyeceğini de sormaya başlamıştır. Medyanın olumlu ve olumsuz etkileri üzerine tam bir inceleme bu yazının kapsamını aşsa da, kamu tartışmaları arasında en çok yer alan medya etkilerine yönelik bir genel bakış sunuyoruz. Agresif
davranışlar, ADHD (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) ilişkili davranışlar, cinsel
yönelim, cinsel riskli davranışlar, ebeveyn-çocuk çatışması ve çocuklukta aşırı kilo dahil
medya kullanımı ile ilişkilendirilen bazı olumsuz sonuçları vurgulayarak başlayacağız.
Sonra olumlu sosyal davranış, okula hazır olma, temel konu bilgisi, yaratıcılık ve hayal
gücü dahil medya kullanımı ile ilişkilendirilen olumlu sonuçları sunacağız.

OLUMSUZ ETKİLER

Agresif davranış. Medyanın çocuklar üzerindeki etkileri söz konusu olduğunda, şiddet içerikli medyanın agresif davranışlar üzerindeki etkisi en fazla araştırma ilgisi çeken konu olmuştur. Şiddet içerikli medyaya maruz kalmanın onu takip eden saldırgan-
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lıkla ilişkili olup olmadığı ve ilişkiliyse bunun nasıl olduğuna dair yüzlerce korelasyon
çalışması, deneysel ve boylamasına araştırma yapılmıştır. Bazı çalışmalar erken çocukluk dönemindeki şiddet içerikli medya etkilerini araştırmış olsa da (örn., Christakis
& Zimmerman, 2007) bu çalışmalar genel olarak orta dönem çocukluk ve ergenlikte
şiddet içerikli medyaya maruz kalmanın etkilerini araştırmıştır (örn., Gentile, Lynch,
Linder, & Walsh, 2004; Huesmann, Moise-Titus, Podolski, & Eron, 2003). Çalışmaların çoğu televizyondaki şiddet içeriğinin saldırganlık üzerindeki etkisini değerlendirmesine rağmen (örn., Bushman & Huesmann, 2001) son yıllarda şiddet içerikli interaktif medya da araştırma konusu olarak artan şekilde ilgi görmüştür (örn., C. A. Anderson & Dill, 2000).
Bazı çalışmalar şiddet içerikli medyaya maruz kalma ile saldırganlık arasında herhangi bir ilişki olmadığını ileri sürerken (örn., Ferguson, San Miguel, Garza, & Jerabeck,
2011), çoğu şiddet içerikli televizyon izlemenin ya da şiddet içerikli video oyunlar oynamanın agresif davranışlarla pozitif açıdan ilişkili olduğunu ve hatta ilerleyen yıllarda
agresif davranışlara yol açabileceğini göstermektedir. (örn., Huesmann ve ark., 2003).
Meta-analitik araştırmalar bu argümanı desteklemektedir. Paik & Comstock (1994) şiddet filmleri ve televizyonda şiddet içeren programlarla ilişkilendiren etkinin boyutlarını
belirlemek üzere bir meta-analiz gerçekleştirirken Anderson & Bushman (2001) şiddet
içerikli video oyunlarıyla ilişkilendirilen etkiyle ilgilenmişlerdir. Her iki analiz de şiddet içerikli medyanın agresif davranışlar üzerinde küçük ve orta boyutta etkileri olduğunu ileri sürmüştür (sırasıyla, r = .31 ve . 19 ) Moderatör analizler medya şiddetinin
etkilerinin erkeklerde kızlardan ve küçük çocuklarda büyüklerden daha etkili olduğunu da göstermektedir (Paik & Comstock, 1994).
Medyadaki şiddet içeriğinin agresif davranışları nasıl arttırabileceğini açıklamak üzere
bazı kuramlar kullanılmaktadır. En çok kullanılan kuramlardan ikisi sosyal bilişsel kuram
(Bandura, 2001) ve duyarsızlaştırma kuramıdır. Sosyal bilişsel kurama göre çocuklar sadece kendi deneyimleri aracılığıyla değil ayrıca başkalarını gözlemleyerek de öğrenirler.
Çocuklar başkalarının belirli bir şekilde davrandığını ve bu davranış nedeniyle cezalandırıldıklarını ya da ödüllendirildiklerini gördüklerinde, hangi davranışların sosyal olarak kabul edilebilir olduğunu, hangilerinin olmadığını öğrenirler. Bu sosyal bilişler çocukların fiili davranışlarını yönlendirmeye yardımcı olur. Diğer yandan, duyarsızlaştırma kuramı medyadaki şiddete tekrar tekrar maruz kalmanın saldırganlık hareketlerine
karşı kademeli bir alışmaya yol açtığını belirtmektedir. Zaman içinde ve medyadaki şiddete artan şekilde maruz kalmayla, çocuklar agresif davranışlara daha fazla alışmakta ve
bu da akabinde ahlaki değer yargılarını ve davranışlarını etkilemektedir.
Şiddet içerikli medyaya maruz kalma ve saldırganlık hakkındaki çok sayıda araştırmanın ışığında, medya araştırmacılarının çoğu bugün şiddet içerikli medyaya maruz
kalmanın çocukların saldırganlık eğilimlerinde bir rol oynadığını kabul etmektedir. Ve
bu araştırmacıların çoğu da hem sosyal bilişsel kuramının hem de duyarsızlaştırma kuBildiriler Kitabı
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ramının bu ilişki için adil açıklamalar olduğunu savunmaktadır. Gene de aynı araştırmacılar çok sayıda cevaplanmamış soru olduğunu da kabul etmektedir. Örneğin, hangi
çocukların medyadaki şiddet içeriğinden en kolay ve en çok etkilendiği hakkında çok az
şey biliyoruz. Aile ya da arkadaş ortamının bu ilişkiyi nasıl yumuşatabileceği hakkında
da çok az bilgiye sahibiz. Şiddet içerikli medyadan en çok kimlerin etkilendiğini belirlemeye çalışan araştırmalar gelecekteki araştırmalar için kritik bir alandır.
ADHD-ilişkili davranışlar. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (ADHD) yüksek seviyede dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtülerine hakim olamama ile karakterize
bir davranış bozukluğudur (Amerikan Psikiyatri Birliği [DSM-IV-TR], 2000). ADHD
klinik bir teşhis olsa da birçok yazar ADHD’yi bir davranış süreminin aşırı ucu olarak
kabul etmektedir. Son yıllarda, ADHD teşhisi konulan (örn., Akinbami, Liu, Pastor, &
Reuben, 2011) ve ADHD ile ilişkili davranışlar için ilaç tedavisi gören (örn., Hollingworth ve ark., 2011) çocuk sayısında bir artış vardır.
Eğlence medyasının bazı özelliklerinin çocuklarda ADHD ilişkili davranışlara neden
olabileceğine ilişkin tekrarlayan iddialar bulunmaktadır (Christakis, 2009; Nigg, 2009).
İddiaların çoğu genelde ADHD teşhisinin konulduğu erken ve orta dönem çocukluğa odaklanmaktadır. Bu iddiaları araştıran araştırmalar sınırlı olsa da, güncel araştırmalar medya (televizyon ve video oyunları) ile geçirilen zamanın, müteakip ADHD ve
ADHD ilişkili davranışlarda bir rolü olabileceği argümanını desteklemektedir (Christakis & Zimmerman, 2007; Miller ve ark., 2007). Örneğin boylamsal araştırmalarda,
Swing ve arkadaşları (2010) televizyon ve video oyunlarına maruz kalmanın orta dönem çocukluk örnekleminde daha fazla dikkat problemleriyle ilişkili olduğunu bulmuştur. Başka araştırmacılar belirli medya içeriği ve ADHD ilişkili davranışlar arasındaki
ilişkiye bakmak için küresel medya kullanım miktarlarının ötesine geçmiştir. Bu araştırma şiddet içerikli medyanın daha fazla dikkat problemiyle (Kronenberger ve ark.,
2005) ve dürtülerine hakim olamama (C. Anderson & Maguire, 1978) durumuyla ilişkili olduğunu göstermiştir.
Bugüne kadar eğlence medyasının kullanımının ADHD ilişkili davranışlar üzerindeki etkilerinin çoğu medyanın şiddet içeriğine atfedilmiştir. Bununla ilişkilendirilen
önemli bir hipotez Uyarılma-Alışma Hipotezidir. Bu hipotez, dikkat problemleri, hiperaktivite ve dürtülere hakim olamamaya yol açabilecek şekilde şiddet içerikli medyanın
çocukların temel uyarılma seviyesini olumsuz olarak etkilediğini varsaymaktadır (Huizinga, Nikkelen, & Valkenburg, baskıda).
Mevcut literatür (şiddet içerikli) medyaya maruz kalma ile ADHD ilişkili davranışlar
arasında olumlu bir ilişki ima etse de, bu alandaki araştırmalar henüz emekleme aşamasındadır ve bu ilişkiyi anlama yolunda hâlâ çok boşluk bulunmaktadır. Örneğin, mevcut birçok çalışma aslen medya kullanımı ile ADHD ilişkili davranışlar arasındaki direkt ilişkiye odaklanmaktadır. Gelecekteki araştırmalar bunun altında yatan mekanizmaları ve Uyarılma-Alışma Hipotezinin bu ilişkiyi yeterli şekilde açıklayıp açıklamadı-
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ğını araştırmalıdır. Hızlı tempolu medya ile şiddet içerikli medyanın etkilerini birbirinden ayırmak için ADHD ilişkili davranışlar üzerinde hızlı tempolu medyanın etkileri üzerine daha fazla araştırma da gereklidir. Son olarak, bireysel farklılıkların rolünü
değerlendirmek gelecekteki çalışmalar için önemli bir konudur.
Cinsel sosyalleşme ve cinsel riskli davranışlar. Cinsel sosyalleşme - yani cinsellik hakkındaki bilgilerin, tavırların ve değerlerin edinildiği süreç (Ward, 2003) tipik olarak ergenlik döneminde başlar. Medya ergenlerin cinsel sosyalleşmesine yönelik önemli bir
aracı olarak kabul edilmektedir (bkz Ward, 2003 incelemesi). Ergenler medyayı çok kullanmaktadır ve tükettikleri medya çoğunlukla cinsel içerik içerir. Sonuç olarak, ergenler televizyonda, filmlerde, dergilerde ve internette çok miktarda cinsel içeriğe maruz
kalmaktadır ve bu içerik birçok araştırmacının bu durumun etkilerinin neler olabileceğini sormalarına yol açmıştır.
Cinsel içeriğin medyada nasıl sunulduğunu daha iyi anlamak için araştırmacılar televizyon ve internet gibi sık kullanılan medyanın içerik analizlerini gerçekleştirmiştir. Örneğin, ABD’de yapılan bir içerik çözümlemesi televizyondaki (spor, haber ve çocuk programları hariç) üç programdan ikisinin cinsel içerik içerirken bu programlardan sadece % 1’inin cinsel riskler ve sorumlulukları özellikle vurguladığını göstermiştir (Kunkel ve ark., 2007). Ayrıca, sansürsüz cinsel içeriğe (SEM) internette kolaylıkla
ulaşılabilmektedir. İnternet SEM’inde, seks genelde birbirlerine herhangi bir taahhütte
bulunmayan partnerler arasında çok az olumsuz sonucu olan sadece fiziksel, keyif verici bir etkinlik olarak çizilmektedir. (örn., Mehta, 2001). Seksin medyadaki bu tasvirinin ergenlerdeki cinsel açıdan riskli davranışları arttırdığı düşünülmektedir. Deneysel
araştırmalar gerçekten de medyada cinsel içeriğe maruz kalmanın cinsel davranışların
erken başlamasına (örn., Brown ve ark., 2006; Collins ve ark., 2004), korunmasız seks
gibi artan cinsel açıdan riskli davranışlara (Peter & Valkenburg, 2011) ve kadının nesneleştirilmesine (Peter & Valkenburg, 2007) neden olabileceğini bulmuştur.
Cinsel medya içeriğinin ergenlerin cinsel davranışları üzerindeki olumsuz etkileri
genellikle ekme (cultivation) kuramıyla açıklanmaktadır (Gerbner, Gross, Morgan, Signorielli, & Shanahan, 2002). Ekme kuramı medyayı çok kullananların az medya kullananlara oranla gerçek dünyanın medyada tasvir edilen mesajlara benzer olduğuna inanma eğiliminde olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle sıradan seks sık sık medyada herhangi bir olumsuz etkisi yok şeklinde sunuluyorsa, medyayı çok kullananların bu mesaja inanması daha muhtemeldir.
Bugüne kadar yapılan araştırmalar cinsel medya içeriğinin ergenlerin cinsel davranışlarıyla nasıl ilişkili olduğunu anlamaya yönelik araştırmacıların çalışmalarını kesinlikle desteklemektedir. Ancak, araştırmaların çoğu göreli olarak homojen bir nüfus
içinde gerçekleştirilmiştir (örn., Amerikan gençliği, Hollandalı gençlik). Seks ve cinsel davranışlara yönelik tutumların kültür ve dinselliğe (Marston & King, 2006) bağlı olduğu göz önüne alındığında, farklı ülkeler arasındaki medya etkilerinin karşılaştıBildiriler Kitabı
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rılması bu zahmete değecektir. Ayrıca algılanan zafiyet ya da algılanan cinsel davranış
normlarını tanımlamaya yönelik çabalar cinsel medyanın ergenleri etkileme sürecinin
yanında bu süreçten kaçınmanın yollarını anlamayla ilgilenen araştırmacılara önemli bilgiler sağlayacaktır.
Materyalizm, anne baba-çocuk çatışması ve çocukluktaki aşırı kilo. Çocuklara yönelik medya ortamı gittikçe daha fazla ticarileştikçe reklamlar çocukların medya kullanımının önemli bir parçası haline gelmektedir. Reklamcılar hiç olmadığı kadar çocukları
önemli ve ilgili bir hedef grup olarak görmektedir. Ve reklamcılar artık bu genç seyircilere ulaşmak için - klasik televizyon reklamlarından markalı web sitelerine ve videolardaki marka yerleştirmelerine kadar - çok sayıda teknolojiye güvenmektedir. Çocuklara
yönelik reklamlardaki istikrarlı büyümenin yanında, çocukların davranışları ve iyi olmaları (well-being) üzerinde reklamların olumsuz etkisiyle ilişkilendirilen endişelerde
bir artış görmekteyiz. Bu endişeler ağırlıklı olarak çocuklara yönelik reklamların materyalizm, anne baba -çocuk çatışması ve çocuklukta aşırı kilo açısından olumsuz etkisine odaklanmaktadır. Yeni araştırmalar video oyunlarda ve internette bulunan daha yeni reklam formatlarını hedef almaya başlasa da (örn., Henry & Story, 2009), bu sonuçları araştıran araştırmalar genel olarak televizyon reklamlarının etkilerine incelemektedir (örn., Halford, Gillespie, Brown, Pontin, & Dovey, 2004).
Materyalizm açısından, bilim adamları reklamların doğasındaki yapının (yani normalde dikkat çekmeyen ürünlere yönelik istek uyandırmak için tasarlanmış olmaları)
çocukları daha materyalist yaptığını iddia etmektedir. Eşsüremli deneysel ve artsüremli araştırmalar reklamların çocuklarda materyalizmin artmasına yol açtığını gerçekten
de göstermiştir (Buijzen & Valkenburg, 2003; Greenberg & Brand, 1993; Opree, Buijzen, Van Reijmersdal, & Valkenburg, baskıda). Bunlara ek olarak, araştırmacılar reklamların daha fazla anne baba - çocuk çatışmasına yol açtığını çünkü çocukların reklamı yapılan ürünleri isteyeceğini ve anne babaların da bu isteğe uymak istemediğini
öne sürmektedir. Gerçekten de araştırmalar reklamların ürün isteklerini artırdığını ve
bu ürün isteklerinin sonuç olarak ebeveyn-çocuk çatışmasına yol açtığını göstermiştir
(Buijzen & Valkenburg, 2003).
Son olarak, son yıllarda, reklamlar çocukların aşırı kilolu ya da obez olması olanağı için önemli bir etmen olarak gösterilmektedir. Araştırmacılar abur cubur reklamlarının bolluğunun, diyetlerinde bu yiyeceklerin yoğun olarak bulunmasını bekleyen bir
nesil yarattığını ve bu şekilde hareket etmemeyi seçen anne babaların de norm dışında hareket ediyor olarak düşünüldüğünü öne sürmektedir (Jordan, 2007). Sonuç olarak, reklamlara maruz kalmanın çocuklarda yüksek kalorili, besin değeri düşük yiyecek
içeceklerin alımını teşvik ettiği ve bunun da aşırı kiloya ve obeziteye yol açtığı söylenmektedir (Yiyecek Reklamları Hipotezi Etkiliyor, Gantz, Schwartz, Angelini, & Rideout, 2007). Gittikçe artan sayıda deneysel araştırma bu savı desteklemektedir (örn. Borzekowski & Robinson, 2001; ayrıca bkz. Buijzen & Valkenburg, 2012).
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Çocuklar üzerindeki reklamların olumsuz etkisinin kanıtları oldukça ikna edicidir.
Reklamın olumsuz etkilerine karşı daha duyarlı olan çocukları belirlemek için daha fazla çalışmaya gereksinim varken, reklamın günümüzün tüketici kültürünün bir parçası
olduğunu bilmemiz de önemlidir. Çocukların şiddet içerikli ya da cinsel içerikli medyaya maruz kalmalarını sınırlamak için adımlar atılmasını hayal edebilmek mümkün
olmasına rağmen çocukların reklam içeriğine maruz kalmalarını sınırlamanın yollarını hayal etmek daha güçtür. Belki de bu gerçeğin bir sonucu olarak, bilim adamları çocukların reklam mesajlarına daha dirençli olmalarına yardımcı olacak yolları (örn. reklam okur yazarlığının öğretilmesi ile) araştırmanın yanında reklam gücünün çocuklukta daha sağlıklı sonuçlar sağlayacak şekilde (örn. sağlıklı yemek) kullanılıp kullanılamayacağını ve nasıl kullanılacağını belirlemektedir.

OLUMLU ETKİLER

Medyanın çocukluk üzerindeki etkileri hakkında yapılan tartışmalar olması gerekenden daha çok şekilde medyanın olumsuz etkilerine odaklanmaktadır. Her ne kadar
doğru ve kesinlikle endişe verici olsa da bu olumsuz etkiler tüm resmi göstermemektedir. Çocuklar arasında olumlu sonuçları destekleyen gelişim açısından uygun medyanın
rolüne çok daha az ilgi gösterilmektedir. Gene de, Fisch’in gözlemlediği üzere (2004),
çocukların medyadan olumsuz dersler alabileceğine inanıyorsak, olumlu dersler de alabilecekleri mantıklı görünmektedir. Bu bağlamda, olumlu sosyal davranış, okula hazırlık becerileri, temel konu bilgisi, yaratıcılık ve hayal gücü konusunda medyanın olumlu etkileri hakkında mevcut araştırmaları inceleyeceğiz.
Olumlu sosyal davranışlar. Olumlu sosyal davranışlar olumlu etkileşimler (örn. arkadaşça oyunlar ya da barışçıl çatışma çözümleri), özgecilik (örn. paylaşma, yardım teklif
etme) ve klişeleri azaltan davranışlar dahil olumlu davranış grubu anlamına gelir. (Mares & Woodard, 2007). Medyanın olumlu sosyal davranışları etkileyebileceğine inanan
araştırmacılar medyada olumlu sosyal davranışların gösterilmesinin anti-sosyal davranışlara göre sosyal normlara daha uygun olduğunu ve bunun sonucunda da bu davranışları taklit etmenin anti-sosyal hareketlerin taklidine göre daha olumlu şekilde alınmasının daha muhtemel olduğunu öne sürmektedir. (Rushton, 1979).
1970’lerin sonundan bu yana, olumlu sosyal davranışlar sergilenen medyanın olumlu
sosyal davranışlara katkıda bulunup bulunmadığını ve evetse bunu nasıl yaptığını belirlemek üzere otuzdan fazla araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar çoğunlukla olumlu
sosyal televizyon içeriği ile bunu takip eden olumlu sosyal davranışlar arasındaki ilişkiye
odaklanmıştır (örn., Mister Rogers’ Neighborhood, Friedrich & Aletha Huston, 1973).
Mares & Woodard (2007) tarafından yapılan bir meta-analiz daha fazla olumlu sosyal
davranış içeren televizyon içeriği seyreden çocukların önemli oranda daha fazla olumBildiriler Kitabı
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lu sosyal davranış gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Bu meta-analizden kaynaklanan genel etki büyüklüğü (r = .27) şiddet içeren televizyon programları ve takip eden saldırganlık arasındaki ilişkinin meta-analizinde bulunana benzerdir. Bu nedenle televizyon
saldırganlığı beslediği kadar olumlu sosyal davranışları beslemeye de aynı derecede yatkındır (Mares & Woodard, 2007). Mares ve Woodward tarafından bildirilen ilişki televizyon programlarında açık şekilde modellendiğinde en güçlü halindeydi. Ayrıca, çocukların yaşı olumlu sosyal içeriğin etkisinin erken çocukluk döneminde keskin şekilde arttığı en yüksek noktasına 7 yaşında vardığı ve ergenlik yıllarına kadar ve ergenlik yılları boyunca da azaldığı şeklinde bu ilişkiyi düzenlemektedir. Mares & Woodard
(2007) orta çocukluk dönemindeki tepe noktasının daha küçük çocukların televizyondaki olumlu sosyal davranışları tam olarak anlayabilecek bilişsel beceriden yoksun olabileceğini önerdiğini farz etmektedir. Orta dönem çocukluktan sonra ilişkinin neden
zayıfladığını anlamak için daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır. Etkinin azalmasına ilişkin olası bir açıklama daha büyük çocuklara yönelik gelişim açısından uygun olumlu
sosyal davranışlar içeren televizyon içeriğinin olmamasıdır.
Yakın tarihli çalışmalar ayrıca olumlu sosyal davranışları desteklemek üzere tasarlanmış interaktif medyanın da işe yarayacağını önermektedir. Üç ülkede üç farklı yaş
grubunda (orta dönem çocukluk, ergenlik, yetişkinler) gerçekleştirilen bir seri çalışmada, araştırmacılar, içinde karakterlerin olumlu sosyal davranış sergilediği video oyunları oynamanın kısa ve uzun vadeli olumlu sosyal davranışları artırdığı savını destekleyen
sağlam kanıtlar bulmuştur (Gentile ve ark., 2009). Olumlu sosyal davranışlar içeren video oyunları ile onu takip eden olumlu sosyal davranışlar arasındaki ilişkiyi inceleyen
başka bilim adamları tarafından özellikle orta dönem çocukluk ile ergenlik döneminde benzer bulgular bulunmuştur (Saleem, Anderson, & Gentile, 2012).
Genel olarak, literatür açık şekilde olumlu sosyal davranışlar gösteren medyaya
maruz kalmanın sonrasında çocukların bu davranışı canlandırmalarına yol açtığına
işaret etmektedir. Bu etki en genel olarak Bandura’nın sosyal bilişsel kuramı (Bandura, 2001) ya da Genel Öğrenim Modeli (GÖM) aracılığıyla açıklanmaktadır (Gentile
ve ark., 2009). Her iki model de modellenen davranışların taklit edilmesine odaklanmasına rağmen; GÖM medya kullanımı sırasında duygusal, uyarıcı ve bilişsel etkilere özel bir ilgi gösterir. Bu kuramlar olumlu sosyal medya içeriğinin neden çocuklar
için faydalı olabileceğini belirleme konusunda araştırmacılara yardımcı olmuştur ancak hala cevaplanmayan çok soru vardır. Özellikle, çocuklara yönelik olumlu sosyal
medya içeriği yaratırken en iyi uygulamaları belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Olumlu sosyal içeriğe kimin maruz kaldığını belirlemede bireysel farklılıkların rolü ve bireysel farklılıkların bu içeriğin işlemesine nasıl etki ettiği hakkında
çok az şey biliyoruz.
Okula hazır olma. Okula hazır olma çocukların resmi eğitime katılma ve eğitimden yararlanma becerileri anlamına gelmektedir. Bu kavram erken akademik becerile-
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rin yanında sosyal ve duygusal gelişimi içerir. Medya ve okula hazır olma konusundaki
araştırmaların büyük çoğunluğu erken çocuklukta televizyonun rolüne odaklanmıştır.
Örneğin 1000’den fazla araştırma Susam Sokağı adlı televizyon programının çocukların okula hazır olması üzerindeki etkisini incelemiştir. Bu çalışmaların en erkeni (Ball
& Bogatz, 1973; Ball, Bogatz, Kazarow, & Rubin, 1974) programın ilk iki sezonunun etkisini test eden bir çift deneydi. Sonuçlar Susam Sokağı seyircilerinin okula hazır olma
becerileri dahilinde önemli kazanımlar gösterdiğine işaret etmiştir. O tarihten bu yana bu etkiler - hem Susam Sokağı’nın Amerikan versiyonunda hem de programın uluslararası ortak üretimlerinde - çok sayıda korelasyon, deneysel ve boylamsal çalışmada
tekrarlanmış ve genişletilmiştir (Fisch, 2004). Gerçekten de, Susam Sokağının uluslararası ortak üretimlerin etkileri üzerine yapılan yakın tarihli bir meta-analiz çocukların okula hazır olma becerileri üstünde programın önemli olumlu etkilerini ortaya çıkarmıştır (Mares & Pan, baskıda). Üstelik, Susam Sokağı, okula hazır olmayı desteklediği gösterilen programlara sadece bir örnektir. Barney & Friends (J. L. Singer & Singer, 1994), Blue’s Clues (D. R. Anderson ve ark., 2000), ve Pinky Dinky Doo adlı programların dahil olduğu daha birçok başkaları vardır (Linebarger & Piotrowski, 2009).
Bu programların ve onun gibi başkalarının ortak noktaları bunların çocukların okula hazır olma becerilerini desteklemeye yönelik açık bir niyet ile geliştirilmiş olmalarıdır. Biçimlendirici ve sonuçlandırıcı araştırmalar üzerinde inşa edilen bu programlar
en iyi pedagojik uygulamaları genç izleyicilerin ihtiyaçlarına ve seçimlerine yönelik bir
anlayışla birleştirirler.
Televizyonla karşılaştırıldığında, interaktif medyanın okula hazır olma konusundaki faydalarını destekleyen kanıtlar henüz emekleme dönemindedir. Var olan araştırmalar okula hazır olma becerilerini desteklemeye yönelik açık bir niyet ile geliştirilen gelişim açısından uygun interaktif medyanın etkili olduğunu göstermektedir (bkz. Lieberman, Bates, & So, 2009). Ancak interaktifliğin faydalarının okula hazır olma becerilerini destekleme konusunda nasıl değerlendirileceğini anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Medyanın okula hazır olma becerilerini nasıl etkilediğini açıklayan mekanizmalar literatürde daha düşük yoğunlukla tartışılmaktadır. Bazı araştırmacılar kapasite modelini (Fisch, 2004) - çocukların çalışan belleğinin medya içeriğine tahsis edilmesine odaklanan çocukların televizyondan (ve bir ölçüde interaktif medyadan) öğrenme modeli kullanırken diğerleri sosyal bilişsel kuram gibi modelleme temelli kuramlara odaklanmaktadır (Bandura, 2001). Okula hazır olmayı araştıran çalışmalar arasındaki dikkate değer ortak nokta genç izleyicilerin, dikkatlerini ve anlamalarını yönlendirmek üzere medyaya dahil edilen biçimsel özellikleri kullanan aktif seyirciler olmalarıdır (D. R.
Anderson & Lorch, 1983). Ancak medyanın ne zaman, kim için okula hazır olmayı destekleyebileceğini açıklamaya yönelik kuramsal mekanizmaları anlamak için çok daha
fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
Bildiriler Kitabı
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Temel konu bilgisi. Temel konu bilgisi çocukların okur-yazarlık, matematik ve fen
dahil resmi eğitim sırasında öğrendikleri geniş bilgi ve beceri çeşitliliği anlamına gelmektedir. Medya kullanımı ile temel konu bilgisi arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmaların çoğu orta dönem çocuklukta televizyonun rolüne odaklanmıştır. Örneğin, Between the Lions adlı okuma yazma ağırlıklı program ile yapılan deneysel bir araştırma bu
programı 4 hafta boyunca her gün seyretmenin önemli okuryazarlık kazanımları sağladığını bulmuştur (Linebarger, Kosanic, Greenwood, & Doku, 2004). Benzer şekilde,
Cyberchase isimli matematik odaklı televizyon programı ile yapılan deneysel araştırma
çocukların matematik problemi çözme becerilerinde olumlu sonuçlar ortaya çıkarmıştır
(Fisch, 2003). Ve fen becerileri üzerinde televizyonun etkilerini inceleyen araştırmalar
bilimsel bilgileri destekleyen televizyon programlarının seyircilerin bilimsel kavramları
anlamalarının yanı sıra bilimsel keşif sürecine nasıl dahil olacakları konusunda da destek verdiğini göstermiştir (örn., The Magic School Bus veBill Nye the Science Guy) (ARC
Consulting LLC, 1995; Rockman ve ark., 1996). Okula hazır olma gibi, bu ve benzeri
bulgular çocukların temel konu bilgisini desteklemeye yönelik açık bir niyet ile tasarlanan gelişim açısından uygun medya içeriğinin etkili olduğunu göstermektedir.
İnteraktif medya konusundaki mevcut araştırmalar da interaktif medyanın temel bilgileri destekleyebileceğini önermektedir. Örneğin, Cyberchase adlı programın web sitesini aktif şekilde kullanan çocuklar - özellikle televizyon programı ile beraber kullanıldığında - matematik problemi çözme becerilerinde kazanımlar göstermiştir (Fisch,
Lesh, Motoki, Crespo, & Melfi, 2010). Benzer şekilde, elektronik hikâye kitapları çocukların okuduğunu anlamalarını (Doty, Popplewell, & Byers, 2001) ve ses okuma becerilerini (McKenna, Reinking, & Bradley, 2003) destekleyebilir ve bilimsel kavramları
göstermek için interaktif medyanın kullanılması standart derslere kıyasla kavramların
daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır (Ardac & Akaygun, 2004).
Çocukların temel konu bilgilerini desteklemek konusundaki rolü konusunda büyüyen bilgi tabanına karşın, medyanın bu becerileri nasıl desteklediğini açıklayan mekanizmalar daha az bilinmektedir. Okula hazır olmada olduğu gibi, kapasite modeli (Fisch,
2004) ve sosyal bilişsel kuram (Bandura, 2001) bu etkiler için en öne çıkan açıklama
olarak belirmektedir.
Ancak medyanın neden ve nasıl temel bilgi becerilerini etkileyebildiği konusundaki kuramsal araştırma eksikliği gelecek araştırmalar için önemli bir alana işaret etmektedir.
Yaratıcılık ve hayal gücü. Yaratıcılık ve hayal gücü literatürde farklı şekillerde işlenen çok yönlü kavramlardır. Yaratıcılık genel olarak çok sayıda farklı yeni ya da alışılmadık fikirler üretme becerisi olarak tanımlanır (Valkenburg & van der Voort, 1994),
ve genelde orta dönem çocukluk ya da ergenlik döneminde değerlendirilir. Hayal gücü ise çoğunlukla iki alt-kategoriye bölünür: (1) Çocukların “mış gibi” gibi davranarak
gerçekliği aştığı oyun olarak tanımlanan hayali oyun ve (2) dikkatin belleğe dayalı düşüncelere ya da görüntülere döndüğü bir bilinçlilik durumu olarak tanımlanan hayal
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kurma (Valkenburg & Calvert, 2012). Hayali oyun genelde erken çocukluk döneminde oynanırken, hayal kurmanın orta dönem çocukluk ve ergenlik döneminde oluşması daha muhtemeldir.
Şaşırtıcı şekilde medyanın çocuklukta yaratıcılığı ve hayal gücünü destekleyip destekleyemeyeceğini değerlendirmek üzere çok az araştırma yapılmıştır. 1990’ların başlarında, Valkenburg ve van der Voort televizyonun çocukların yaratıcılığını ve hayal gücünü desteklediğini mi yoksa bunlara engel mi olduğunu belirlemek üzere bir çift inceleme gerçekleştirmiştir (1994; 1994). Bu incelemelerin sonuçları televizyon izlemenin
genelde çocukların hayali oyunlarına ve yaratıcılığına engel olduğunu önermiştir. Ancak
yaratıcılığı ve hayal gücünü harekete geçirmek için tasarlanan televizyon programları
bunu gerçekten de yapabilir (bkz. Valkenburg & Calvert, 2012). Örneğin Barney (özellikle çocukların hayal gücünü harekete geçirmek için tasarlanan bir program) isimli bir
televizyon programı hakkında yapılan araştırma, programı iki hafta boyunca izledikten
sonra seyircilerin izlemeyen yaşıtlarına göre daha fazla hayali oyun oynadığına işaret
etmiştir (J. L. Singer & Singer, 1998). Boylamsal kanıtlar da erken çocukluk döneminde
eğitici televizyon izlemenin ergenlikte daha fazla yaratıcılık ile ilişkilendirildiğini ortaya
çıkarmıştır (D. R. Anderson, Huston, Schmitt, Linebarger, & Wright, 2001).
Televizyon ile ilgili araştırmaların sınırlı olması gibi, interaktif medyanın yaratıcılık ve hayal gücü üzerindeki rolü hakkında araştırmalar da aynı şekilde çok azdır. İnteraktif medyanın özelliği olan şarta bağlı geri bildirim ve bu geri bildirimin inovasyonu desteklediği dikkate alındığında bilim adamları interaktif medyanın çocukları yaratıcı olmak konusunda eğitmekte neden daha öne çıkmadığını merak etmektedir (Fishman, 204; bkz ayrıca D. G. Singer & Singer, 2011). Ayrıca, çocukların siber alanda etkileşime girmek için avatarlar ve çeşitli kişilikler tasarlayabildiği, kendi videolarını yaratıp başkalarıyla paylaştıkları (örn., YouTube), kendi evlerini, şehirlerini, manzaralarını inşa etmelerine izin veren oyunlar oynadıkları bir devirde interaktif medyanın yaratıcılık ve hayal gücü üzerindeki potansiyel faydalar çok geniş gibi görünmektedir. Ve
gene de bu konuda çok az bilgi sahibiyiz. Korelasyonel kanıtlar video oyunu oynamanın orta dönem çocuklukta ve ergenlikte yaratıcılığa destek olabileceğini önermektedir
(Jackson ve ark., 2012; bkz ayrıca Calvert & Valkenburg, 2013), ancak bu bulguyu destekleyecek nedensel kanıtlar bulunmamaktadır. İnteraktif medyanın çocukların yaratıcılığını destekleyip desteklemediğini ve bunu nasıl yaptığını anlamaya yönelik gelecekte çalışmalar yapılması gerekmektedir.
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nında medya kullanımının gelişimi hem olumlu hem de olumsuz şekilde nasıl etkilediğini anlatarak bu karşılıklı ilişkiyi göstermektedir. Çocuk gelişiminin medya kullanımı
ve seçimleri üzerindeki etkisine dair incelememiz televizyonun gelişim aşamaları boyunca çocukların hayatındaki istikrarlı varlığını vurgulamaktadır. Ayrıca çocuklar büyüdükçe içerik seçimlerinin dramatik şekilde değiştiğini de görüyoruz. Çocukların interaktif medya seçimi de yaşla birlikte artmaktadır. En küçük çocuklar henüz interaktif medyayı kullanmazken, erken ve orta dönem çocukluktaki çocuklar video oyunlarını günlük hayatlarına dahil etmekte, ergenliğe gelindiğinde ise sosyal medya kullanımı günlük norm olmaktadır. Teknoloji gelişmeye devam ettikçe, interaktif medyanın
çocukların yaşamlarına gittikçe daha da erken yaşlarda girmesi muhtemeldir. Araştırmacılar için kullanım ve seçimlerdeki bu değişiklikleri takip etmek ve bu değişikliklerin çocukların hayatını nasıl değiştirdiğini belirlemek önemli olacaktır.
Bu inceleme ayrıca medyanın çocuk gelişimini nasıl etkileyebileceğini de vurgulayıp
niteliğin nicelikten çok daha önemli olduğunu net bir şekilde ifade etmektedir. Sağlıklı bir medya diyetinin çocukların maruz kaldıkları medya miktarını sınırlayan bir diyet olduğu kesinlikle doğruyken, sağlıklı bir medya diyetinin çocukların ne tükettiğine
dikkat etmesi de çok önemlidir. Şiddet içeriği, cinsel içerik ve reklam içeriği ebeveynlerin endişelerinin ve kamu politikası girişimlerinin nedenleridir. Ancak diğer yandan,
çocuklarda sağlıklı sonuçları desteklemeye yönelik açık bir niyetle tasarlanmış gelişim
açısından doğru medya içeriği çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimleri için yararlı olabilir. Ailelerin hem niceliği hem de niteliği dengeleyen sağlıklı bir medya diyeti elde etmesine yardımcı olma çabaları verilen zahmete değerdir.
İncelememiz ayrıca literatürde üç önemli boşluk da tespit etmektedir. İlk olarak, hedeflerimizden biri medyanın çocukları nasıl etkilediğini anlamak ise, o zaman yöntemlerimiz bunu yansıtmalıdır. Laboratuvar deneyleri nedensellik hakkında önemli bilgiler sağlamaya devam ederken, dışsal geçerlilikten fedakarlık etmeden çocukların medya kullanımının uzun dönemli sonuçlarını değerlendirmelerinde araştırmacılara yardımcı olmak için boylamsal araştırma tasarımları gereklidir.
İkincisi, sıklıkla medyanın çocukları neden etkilediğini açıklayan potansiyel mekanizmalar ihmal edilmektedir. Bazı durumlarda bu, aracı değişkenlerin rolünü dikkatli
şekilde açıklamayan kuramların kullanılmasından kaynaklanmaktadır (örn., sosya bilişsel kuram, bkz. Valkenburg & Peter, 2013). Diğer durumlarda ise, araştırmacılar altta yatan mekanizmalar hakkında kuramlar geliştirmekte ancak bu iddiaları doğrulayacak ampirik bulgular sağlamamaktadır (örn., Uyarılma-Alışma Hipotezi, ayrıca bkz.
Potter’daki tartışmalar, 2011). Sonuç olarak elli yılı aşan araştırmaların sonucunda, şiddet içerikli medyaya maruz kalmanın müteakip saldırganlıkla ilişkili olduğunu oldukça
kesin şekilde söyleyebilmemize rağmen, “hangi medya şiddetinin hangi agresif davranış tipleri üzerinde hangi etkilerinin bilişsel, fizyolojik ve duygusal altta yatan süreçlere
atfedilebileceği” hâlâ büyük oranda net değildir (Valkenburg & Peter, 2013). Medyanın
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çocukları etkileyip etkilemediğinden çok medyanın çocukları nasıl etkilediğini araştırma çalışmaları literatüre önemli katkılarda bulunacaktır.
Ve son olarak, araştırmacılar şarta bağlı medya etkilerine daha fazla dikkat etmelidir.
Bu inceleme medyanın çocuklar üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabileceğini göstermektedir ancak bu etkilerin kimin için oluştuğu hâlâ çoğunlukla net değildir. Gelecekteki araştırmalar için en önemli soru hangi çocukların olumlu etkilere,
hangi çocukların olumsuz etkilere ve hangilerinin her ikisine de daha açık olduğunu
araştırmaktır. Sadece etkilere açık olanları birbirleriyle kıyaslayarak çocuk gelişiminde
medyanın rolünü doğru şekilde anlayabiliriz.
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ÖZET

Bebekler aşamalı olarak televizyonu anlamayı öğrenirler. 6. ayda tanıdık insanları ayırt
edebilirler. 10. ayda TV ekranında gösterilen tanıdık etkinlikleri ayırt edebilirler. 18. ayda kamera çekimleri arasındaki ilişkileri fark etmeye başlarlar. 2,5 yaşında, çoğu çocuk
artık çocuk televizyon programlarını anlayabilir. Gittikçe daha çok bebeğin ve yürüme
çağındaki çocuğun dokunmatik tabletleri kullanmasına izin veriliyor ve onlar için birçok uygulama yaratılıyor. 3 yaşında birçok çocuk artan oranda televizyon seyretmeye
başlarken aynı zamanda oyun konsolları ve tabletlerde bilgisayar oyunları oynuyor. TV
izleme ve bilgisayar oyunu kullanımı en azından ergenliğe kadar artıyor.
Televizyon ve interaktif teknolojinin çocukların eğitimi ve bilişsel gelişimi üzerindeki
etkileri nelerdir? Bugüne kadar elde edilen kanıtlar, televizyonun 2,5 yaş altı çocukların
bilişsel, dil ve dikkat gelişimi üzerindeki etkilerinin olumsuz olduğunu gösteriyor.
2,5 yaştan sonra, çocuklar küçük çocuklar için yapılan programları anlayabiliyorlar. Bu
yaştan itibaren, medyanın bilişsel gelişim üzerindeki etkisi olumlu bir hal alıyor. Eğitsel televizyon okul öncesi çocukların temel akademik ve sosyal beceriler kazanmasına yardım etmede son derece etkin rol oynuyor. Eğitsel televizyon izlemek ayrıca sosyal davranışları ve çocukların resmi eğitime girişe hazırlık süreçlerini de destekler. Bu
alanda daha az araştırma yapılmış olsa da interaktif teknoloji için de benzer bulgular
elde edilmiştir. Genel olarak, interaktif teknoloji olumlu bilişsel ve eğitsel gelişim açısından büyük umutlar vaat ediyor. Ancak televizyon ve bilgisayar oyunlarındaki eğlence içeriği bu olumlu etkilere sahip değil ve şiddet içeriyorsa eğitimde daha düşük performansa yol açıyor.

ABSTRACT

Infants gradually learn to understand television. By 6 months of age they can recognize
familiar people. By 10 months of age they can recognize familiar events shown on a TV
screen. By 18 months of age they begin to recognize the relationships between camera
shots. By 2 ½ years, most children can understand children’s television programs. Increasingly, infants and toddlers are being allowed to use touch screen tablets, and many
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applications have been created for them. By 3 years of age many children begin to watch
large amounts of television and also play video games on game consoles and on tablets.
TV viewing and video game use increases at least until adolescence.
What are the effects of television and interactive technology on children’s education
and cognitive development? So far, the evidence indicates that the effects of television
are negative on children under 2 ½ years, with respect to cognitive, language, and attention development.
After 2 ½ years of age, children are able to understand programs that are produced
for young children. From this age, the impact of media on cognitive development improves. Educational television becomes highly effective in helping preschool children
learn basic academic and social skills. Watching educational television also improves
social behavior and improves children’s preparation for entering formal education. Although there is much less research, similar findings hold for interactive technology. On
the whole, interactive technology holds great promise for positive cognitive and educational development. However, entertainment content in television and computer games
do not have these positive effects, and if they include violent content, predict poorer
performance in education.

İnsanlık tarihinin büyük bölümünde çocuklar dili, davranış becerilerini ve toplumdaki yerlerini çevrelerindeki yetişkinleri ve diğer çocukları gözlemleyip onlarla etkileşim kullanarak öğrendiler. Zaman içinde, birçok çocuk için gözlem ve etkileşimin yerini resmi öğretim ve dini eğitim aldı. Anne babalar genel olarak çocukların neler öğrendiğini biliyorlardı ve öğreten insanları da tanıyorlardı. Hiç şaşırtıcı olmayan şekilde, kültür ve bilgi yavaş yavaş değişti.
Bugün çocukların öğrenme ortamı çarpıcı ölçüde farklı. Amerika Birleşik Devletleri’nde ve daha birçok başka ülkede, çocuklar elektronik ekranlı medya kullanımına anne babalarıyla ya da okulda geçirdiklerinden daha fazla zaman harcıyorlar. Anne babalar genellikle (çoğu zaman) çocuklarının televizyonda ne izlediğini ya da bilgisayarda,
cep telefonunda veya dokunmatik tabletlerde neler yaptığını bilmiyorlar. Çocuklar bugün kaynağı çok uzaklarda olan büyük miktarlarda bilgi, istihbarat, görüş ve kurguya
maruz kalıyorlar. Hiç şaşırtıcı olmayan şekilde, dünya kültürü hızla değişiyor.
Çocukların interaktif ekranlı medyaya artan ilgisi ve kullanım oranına rağmen, televizyon ve video kayıtları baskın medya kanalı olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde, bebeklikten ergenliğe kadar her yaşta, çocuklar televizyonu interaktif medyadan iki kat daha fazla kullanıyorlar (Rideout, 2011; Rideout, Foehr ve Roberts, 2010). Televizyon bu hakimiyeti kısmen çocukların genellikle birden fazla iş yapmasına borçlu; diğer bir deyişle televizyonu seyrederken aynı zamanda interaktif medya kullanımı da dahil olmak üzere başka faaliyetler de yapıyorlar (Rideout, 2011). Televizyonun gücü kısmen interaktif medyanın aksine etkin dikkat ve kontrol gerektirmemesinde yatıyor. Diğer yandan, interaktif medya birçok deneme-yanılma yöntemli öğ-
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renme şeklinin yanı sıra çok yönlü iletişim olanağı sunduğu için, kullanım saati başına
daha büyük bir etki yaratabilir.
Bebekler ve Medya. Televizyon kullanımı bebeklikte başlıyor. Anne babalara göre,
yaklaşık altıncı ayda bebekler televizyona ilgi göstermeye başlıyorlar. Bu dönemde bebekler ekranda anne babalarını tanıyabiliyor, ayrıca görsel ve işitsel bilgileri bütünleştirebiliyorlar. Onuncu ayda, bebekler ekranda gösterilen tanıdık nesneleri ve eylemleri
ayırt edebiliyorlar. Bir yaşından önce, birçok anne baba bebek videolarını ve çocuk televizyon programlarını bebeklerini oyalamak için kullanmaya başlıyor (Rideout, 2011).
Televizyon programları ve videolar normalde kurgulanmıştır. Diğer bir deyişle, bir
TV programı bir dizi kamera çekiminin zaman ve mekan geçişleri, karakterin bakış
açısı ve hareket devamlılığı sağlayacak şekilde çeşitli görsel araçlar kullanılarak bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Örneğin, bir ofis binasının dışını gösteren bir çekimin ardından ofisin içinde tartışan iki insanın gösterildiği bir başka çekim düşünün. Bu iki
görüntü dizisini izleyen bir yetişkin hemen ikinci çekimin ilk çekimde görülen binanın içindeki bir mekanı temsil ettiği çıkarımını yapar. Yetişkin çekimler arasında mantıksal bir bağlantı olduğu çıkarımında bulunur ve binanın dışından içine ani geçişten
rahatsız olmaz. Bu noktada, sorulması gereken önemli soru şudur: Bebekler ne zaman
video çekimleri arasındaki ilişkileri anlamaya başlar? Bebekler çekim geçişlerini yaklaşık 18. ayda ayırt etmeye ve anlamaya başlarken montaja dair anlayışları erken çocukluk boyunca gelişir (Pempek ve arkadaşları, 2010).
Yaklaşık 2,5 yaşına kadar, bebeklerin televizyon ve video anlayışları zayıftır. Bebekler gerçek yaşam uygulamalarından öğrenme konusunda eşdeğer videolardan öğrenmeye oranla çok daha iyidirler ve bu olguya “video açığı” adı verilir (Anderson & Pempek,
2005). Hiç şaşırtıcı olmayan şekilde, eğitimsel videolar bebekleri eğitme konusunda pek
etkili değildir. Örneğin, bebeklerin televizyondan sözcük öğrenme oranı iki yaşına kadar son derece düşüktür (Krcmar, Grela ve Lin, 2007); bu yaştan sonraysa çocuklar televizyondan büyük miktarda kelime öğrenebilirler (Gola, Mayeux ve Naigles, 2012).
Bebeklerin interaktif medya kullanımı ve anlayışına ilişkin çok az araştırma yapılmıştır. Ancak yakın tarihli araştırmalar bebeklerin dokunmatik medyaya büyük ilgi
duyduklarını ve nasıl kullanılacaklarını hızla öğrendiklerini göstermektedir. Bebekler
özellikle dokunmatik ekran uygulamalarından televizyona göre çok daha etkin şekilde
öğreniyorlar (Choi ve Kirkorian, 2013; Kirkorian, Choi ve Pempek, 2013; Roseberry ve
arkadaşları, baskıda). Sonuç çıkarmak için henüz çok erken olmakla birlikte, dokunmatik ekranlı medyanın geç bebeklik boyunca eğitim araçları sunabileceği konusunda iyimserim.
Daha Büyük Çocuklar (2-12 yaş) için Eğitimsel Medya. Yaklaşık 2,5 yaşında, çocuklar televizyon programlarını anlamaya başladıklarında, ilgileri de büyük ölçüde artıyor. Dahası, okul öncesi yıllarda, birçok çocuk bilgisayarlarda, oyun konsollarında ve
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dokunmatik araçlarda oyun oynamaya başlıyor. Hep birlikte ele alındığında, ekranlı
medya kullanımı okul öncesi yıllar boyunca büyük ölçüde artıyor ancak izledikleri içerik çoğunlukla çocuklara yönelik türde oluyor. Okul öncesi yılların ardından, altı ve daha büyük yaşlarda, çocuklar daha büyük bir çeşitlilikte televizyon programları izlemeye başlarken daha çeşitli bilgisayar oyunları oynuyor ve internette sosyal medya kullanmaya başlıyorlar. Çocuklar ergenliğe yaklaşırken, kullandıkları TV ve interaktif medya
içeriğinin büyük bölümü yetişkin kitlelere yönelik oluyor.
Ekranlı medya kullanımındaki büyük artış okul öncesi çocukların medyayı anlama
kabiliyetleriyle yakından ilişkili. Okul öncesi çocuklar belirli programların, kuklaların
ya da parlak renkli animasyonların kullanılması gibi özellikleri olduğunu ve bunların
çocuklara yönelik içeriğin belirtileri olduğunu öğreniyorlar. Diğer yandan, içeriği anlamadıkları takdirde çekici biçimsel özellikler kullanan programlara ilgi göstermiyorlar. Medyayı idrak etmeye başladıklarında, anlayabilecekleri programları seçiyor ve en
çok bu programların idrak için en önemli olan kısımlarına ilgi gösteriyorlar (Anderson, Lorch, Field ve Sanders, 1981).
Okul öncesi çocuklar ekranlı medyayı anlayabildikleri için, buradan öğrenmeleri
de mümkün oluyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde ve başka yerlerde, birçok başarılı eğitsel televizyon programları yapıldı. En ünlü ve uzun soluklu program, ABD’de
ilk kez 1969’da yayınlanan Susam Sokağı oldu. Hayır kurumları ve ABD hükümetinin desteğiyle yapılan Susam Sokağı, modern yapım tekniklerini, profesyonel yazarları, gelişim araştırmalarını ve önemli akademik danışmanları kullanan okul öncesi ilk eğitsel televizyon programıydı. Aynı zamanda okul öncesi çocuklara ilköğretime hazırlanmalarına yardımcı olarak bilgi ve beceriler kazandırmak için özenle tasarlanmış bir müfredat kullanan ilk programdı (Lesser, 1974). Susam Sokağı okul öncesi çocuklar ve anne babaları arasında hızla popüler oldu ve bugün halen popülerliğini koruyor. Program ayrıca uluslararası popülerlik de kazandı; birçok ülkede ortak yapımlarla birçok farklı dile ve kültüre uyarlandı. 1986 ila 1991 yılları arasında
Türkiye’de de yayınlandı.
Ancak Susam Sokağı eleştiriler de aldı. Bazı yazarlar programın çok hızlı ilerlediğinden, çocukların müfredatın çok azını anlayacağından ve çocukların dikkatlerini koruma kabiliyetlerini olumsuz etkileyeceğinden korktular. Bazı yazarlar da çocukların eğitim yerine eğlence isteyeceklerinden ve dolayısıyla okulda sıkılacaklarından, okumaya
pek ilgi göstermeyeceklerinden korktular (Healy, 1990).
Susam Sokağı’nın ilk kez yayınlanmasından sonra, okul öncesi ve daha büyük çocuklar için birçok başarılı eğitsel TV programı örneği yayınlandı. Bu programlar okumayazma becerileri ve sosyal davranışların yanı sıra bilim, matematik ve problem çözme
becerileri öğretiyor. Ticari kanallar da eğitsel programların büyük kitlelere ulaşabileceğini ve devasa boyutlarda kazanç getirebileceğini keşfetti. Örneğin, Nickelodeon sosyal
ve bilişsel problem çözme becerileri öğreten Blue’s Clues ve problem çözme becerileri
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ve İngilizce sözcükler öğreten Kaşif Dora gibi programlar yaptı. Bunlar ve diğer eğitsel
okul öncesi TV programları ABD’de ve diğer ülkelerde son derece başarılı oldu.
Daha büyük çocuklar yetişkinlere yönelik programlar da dahil olmak üzere çok çeşitli programlar seyrettiklerinden, eğitsel TV programları ve bilgisayar oyunları onların
medya diyetlerinde okul öncesi çocuklarınki kadar önemli bir yer tutmuyor. Bununla
birlikte, ABD’de daha genç ilkokul çocuklarına yönelik eğitsel TV programları başarılı oldu. Örneğin, Cyberchase matematiksel mantık becerileri öğretmek üzere tasarlanmış bir animasyonlu macera programıdır. Eğitsel televizyon programlarının ve bilgisayar yazılımlarının karşılaştığı en büyük zorluk, daha büyük çocukların rakip medyalar
arasında çok fazla seçeneği olmasıdır. Sonuç olarak, özellikle akademik içeriğe pek ilgili olmayan çocuklar arasında geniş ve bağlı bir izleyici kitlesi kazanmak çok daha zordur. Çok sayıda araştırmayla çocukların eğitsel program yapımcılarının amaçladıkları becerileri ve bilgileri gerçekten öğrenip öğrenmediği incelendi. Bulgular son derece
olumluydu: Çocuklar amaçlanan dersleri alıyorlardı (Fisch, 2004).
Daha Büyük Çocuklara Yönelik Eğlence İçeriği. Çok sayıdaki güncel medya düşünülürse, çocukların özellik okul öncesi yıllardan sonra kullandığı çoğu medya içeriğinin
eğitsel olacak şekilde tasarlanmadığı, sadece eğlence amaçlı olduğu açıktır. Ayrıca okul
öncesi yıllardan sonra, çocuklar filmler, spor, gösteriler, komedi ve dram dahil olmak
üzere ağırlıklı olarak yetişkinlere yönelik programlar izlemeye başlarlar. İçeriğin büyük
bölümü antisosyal mesajlar ve şiddet içerebilir. Üstelik sadece televizyon değil; altı yaş ve
daha büyük çocukların oynadığı en popüler bilgisayar oyunları suç, savaş ve şiddet içeriyor. Elbette çocukların ne kadar ve ne tür eğlence içeriği kullandığı büyük bir değişkenlik
gösteriyor. Aileler ebeveynlerin medya içeriğini kontrol ve takip etmesi açısından ciddi
değişiklik sergiliyor ve genellikle yoksul aileler interaktif medyaya erişemiyor.
Eğitsel medya gibi, çocuklar eğlence içeriğini yavaş yavaş kavramayı öğreniyor. Çocuklar yetişkin öykü algılama düzeylerine büyük olasılıkla erken ergenliğe kadar ulaşamıyor (Collins, 1983). Diğer yandan, eğitsel medya gibi, çocuklar eğlence medyasından
da öğreniyor. Örneğin, çok sayıda araştırma çocukların ürünleri reklamlardan öğrendiğini ve büyük oranda bu ürünleri tercih ettiklerini gösteriyor ( Tıp Enstitüsü, 2006).
Birçok çalışma da çocukların televizyonda gördükleri hem olumlu hem olumsuz sosyal
davranışları öğrendiklerini ve denediklerini ortaya koyuyor. Bir yanda, çocuklar karakterlerin olumlu sosyal davranışlar sergiledikleri eğlence programlarını seyrettiklerinde
daha cömert, yardımsever ve nazik oluyorlar. Diğer yanda, olumsuz sosyal davranışlar
ve şiddet içeren programlar izlediklerinde, daha fevri, saldırgan ve asi oluyorlar (Mares, Palmer ve Sullivan, 2008; Wilson, 2008). Özellikle bilgisayar oyunları olmak üzere interaktif medyayı temel alan araştırmalar, genellikle televizyon için elde edilenlerle
paralellik gösteren bulgular veriyor (Gentile, Coyne ve Walsh, 2011).
Bebeklerin Medyaya Maruz Kalmasının Bilişsel ve Eğitsel Etkisi. Medyanın bilişsel gelişim üzerindeki etkileri büyük ölçüde çocukların izlediklerini anlayıp anlayamaBildiriler Kitabı

81

dıklarına bağlıdır. Bebekler genel olarak televizyonu ya da video oyunlarını pek anlayamadıkları için, bu medyaları kullanmanın etkileri daha büyük çocukların üzerindeki etkilerden farklıdır.
2,5 yaş altı çocukların televizyon izleyerek herhangi bir değer kazandığına dair çok
az kanıt vardır. Çoğu çalışma bebeklerin televizyon programlarından çok az öğrendiğini ortaya koymuştur. Ancak yinelenen izleme sonucunda, bebekler bazı programların
diğerlerinden daha çok geliştirdiği bir sözcük öğrenme yeteneği sergileyebilirler (Linebarger ve Walker, 2005; Vandewater, 2011). Bununla birlikte, genel olarak bebeklerin televizyon izleyerek herhangi bir değer kazandığına ilişkin çok az kanıt vardır. Bebeklerin
dokunmatik medyadan daha iyi öğrendiğine ilişkin bazı kanıtlar bulunsa da dokunmatik medyanın olumlu bilişsel sonuçlar doğurduğunu gösteren hiçbir çalışma yoktur.
Medyanın bebekler üzerinde zararlı etkileri var mıdır? Ne yazık ki kanıtlar bu yönde.
Medyanın bebeklerin ve anne babaların dikkatini dağıttığı ya da onları olumlu davranışlarda ve etkileşimlerde bulunmaktan alıkoyduğu için, zararlı etkileri ortaya çıkabilir. Örneğin, arka planda bir yetişkin televizyon programı açıksa, bebekler dikkatlerini korumakta ve odaklamakta daha fazla zorlanıyorlar ve anne babalar da çocuklarıyla daha düşük kaliteli etkileşimler kuruyorlar (Kirkorian, Pempek, Murphy, Schmitt ve Anderson,
2009; Schmidt, Pempek, Kirkorian, ve Anderson, 2008). Çalışmalar çocuklar evde televizyona ne kadar çok maruz kalırlarsa dil ve bilişsel gelişimlerinin de o kadar zayıf olduğunu ortaya koyuyor (Zimmerman, Christakis ve Meltzoff, 2007). TV’deki program türünün önemli olduğuna dair belirtiler de bulunmakta. Örneğin, bir çalışma, bebeklerde arka planda yetişkin televizyon programlarına maruz kalmakla ilgili olan ama çocuk
programlarına maruz kalmakla ilgili olmayan, daha zayıf bir yönetimsel işlev (bir tür bilişsel otokontrol) gelişimi buldu (Barr, Lauricella, Zack ve Calvert, 2010). Bir başka çalışma eğitsel programlar ile eğlence programları arasında fark buldu. Bu çalışma, eğlence
programlarına maruz kalmakla ilgili olan ama eğitsel programlara maruz kalmakla ilgisi
olmayan, daha zayıf bir dikkat gelişimi ortaya koydu (Zimmerman ve Christakis, 2007).
Çocuk gelişimi çalışmalarında, bebeklerin ebeveynleri ve diğer aile üyeleriyle kurdukları etkileşimlerden büyük fayda sağladıkları yaygın olarak bilinir. İyi anne babalar
çocuklarının tüm dil, sosyal, fiziksel ve bilişsel becerileri öğrenmelerine yardımcı olacak şekilde “destekleyici” davranışlar sergilerler. Bebekler ayrıca fiziksel dünyada yaptıkları kapsamlı keşiflerden de faydalanarak farklı malzemelerin ve nesnelerin özelliklerini öğrenirler. Güncel araştırmalardan elde edilen kanıtlar, ekranlı medyanın aile üyeleriyle sosyal etkileşimler, fiziksel keşif ve oyuna ayrılan kaliteli zamanın yerini yeterli
şekilde alamadığını gösteriyor. Sonuç olarak, medyanın bebek gelişimi üzerindeki etkileri büyük ölçüde olumsuzdur.
Eğitsel Medyanın Daha Büyük Çocuklar Üzerindeki Bilişsel ve Eğitsel Etkisi. Medya içeriği bu grupta bebekler için olduğundan çok daha önemlidir. Eğitsel içeriğin etkisi eğlence içeriğinin etkisinden tamamen farklıdır.
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Çocuklar programda gördüklerinin büyük bölümünü anlamaya başladıkları yaklaşık iki yaşında Susam Sokağı programının sürekli izleyicisi olurlar. İlk modern eğitsel
televizyon programı olduğu için, Susam Sokağı izlemenin etkileri üzerine çok sayıda
araştırma yapılmıştır. Programın ilk değerlendirmeleri çocukların Susam Sokağı’ndan
amaçlanan dersleri aldığını gösteriyordu (Ball ve Bogatz, 1970). Daha sonraki araştırmalar da programı izleyen çocukların izlemeyen çocuklara göre ilkokula daha iyi hazırlandıklarını ortaya koydu (Wright, Huston, Scantlin ve Kotler, 2001; Zill, 2001). Ayrıca program en büyük faydayı eğitsel desteğe en çok ihtiyaç duyan çocuklara sağlıyordu ve bu grup ABD’de çok yoksul ailelerin, göçmenlerin ve etnik azınlıkların çocuklarını kapsıyordu.
Susam Sokağı’nın olumlu etkisi sadece erken çocuklukla sınırlı değildir. Susam Sokağı’nı okul öncesi yıllarında düzenli olarak izleyen Amerikalı çocukların lisede İngilizce,
matematik ve fen derslerinde programı daha az izleyen ya da izlemeyen çocuklara göre
daha iyi notlar aldığı bulundu. Ayrıca Susam Sokağı izleyicileri, ergenlik yıllarında, boş
zamanlarının çok daha büyük bir kısmını daha az izleyen çocuklara göre kitap okumaya ayırıyordu (Anderson, Huston, Schmitt, Linebarger ve Wright, 2001). Hep birlikte
ele alındığında, ilk yayınlanışından itibaren yürütülen çok sayıda Susam Sokağı araştırması, eğitsel televizyonun hem kısa hem de uzun vadede olumlu etkiler yaratmada başarılı olabileceğini gösterdi. Televizyonun eğitsel ve olumlu bir etkisi olabileceğine şüpheyle yaklaşan yazarlar açıkça yanılmışlardı (Anderson, 1998).
ABD’de ve tüm dünyada okul öncesi çocuklar için daha birçok başarılı eğitsel televizyon programı yapıldı. Susam Sokağı örneğini izleyen bu programlar belirli müfredat, biçimlendirici araştırma ve belli başlı çocuk gelişimi uzmanlarından öneriler doğrultusunda hazırlandı. Örneğin, Blue’s Clues çocuklara belirli bilişsel ve sosyal beceriler
öğretmek üzere tasarlandı. Program, küçük çocukların televizyon programlarına nasıl
ilgi gösterdiklerine ve bu programları nasıl idrak ettiklerine dair araştırmaları temel aldı. Ayrıca çocukların televizyon seyrederken bilişsel açıdan aktif oldukları gerçeğinden
yararlandı ve çocukları ekranı işaret ederek, sorulara cevap vererek ve başka faaliyetlerde bulunarak katılmaya teşvik etti (Anderson, 2004). Değerlendirme araştırmaları çocukların programdan keyif almakla kalmayıp aynı zamanda öğretilen belirli becerileri
öğrendiklerini gösterdi. Çocuklar programı tekrar tekrar izlemekten keyif alıyorlar ve
her izlediklerinde daha çok öğreniyorlardı (Crawley ve meslektaşları, 1999).
Ayrıca elbette çocuklara yönelik birçok eğitsel yazılım türü de bulunuyor. Her türlü
yazılım gibi, bazı programlar eğitim açısından diğerlerine göre daha etkili oluyor. Ancak modern program geliştirme çabaları bilgisayar oyunlarını, interneti ve televizyon
programlarını birleştiriyor. Televizyon programının çocuklara sunduğu bir fikir programa bağlı bilgisayar oyunları ve internet siteleriyle daha derinlemesine araştırılabilir.
Böylece çocuklar önce televizyon programında öğrendikleri bir düşünceden yararlanmak için internette yapımcıların sağladığı simülasyon araçlarıyla deneme-yanılma yönBildiriler Kitabı
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temini kullanabilirler. Birçok eğitsel platformu birleştirmenin değerini inceleyen ilk çalışma, çocukların Cyberchase programını televizyonda izledikleri ve programın internet sitesini kullandıklarında sunulan matematiksel mantık becerilerini daha iyi öğrendiklerini buldu (Fisch, 2013).
Eğitsel medyanın televizyon, bilgisayarlar, oyun konsolları ve mobil cihazlar dahil
olmak üzere çoklu platformlar üzerinde olumlu bilişsel ve eğitsel etkileri olabileceğine
dair kanıtlar çok açıktır. Eğitsel medya ailenin ve resmi eğitimin yerini alamaz ama geleneksel yollardan edinilen eğitimi tamamlamada etkindir.
Eğlence Medyasının Daha Büyük Çocuklar Üzerindeki Bilişsel ve Eğitsel Etkisi. Ne
yazık ki çocukların kullandığı çoğu medya eğitsel değildir. Amerikalı çocuklar yaklaşık
altı yaşına geldiklerinde, medya kullanımlarının büyük bölümü genel eğlence içeriğinin yanı sıra aksiyon ve şiddet içeriğini kapsar. Çocuklar okuma yazma öğrenip internet kullanmaya başladığında, akranlarıyla iletişim kurmak için sosyal medyayı da kullanırlar. Ayrıca çocuklar aynı anda bir çok medyada farklı faaliyetlerde bulunmaya gittikçe daha çok zaman harcıyorlar (Rideout, 2011).
Eğlence içeriği kullanmanın en açık ve en çok araştırılan etkileri sosyal davranışlar
üzerinde yaratılanlardır. Birçok araştırma çocukların televizyonda ve bilgisayar oyunlarında gördükleri sosyal davranışları benimsediklerini göstermiştir. Medyada sergilenen sosyal davranışların büyük bölümü şiddet veya başka şekillerde olumsuzluk içerdiği için, çocukların eğlence medyası kullanımının hem evde hem okulda olumsuz çocuk davranışlarıyla ilişkili olması hiç şaşırtıcı değil (Wilson, 2008). Özellikle okuldaki bu olumsuz davranışlar öğretmenler ve diğer çocuklarla sıkıntılara neden olabilir ve
belki okul performansında uzun vadeli olumsuz sonuçlara yol açabilir (Anderson ve
meslektaşları, 2001).
Yakın tarihli önemli bir Amerikan araştırması olumsuz sosyal davranışların tek başına medya kullanımından kaynaklanmadığını göstermiştir. Okul öncesi çocukları olan
bir grup aileden çocuklarının eğitsel medya kullanmasına izin vermesi ama genel eğlence ve şiddet içeriklerini kullanmasına izin vermemesi istendi. Bir grup karşılaştırma ailesine ise hiçbir talimat verilmedi. Altı ay ve bir yıl sonra çocuklar sosyal davranışları ve
yetkinlikleri açısından değerlendirildi. Genel medya kullanımında hiçbir fark olmamasına karşın, eğitsel medya kullanan grup eğlence medyası kullanan gruba göre çok daha iyi sosyal davranışlar ve sosyal yetkinlik gösterdi (Christakis ve meslektaşları, 2013).
Bu sonuç küçük çocuklarda davranış sorunlarının tek başına medya kullanımından değil, belirli eğlence biçimlerinden kaynaklandığını ortaya koyuyor.
Tek başına medya kullanımının eğitsel sorunlara neden olabileceği tek bir önemli
yer vardır. Çocuklar yaklaşık altı ile yedi yaşlarında okumayı öğrenirlerken, bunu oldukça zor ve eğlenceden uzak bir faaliyet olarak görebilirler. Sonuç olarak, seçme fırsatı verilirse, okumak yerine televizyon izlemeyi ya da bilgisayar oyunları oynamayı
tercih edeceklerdir. Kanada, Almanya ve Hollanda’da yürütülen çalışmaların kanıtla-
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rı altı-sekiz yaşlarında elektronik medya kullanımının okuma öğrenimini olumsuz etkileyebileceğini göstermektedir (Corteen ve Williams, 1986; Ennemoser ve Schneider,
2007; Koolstra, Van der Voort ve Van de Kamp, 1997). ABD’de bu yaş döneminde eğlence medyasının kullanımı daha büyük yaşlarda okumaya daha az ve televizyon ile
bilgisayar oyunlarına daha çok ilgi gösterileceği anlamına da gelebilir (Lee, Bartolic ve
Vandewater, 2009). Bu çalışmaların vardığı kilit sonuçlardan biri orta çocukluk döneminde okumanın teşvik edilmesinin büyük önem taşıdığı ve ebeveynlerin medyanın
okumaya ayrılan zamandan çalmasına izin vermemesi gerektiğidir.
Elektronik medya kullanımının okuma dışında diğer belirli bilişsel becerileri de
olumsuz etkileyip etkilemediği konusuna da büyük ilgi gösterilmiştir. Televizyon izlemenin ve bilgisayar oyunları oynamanın bazı dikkat becerileri üzerinde olumsuz etkileri olduğu yaygın şekilde iddia edilmiştir. Bu tür olumsuz etkilerin olup olmadığını belirlemeye çalışan çalışmalar karma bulgular vermiştir. Bazı çalışmalar medya kullanımının hiçbir etkisini bulamazken bazıları da bu tür etkiler bulduklarını iddia eder.
Etkilerin farklı yaşlarda farklı olduğuna ve içeriğin (eğitim ya da eğlence) olumsuz etkiler olup olmaması açısından önemli olduğuna ilişkin kanıtlar vardır (Zimmerman ve
Christakis, 2007).
Başta birinci şahıs macera oyunları gibi bazı bilgisayar oyunu türleri olmak üzere
medya kullanımının çocukların nesneleri uzayda hayal etme kabiliyeti üzerinde faydalı bir etkisi olduğuna ilişkin de kanıtlar bulunmuştur. Araştırmaların çoğu yetişkinlerle yapılmış ve yetişkinlerin bilgisayar oyunu kullanımıyla gelişebilecekleri ortaya konmuştur. Çocuklarla yapılan araştırmalar da televizyon ve bilgisayar oyununun uzamsal
bilişimi geliştirebileceğini bulmuştur (Bavelier, Green ve Dye, 2010; Rovet, 1983; Salomon, 1979; Subramanyam ve Greenfield, 1996). Eğitsel ve teknolojik camialara, gelecekteki yazılımlarda bilişsel becerilerin geliştirilmesi açısından büyük ilerlemeler kaydedilebileceğine dair büyük bir iyimserlik hakimdir.
Özet ve Sonuçlar. Amerika Birleşik Devletleri ile çoğu gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkede, çocuklar elektronik medyaya her zamankinden daha büyük oranda ve türlerde
maruz kalmaktadır. Medyanın çocukların bilişsel ve eğitsel gelişimi üzerinde hem olumlu hem olumsuz yönden ciddi bir etkisi olduğuna neredeyse hiç şüphe yoktur.
Birçok bebeğin diğer aile üyelerinin kullandığı televizyona ve dokunmatik tabletlere maruz kalmasının ötesinde, özellikle bebeklere yönelik olarak yapılan binlerce video ve uygulama da mevcuttur. Daha çok sayıda araştırma yapılması gerekse de kanıtlar çoğunlukla iki yaşın altındaki bebekler üzerindeki etkilerin olumsuz olduğunu göstermektedir. Bebeklik döneminde elektronik medya kullanımı daha zayıf dikkat, otokontrol ve dil gelişimiyle sonuçlanır. Genel olarak bebekler henüz tam olarak anlamadığımız nedenlerle ekranlı medyadan çok az değer öğrenirler. Bebeklik döneminde medya kullanımı olumsuz sonuçlara yol açsa da henüz nedenlerini bilmiyoruz. Nedenlerden biri medyanın hem bebeklerin hem anne babaların dikkatini dağıtmasıdır. Anne
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babalar tüm dikkatlerini uygun zamanlarda çocuğuna ayıramıyorsa çocuğun gelişiminde sıkıntılar yaşanır.
Yaklaşık 2,5 yaşlarında, çocuklar televizyonu anlayacak duruma gelirler ve özellikle
dokunmatik ekranlı olan interaktif medyayı da kullanabilirler. Medyayı anlayacak duruma geldikten sonra çocukların hem eğitim hem de eğlence içeriğinden öğrendikleri
konusunda araştırmalar oldukça açıktır. Eğitsel televizyon ve bilgisayar programlarının
okul öncesi çocukları okula etkin şekilde hazırladığı ve onlara olumlu sosyal davranışlar öğrettiği kanıtlanmıştır. Benzer şekilde, daha büyük çocuklara yönelik eğitsel programlar çocuklara okuma-yazma, matematik, fen ve diğer değerli becerileri başarıyla öğretmiştir. Çocuklar ayrıca hem televizyondan hem bilgisayar oyunlarından uzamsal bilişsel beceriler de edinirler. En iyi kanıtlar eğitsel medyayı kullanan çocukların büyük
olasılıkla okulda iyi notlar almasına ve olumlu yönlerde gelişim göstermesine katkıda
bulunabileceğini göstermektedir.
Ancak eğitsel medyanın olumlu değeri bir şekilde eğlence medyasıyla, özellikle şiddet içerikli olanlarla dengelenir. Büyük oranda eğlence medyası kullanan çocukların saldırgan olması, okulda zorluk yaşaması ve daha zayıf okuma becerileri sergilemesi daha
muhtemeldir. Fırsat verildiğinde birçok çocuğun okuma gibi uzun vadede gelişimleri
açısından daha faydalı olabilecek faaliyetlerde bulunmak yerine eğlence medyasını tercih edeceği açıktır. Anne babaların, medya yapımcılarının ve politikacıların üstüne düşen görev sadece eğitsel değil, aynı zamanda eğlenceli de olan eğitsel medyanın gelişimini teşvik etmektir. Çocuklar ve medya sorununun en kolay çözümü çocukların kullanmak isteyeceği ve fayda edinecekleri medya üretmektir.
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ÇOCUKLARIN MEDYA KULLANIMI:
POZİTİF PSİKOLOJİ YAKLAŞIMI *
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ÖZET

Konu çocukların medya kullanımı olduğunda dünya başımıza yıkılmıyor. Çocukları
21. yüzyıl için eğiten, bilgilendiren ve eğlendiren sosyal olarak yapıcı sonuçlar sağlayan
olumlu psikoloji alanından faydalanarak medyayı stratejik olarak kullanmanın tam zamanı. Çocukların medya kullanımına ilişkin akademik literatürün çoğu medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine (özellikle televizyondaki şiddete) odaklanmışken,
medyanın tüm dünyadaki çocuklara daha fazla ve daha eşit bilgi erişimi sağlama ve coğrafi konumdan bağımsız olarak çocukların öğrenmesini ve anlamasını zenginleştirme
ve genişletme konusundaki yapabilecekleri ile ilgili çok daha az şey yazılmıştır.
Şurası kesindir ki, bilgi çağının getirdiği büyük fırsatlar çocuklar için risk içermektedir. Ebeveynler, eğitimciler ve sağlık sektörü çalışanları, çocukların çoğu zaman birbirleriyle etkileşim kurduklarından çok daha fazla televizyon ve yeni medya (örn. İnternet, cep telefonu kısa mesajları ve MP3 çalarlar) ile etkileşim kurmasının olumsuz
sonuçları hakkında doğal olarak endişelenmektedir. Bu bölümde, son 10 yılda olumlu
psikolojinin sağladığı bilgiler ışığında çocukların medya kullanımına yönelik olumlu
sosyal fırsatlara ilişkin argümanlar sunacağım. Medyanın yaygınlaşması ve küreselleşmesinin bugünün çocuklarını şekillendirmesi gerçeği temel alındığında bu güçlü aracı yapıcı sonuçlar elde etmek için kullanmak önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Çocuklar ve Medya, Medyanın Olumlu Sosyal Etkileri, Olumlu Psikoloji, Medya Etkileri, Eğitici Televizyon, Medya ve Çocuklar, Medyanın Etkisi, Çocuk
Medyası, Eğitici Medya

ABSTRACT

The sky isn’t falling when it comes to children’s media use. The time is ripe to utilize
media strategically, drawing from the field of positive psychology that promotes socially constructive outcomes that educate, inform, and entertain children for the 21st
*

Telif hakkı, Oxford University Press
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century. While much of the academic literature on children’s media use has focused on
the negative impact media effects have on children (especially television violence) less
has been written on the ability of media to provide greater and more equal access to
information for children around the world, or to enrich and broaden the learning and
understanding of children regardless of geographic location.
Certainly, the great opportunities that the information age has brought with it have
included risks for children. Parents, educators, and health care professionals are naturally concerned about the negative consequences to children who are interacting more
with television and new media (such as the Internet, mobile phone texting, and MP3
players) then they often times are with each other. In this chapter, I will present arguments on the pro-social opportunities of children’s media use as informed by positive
psychology’s rise in the past 10 years. Given that the proliferation of media and its globalization are shaping children today, it is important to utilize this powerful tool for
constructive outcomes of engagement.
Keywords: Children and Media, Pro-social Effects of Media, Positive Psychology, Media Effects, Educational Television, Media and Children, Impact of Media, Children’s
Media, Educational Media

GİRİŞ:
YENİ BİR ÇOCUK MEDYASI DÜNYASI

Kendisine hitap edilmesinden hoşlandığı şekliyle Roger ile çalışmaya başlamamın
dördüncü haftasıydı ve o hâlâ sessizliğini koruyordu. 2002 yılında Londra’daki tanınmış
Tavistock Psikoanalitik Enstitüsü’nde klinik psikoloji alanında stajyer doktor olarak savaşın parçaladığı ülkelerden kaçan ve Londra’yı evleri sayan mülteci aileleri ve çocuklarını tedavi ediyordum. Bu çocuklar iç savaşın dehşeti nedeniyle anlatılamayacak kadar korkunç zararlar gördüler. Roger arkadaşlarıyla iletişim kurmayan ve birçok uyum
sorunu yaşayan Somali’den gelmiş 8 yaşında bir erkek çocuğuydu.
Roger’la konuşma çabalarım haftalarca herhangi bir tepki almadan kaldı. Onunla çalışmayı çok istiyordum ancak gittikçe artan şekilde umudumu yitirip hayal kırıklığına uğruyordum. Yine de ısrarla çalışmalarıma devam ettim. Beşinci hafta da sessizlik içinde geçti. Altıncı haftada Roger çöp kutusunun üzerinde kâğıdı küçük parçalara keserken bana
“Sen Amerikalısın,” dedi. Roger’ın Amerikan televizyonu ve filmlerine yönelik bir tutkusu vardı ve benim de aynı aksanla konuştuğumu fark etmişti. Bu konuşma, Roger ile bağlantı kurmamın ve daha sağlıklı bir hayat yaşamak konusunda ona destek olmamın yollarını açtı. İnsan olarak biz öykü anlatan varlıklarız ve öyküleri yakalamak kişiye bireyler,
gruplar ve toplumlarla ilgili çok şey anlatır. ABD’ye geri döndüğümde sosyal olarak yapıcı medya yaratmak üzere olumlu psikoloji kuramını ve uygulamalarını kullanmayı amaçlayarak Sosyal Değişim İçin Medya Psikolojisi Araştırma Merkezi’ni kurdum.
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Kırk yıl önce Gerald Lesser, Joan Cooney Ganz ve iş arkadaşları Susam Sokağı’nı
yarattıklarında onlara eşlik eden sadece bir tane eğitici televizyon programı, “Mr Rogers Neighborhood” vardı. O zamanlar ismi Children’s Television Network olan Sesame
Workshop yeterli eğitim alamayan çocuklar için eğitime ulaşma aracı sağlamak üzere
kuruldu. Bugün ticari ağlara ve kablolu televizyona yayılmış çocuklar için eğitici televizyon olarak kabul edilen 80’den fazla program var ve bunlardan çoğunun izleyici için
ek etkileşim düzeyi sağlayan web siteleri var.
Susam Sokağı ilk düşünüldüğü hedef seyircisinden çok daha geniş bir izleyici kitlesi buldu. Susam Sokağı ve daha büyük çocuklara yönelik kardeş yapım The Electric
Company eğitici içerik yaratma ve sonrasında bu içerik etrafında merak uyandırıcı öyküler ve karakterler geliştirme modeline öncülük etmiştir. Bugün, tüm dünyada programın yayınlandığı kültürler ve gereksinimler için özel olarak tasarlanmış 30 farklı Susam Sokağı ortak yapımı vardır.
Susam Sokağı’nın başlangıcından bu yana çok şey değişti. Medya dünyası teknoloji,
bilgiye erişim ve eğitsel eğlence modelleri bağlamında çok büyük değişiklikler geçirdi.
Örneğin İngiltere’de televizyon kullanımından alınan bir vergiyle fonlanan BBC kanalı iki yaş ve altı çocuklara yönelik yayında Teletubbies isimli program ile öncülük yaptı. BBC Children uzun zamandır Susam Sokağı modelinden uzaklaşmıştı ve onun yerine, eğitici televizyonun ticari yapımcılarının yaptığı gibi, ilk önce çocukların ilgisini çekecek ilginç karakterler ve öyküler yarattıktan sonra eğitici içeriği yaratmayı benimsediler. Bu ince bir fark gibi görünebilir ancak Sesame Workshop modeline karşı önemli bir rakip sunan başarılı bir strateji olmuştur. Buna yanıt olarak, Susam Sokağı çok iyi
bilinen girişini değiştirdi ve bugünün izleyicilerinin ilgisini korumak için daha kısa bölümler, süratli geçişler ve hızlı değişimler yarattı.
Boston’da Sosyal Değişim için Medya Psikolojisi Araştırma Merkezinde ben ve meslektaşlarım, Los Angeles, Henson Stüdyoları ve Fablevision ile beraber Sid the Science Kid (Sid, Bilim Çocuğu) isimli program üzerinde birlikte çalıştık Orijinal ilk ismi
What’s the Big Idea olan Sid the Science Kid Boeing tarafından finansal olarak destekleniyordu. Boeing’deki yöneticiler çocukların bilime olan ilgilerini artırmak ve yetişkinlerin çocukların doğal merak duygularına nasıl cevap vereceklerini şekillendirmelerine yardımcı olmak istiyorlardı. Sid karakteri çevresindeki dünya ile ilgili sorular soran
hareketli ve etnik kökeni belli olmayan bir çocuktu. Sid hem muhabir hem de çevresindeki fiziksel dünya ile ilgili sorular yanıtlayan görüşülen kişi olarak yanında bir mikrofon taşırdı. Sid’in yaşları üç ile altı arasında değişen çocukların normal olarak kendileriyle ilişkilendirebilecekleri bir ortamı bir aile hayatı, bir küçük kardeşi, sevgi dolu
yaşlı bir yetişkin (büyükannesi) ile sınıfı ve bahçeyi kapsayan bir okul ortamı ve kendilerine özgü karakterleri olan arkadaşlarını içeren, bir araya geldiklerinde kendisinin
çok yönlü bir insana dönüşmesini sağlayan ilgi çekici ve sevilebilir bir karakter olması amaçlanmıştı. Uygulamacılara/yaratıcı ekibe hemen geri bildirim sağlamak için yaBildiriler Kitabı
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ratıldıkça karakterleri ve olay örgülerini sınamak için bir bilim/uygulama modeli üzerinde durduk. Araştırmacılar şehirde ve banliyö bölgesindeki tüm sosyoekonomik sınıfları içeren 5 yerde yarı-yapılandırılmış bir görüşme formatı kullanarak yaşları 3 ile 6
arasında değişen çocuklardan oluşan odak gruplarını ele aldılar. Anne babalar çocuklarının öyküye, resimlere ve kaydedilmiş TV kliplerine olan tepkilerini alabilmek için
bir feragatname imzaladılar. Bilgi kodlandı ve birleştirme için laboratuvara gönderildi. Çocuklar farklı geçmişlerine karşın program, karakterler ve eğitici içerik konusunda birbiriyle tutarlı geri bildirim sağladılar. Çocukların okulun rengi ya da karakterlerin saçlarının rengi dahil programda sunulan renklere karşı özel bir tepkisi oldu. Uygun şekilde komik ya da fantastik olay örgüleri ilgilerini çekerken içerikte güçlü eğitici yönler taşıyan öykülerde dikkatleri dağıldı. Çocukların programda gördükleri bilimsel deneyleri gerçekleştirmelerine eşlik eden web sitesi etkinlikleri gibi belli benzer
etkinlikleri eğlenceli ve ilginç bulurlarken, diğerleri onları (oyun konsolları ya da başka elektronik oyunlar gibi) başka oyalama biçimlerine yöneltti. Sonuç olarak uygulayıcılar üreticilere minimum maliyet yansıtarak yaklaşımlarını düzeltme, terk etme ya
da iyileştirmeyi başardılar. Bu biçimlendirici araştırma yaklaşımı çocuk televizyon yapımlarına yönelik bir model, seyircilerin ilgisini çekme ve çocuklara yapıcı şekilde sunulabilen bir ürün sağlar.

BUGÜNÜN KAYGILARINI ANLAMAK

Günümüzde çocukların uydu ve kablo televizyon, internet, radyo, MP3 çalarlar, bilgisayarlar, video oyunları, cep telefonları ve kısa mesaj gibi çok sayıda medya seçeneğinin yanında bu seyirciyi özel olarak hedef alan dergilere erişimleri vardır. Tüm dünyada çocuklar “The Simpsons”, “Susam Sokağı” gibi televizyon programları ve İngiltere,
ABD, Fransa, Almanya ve İsrail’de aynı şekilde geniş kitlelerce takip edilen video oyunları formatında benzer medyanın çoğuna da maruz kalmaktadır. Ayrıca, Twitter, Facebook, ve e-posta ile mesajlaşmanın yaygınlaşması tek bir düğmeye basarak bilginin
gönderilmesini sağlayan sosyal ağlar yaratmıştır.
1989 yılında kabul edilen BM Çocuk Hakları Sözleşmesi medyanın tüm dünyadaki
çocuklar üzerinde devam edecek olan etkisini önceden tahmin etti. Bu sözleşme politik
kararlara ve çocukların iyiliğine yönelik rehberlik etmek için tasarlanmış dört noktada
yansıtılan çocuk haklarını tanımlar... Takdir edilmesi ve izlenmesi gereken bir model.

TELEVİZYON SEYRETME

Televizyon tüm dünyadaki çocuklar için hakim medya kaynağı olmaya devam etmektedir. Kaiser Aile Vakfı’nın yaptığı Ocak 2010 tarihli bir araştırma raporunda ABD’deki
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ortalama bir çocuk günde 8 saat medya kullanmakta ve bunun beş saatini televizyon izleyerek geçirmekteydi. Bir başka deyişle medya tüketimi artık çocukların ortalama uyku süresine eşittir. Bu beş yıl önceki medya tüketimine göre ortalama 1,5 saatlik bir artıştır (Kaiser Aile Vakfı, 2010). Bu, tüm dünyada gerçekleşen bir trenddir. Gerçekten de,
altı yaş altı çocuklar günümüzde dışarıda oynayarak geçirdikleri süreden daha uzun bir
süreyi televizyon seyrederek geçirmektedir (Wilson, 2008). Günümüzde çocukların çoğu (özellikle endüstrileşmiş ülkelerde) medyaya bu kadar fazla zaman harcıyorsa, yapıcı sosyal sonuçlar yansıtan içerik geliştirmek çok önemlidir.
1980’lerden 1990’lara kadar televizyon kanalı sayısı, evlerdeki televizyon sayısı
ve televizyon seyredilen saatler bu her üç alanda da iki katına çıktı (UNICEF, 2004).
1990’ların sonunda kablolu sistemde özellikle çocukları hedef alan 50 kanal açıldı ve
bunların çoğu büyük başarı elde etti (Nickelodeon, Cartoon Network, Disney Channel,
ABC Family, TV Land). Ticari medyanın konsolidasyonu dünyanın çoğuna program
sağlayan az sayıda medya yapımcısının sahip olduğu programlara yol açtı. Bu iş modeli yerel yapımları azalttı ve çok daha az kaynakla kaliteli eğitici program yaptığı bilinen
kamu yayıncılarını zorladı. Bugün Latin Amerika’daki çocuk programlarının neredeyse % 90’ı ithal programlardır. Çoğunlukla yerel kültürü yansıtmayan karakterler ve durumlar içermesi açısından bu durum problem yaratmaktadır. Diğer yandan çocuklar ve
değişken kültürler arasında boşluk gittikçe kapanmaktadır ve bu da ortak bir dünya görüşü yaratmıştır - ve de beraberinde ortak bir Bart Simpson sevgisi (şu an için 100’den
fazla dile tercüme edilmiştir) (Kaiser, 2010).

ANTİ-SOSYAL PROGRAMLARIN KAPATILMASI

Medya etkileri üzerine yapılan çalışmalar genelde şiddetin çocuklar üzerindeki etkisini inceler. Gerçekten de ABD’de (ve yurt dışına da ihraç edilen) cinayet ve suç içeren
çok fazla miktarda medya tüketiyoruz. Araştırmacılar ABD’de bir çocuk 18 yaşına vardığında televizyonda 200.000 şiddet eylemi görmüş olacağını tahmin etmektedir (Robinson, 2001). Bu raporlar bu şekilde tüketilen şiddetin saldırgan tavırlar ve davranışlar ürettiğini, şiddete karşı duyarsızlaştırdığını ve korku ve tehlikeden oluşan bir dünya
görüşünü teşvik ettiğini yansıtmaktadır. Bu araştırmaların sonuçları çocukların tükettiği televizyon ve video oyunları miktarını azaltmanın (ilkokul çağındaki çocuklarda)
saldırgan davranışları da azaltacağını savunmaktadır. Bunu söylemek yapmaktan daha kolay. Medyanın bizi sardığı ve çok tüketildiği bir dijital dünyada yaşıyoruz (Kaiser,
2010). Medya kullanımının çocuklar için kontrol edilmesi gerektiğine katılıyorsam da
tüketilen içeriğin 21. yüzyıl için daha kritik bir soru olduğuna inanıyorum.
Medyanın tüketimi artan şekilde daha fazla bölmelere ayrıldıkça eğlence medyasının
yapımcıları kitleleri de eklemenin yollarını aramaktadır. Bazı çok önemli spor etkinlikBildiriler Kitabı
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leri hariç, günümüzde milyonlarca insanın televizyon önünde bir araya gelip M*A*S*H
(106 milyon seyirci) (Los Angeles Times, 2010) dizisinin finalini, I Love Lucy adlı dizinin “Lucy Goes to the Hospital” (televizyonu açık tüm izleyicilerin % 72’si) (Bianco,
2008) adlı bölümü gibi önemli dönüm noktalarını izlediği zamanlar artık geride kaldı.
Günümüzün izleyicisi kaydetmek ya da programları tablet bilgisayarlardan, telefonlardan ve oyun cihazlarından akış (streaming) tekniğiyle programları istediği zaman ve
yerde izliyor.
Teletubbies iki yaş ve altı çocuklar için yeni bir pazarı hedef alan programlar dönemini başlattı. Bu programın başarısı izleyen bebeklerin dil öğrenme becerisini artırdığı
ve gelişim aşamalarında yardımcı olduğu iddiasında olan Baby Einstein videoları (sonradan Disney tarafından satın alındı) dahil rakipleri de bu pazara soktu. Kanıtlar üreticinin iddia ettiklerini desteklemediğinde videolar toplatıldı (geri çekildi). (Noah, 2009).
Aslında, yakın tarihli bir çalışma günde 60 dakika ya da daha fazla televizyon seyreden
bebeklerin seyretmeyen bebeklerden üçte bir oranında düşük gelişim puanı aldıklarını onaylamaktadır. Televizyon izleme eğitici programları içerse bile hayatın bu kadar
erken aşamasında olan çocukların temel gelişim ve öğrenme gereksinimleri için kendi dünyalarıyla etkileşimde bulunma, oynama ve ilgilenme ihtiyacı vardır. Daha sonra, eğitici programlar daha fazla merak ve araştırma için bir basamak görevi görebilir
(Schute, 2010).Uygun olmayan medya içeriği izlemenin (izlediklerini sorgulama becerisine sahip seyirciler için oluşturulmuş içerik) çocuklarda korku ve kaygıyı tetikleyecek uzun süreli etkileri olmaktadır. 2000 tarihli bir ankette ilkokul ve ortaokul çocukları onları korkutan televizyon programlarından kaynaklanan kaygı ve depresyon bildirmekte ve bu çocukların % 90’ı rahatsız edici görüntüleri detaylı olarak hatırlayabilmektedir (Wilson, 2008).
Yaşla uyumsuz içeriğin tetiklediği korku faktörü çocukların dışında da görülmektedir. Gece haberlerinin izleyicileri algılanan suç düzeyinin gerçekten var olandan çok
daha fazla olduğunu ve bu nedenle ev güvenlik sistemleriyle ilgili hızlı bir alışveriş yaptıklarını bildirmeye eğilimlidirler. Gelişim spektrumu içindeki izleyicilerin televizyon
içeriğinden etkilendiği açıktır. Özellikle felaket haberleri psikolojik olarak bizi izlemeye ve dinlemeye yöneltir. İçinin doldurulması gereken 24 saatlik kablo haber programları nedeniyle kişiler gerçekle doğru orantılı olmayan bir güvenlik eksikliğini tetikleyen ayrıntılı şiddet görüntülerine maruz kalmaktadır. Çocuklar bu görüntülere karşı
özellikle savunmasızdır.
Amerikalıların % 70’inin popüler kültür ve ahlak standartları konusunda endişeli
olduklarını bildirmeleri şaşırtıcı değildir (Wilson, 2008). Ancak yine de medya içerik
üreticilerinin çoğunlukla halkın istediğini yarattıklarını öne süreceklerdir. Şiddet içeriği talep ediliyor gibi görünmektedir. PBS’in programları % 18 şiddet içeriği taşırken
premium kablo TV programların % 84’ü şiddet içeriğine sahiptir. Belki de şiddet içerikli eğlenceye halkın itirazı halkın çoğunluğunun evlerinin mahremiyetinde tükettik-
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lerinden farklıdır. Bazı psikologlar farklı kültürlerin karışımının (Amerikan bireyci sınır kültürü) 21. yüzyıldaki günlük hayatımızdaki güçsüzlük hissi ile birleşerek tükettiğimiz medyayı şekillendirdiğini ve çoğunlukla güçsüz kılınmışlık hissini yansıttığını
öne sürmektedir.
Toplum olarak tüketim düşkünlüğünün (tüketimcilik) zincirlerinden kopmasına izin
verdik ve istek ve satın alma tepkisi oluşturmak üzere tasarlanmış ustaca yapılmış pahalı reklamlardan çocuklarımızı korumuyoruz. Çocuklar baştan çıkarıcı reklamları reddedecek bilişsel kavrayışa sahip değildir (aslına bakarsanız çoğu yetişkin de). Ortalama
bir çocuk yılda 20.000’den fazla reklam izlemekte ve bunların % 60’ı şekerli ve yağlı besinlerin ve oyuncakların tanıtımını yapmaktadır (Kanada Pediatri Derneği, 2003).

OLUMLU SOSYAL (PRO-SOCIAL) MEDYANIN FAYDALARI

Günümüzde birçok çocuğun medya aracılığıyla sosyalleşiyor olması 21. yüzyıl yaşamının bir gerçeğidir. Çocuklar duygusal ve sosyal yaşamlarını dünya ile yaşadıkları etkileşimli bir süreç aracılığıyla geliştirirler. Buna, bireysel ve grup bağlantıları yaratmak
amacıyla içinde yaşadıkları kültürün kurallarını, normlarını ve değerlerini benimsemek
dahildir. Normal olarak çocuklar ebeveynleri, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla duygusal
etkileşim kurma yoluyla davranış modelleri bulurlardı. Ancak günümüzde televizyon,
İnternet, radyo ve diğer medya türleri de çocuklarla etkileşim kurmakta ve duygusal ve
sosyal davranış modelleri yansıtmaktadır.
Medyanın etkisi medya seçimi ve seçilen medyanın içeriğine bağlıdır. Medya etkilerine maruz kalmanın çocukların iyi olma (well-being) halini etkilediği kesindir ve artan
medya tüketimi ile obezite oranları arasında bağlantı bulunmuştur. Diğer yandan araştırmacılar televizyondaki en sevdikleri karakterleri seyrederek çocukların sempati ve empatiyi öğrenebileceklerini bulmuştur (Wilson, 2008). Yaşlarına uygun eğitici programlara ve durum komedilerine ilgi gösteren çocukların özgecilik, işbirliği ve hoşgörü dahil
çocuklar için olumlu sosyal sonuçlar yarattığına ilişkin ek kanıtlar bulunmaktadır.
Çocuklar televizyon karakterlerine bağlanırlar ve bu karakterlerin duygusal durumlarını sıklıkla yansıtırlar. Susam Sokağı duyguların rolünü ve duygusal durumlarla başa çıkmayı eğitici içeriğine eklemiştir. Bu, bazı çocukların başkalarına gösterdiği empati hissini ve hoşgörüyü artırmaktadır (Wilson, 2008).
Çocukların haklarını savunan birçok grup sansürlenmemiş dil kullanımı, cinsel durum imaları ya da cinsel durumlardan şiddet eylemleri, hırsızlık ve diğer anti sosyal davranışlara kadar popüler medyada temsil edilen ahlak ve değerlere karşı mücadeleye girmiştir. Yine de araştırmacılar ahlak gelişimini şekillendirmeye yönelik medyanın potansiyeline ve olumlu sosyal etkisine işaret etmeye devam etmektedir. Kremar ve Curtis (2003) tıpkı medya şiddetine maruz kalmanın şiddetin ahlaki olarak kabul edilebilir
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olduğuna yönelik çıkarımlara yol açması gibi sosyal olarak yapıcı sonuçlar modeli sağlayan medyaya maruz kalmanın izleyicilerin sosyal etkileşim ve problem çözme seçeneği olarak şiddeti dikkate almamasına neden olduğunu bulmuştur.
Medyada antisosyal davranışların modellenmesinden çok medyanın ayrıca olumlu sosyal davranışlara - özgecilik, paylaşma, arkadaşlık, işbirliği ve kabul yoluyla başka insanlara faydası olan davranışlar - nasıl model olacağını ve öğreteceğini incelememiz gerekmektedir.
Smith ve ark.(2006) bir haftalık bir dönem için yüzlerce eğlence programını örneklemiş ve programların % 73’ünün en az bir tane özgecilik davranışına sahip olduğunu bulmuştur. Bu tür programları izleyen çocuklar izlemeyen çocuklardan daha fazla
olumlu sosyal davranış göstermiştir. Bu kısa vadeli bir durum değildir. Yardımlaşmayı, bağışta bulunmayı ya da paylaşmayı gösteren programları izleyen çocukların iki ile
üç gün sonra kontrol grubuna göre söz konusu bu davranışları göstermesi daha yüksek olasılık içermektedir. Sosyal yaratıklar olarak davranışlarımızda ortamımızda gözlediklerimizi model alırız ve bu da izleyicilerin davranışlarında yansımaktadır. Bu iletilerin desteklenmesi olumlu sosyal medyanın etkisini güçlendirir.
Benzer şekilde işbirliği içinde etkileşimde bulunan çeşitli etnik karakterleri içeren
programları seyreden çocuklar farklı gruplara karşı saygı ve hoşgörü dahil daha fazla
olumlu tutum geliştirdiler. Bu model Filistin Caddesi’nde yaşayan karakterlerle arkadaş olan İsrail Caddesi’nde yaşayan karakterlerin yer aldığı bir dizi için Sesame Workshop tarafından kullanıldı. Bir çalışma İsrailli ve Filistinli okul öncesi çocukların program 1998’de yayınlanmadan önceki ve yayınlandıktan dört ay sonraki sosyal tavırlarını karşılaştırdı (Anderson ve ark., 2007). Programın başlangıcından önce, dört yaş ve
daha büyük çocukların çoğunluğu diğer kültür ile ilgili olumsuz klişe görüşlere sahipti.
Program yayınlandıktan dört ay sonra İsrailli çocuklar Araplara karşı daha olumlu tavır göstermiştir. Filistinli çocukların tutumları daha olumsuz hale gelmiştir ancak daha sonra gerçekleştirilen çalışmalar çok az sayıda Filistinli çocuğun bu programı izlediğini ortaya çıkarmıştır.
Eğitici yazılım programları artan akademik becerilerin yanında daha iyi okuma ve
yazma becerisi ile ilişkilendirilmiştir (Strommen and Revelle, 1990). Bazı video oyunu tiplerinin oyunların ustası olanlar için iyileştirilmiş fiziksel ve bilişsel becerileri bulunmaktadır.

KANAL DEĞİŞTİRMEK:
TELEVİZYON VE MEDYANIN SUNDUĞU OLUMLU SOSYAL FIRSATLAR

Televizyonun sosyal davranış üzerine etkilerine ilişkin 1043 araştırmayla ilgili bir
meta-analizde Hearold (1986) olumlu sosyal davranışlarla davranış tedavilerinin an-
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tisosyal davranış tedavilerinden daha büyük etki boyutlarının bulunduğunu ortaya
koymuştur.
Bu nedenle bu araştırmaya göre, şiddet içerikli “anti sosyal davranışlar” içeren programlar izleyen televizyon izleyicilerinde (antisosyal davranışların 50. yüzdelik dilimden 62. yüzdelik dilime çıkan) saldırganlık gibi antisosyal davranışlarda bir artışa yansımaktadır, izleyiciler “olumlu sosyal davranışlar” izlerse, olumlu sosyal davranışların
50. yüzdelik dilimden yukarı, normalde özgecilik davranışı olarak yansıtan 74. yüzdelik dilimden doğru çıkmaktadır. Aslında primetime’da yayınlanan 26,5 saatlik programlarda 27 özgecilik davranışı belirlenmiştir bu da saat başına bir adet böyle bir davranış
olduğunu göstermektedir.
Medyanın hoşgörüyü, işbirliğini ve özgeciliği arttırma potansiyeli, medya etkilerine
ilişkin var olan çalışmalarda, bu çalışmaların sayısı az olsa da yansıtılmıştır (kaygı ve
depresyon araştırmalarının psikolojik sağlamlık (resiliency) ve sağlık ile ilgileri olanlara göre sayıca çok fazla olmasına benzer şekilde). Wilson (2008) özellikle bu araştırmalarda başı çekmiş ve medyaya karşı hem olumlu hem de olumsuz duyarlılığın büyük
oranda çocuğun yaşına, cinsiyetine ve çocuğun ekrandaki karakterlerle kendini ne ölçüde özdeşleştirdiğine bağlı olduğunu bulmuştur.
Televizyonda geçen 40 yıldan sonra öğrenme sonuçları üzerine gerçekleştirilen sayısız araştırma Susam Sokağı’nın yaşları 3 ile 6 arasında değişen çocuklara sadece okul
öncesi akademik içeriği değil ayrıca duyguları da öğrenmeleri konusunda yardımcı olabileceğini göstermiştir. Aslında Susam Sokağı Katrina Kasırgası (Büyük Kuş’un yuvasının parçalanması ile) ve Bay Hooper’ın mağazasının alevlerle sarılması yoluyla 11 Eylül terör saldırıları hakkında öyküleri de programa eklemiştir . Çocukların sağlıklı gelişiminin merkezinde duygusal eşduyum edinme becerileri yer alır. Duygusal açıdan
empatik olan çocuklar daha fazla sosyal olarak arzu edilen grup davranışı eğilimi gösterirler. Empati elbette bir başkasının duygularını tanıma ve kendini bir başkasının yerine koyabilme becerisidir. Gerçekçi, empati sahibi olan ve genç izleyicinin cinsiyetini yansıtan çocuk karakterler özenilecek modeller sağlar. Aslında en çok sevilen çocuk
karakterleri yarı gerçekçi durumlarda, bir derinlik hissi olan ve olumlu sosyal davranış
modelleri olarak hareket edenlerdir.
Televizyonda yer alan 2000 programlık bir örneklemde yakın tarihli bir çalışma
bunlardan % 73’ünün bir çeşit özgecilik içerdiğini göstermiştir (araştırmacılar tarafından destekçi, yardımcı, verici ya da paylaşımcı olarak tanımlanmıştır) (Wilson,
2008). Susam Sokağı dışında bu tür çocuk programı örnekleri arasında Dora the Explorer (Kaşif Dora), Dragon Tales, Arthur, The Suite Life of Zach and Cody ve Drake and Josh adlı programlar yer almaktaydı. Bu programlar, özellikle de Kaşif Dora
çocuklara değişik etnik kökenlere sahip ve değişik kültürlerden gelen ve tüm dünyada maceralar yaşayan karakterlerin yer aldığı, kendilerinden farklı olabilen bir dünya sunmaktadır.
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UZUN SÜRELİ ETKİ

Medyanın gelişim sürecinde çocuklar üzerinde ne kadar etkisi olduğu tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Araştırma literatüründen bilinen, medyayı (kültürler
ve coğrafi bölgeler arası) bir faktör olarak içeren sosyal eğilimlerin varlığıdır.
Özellikle içeriğinden bağımsız olarak çocuklar tarafından her türlü medyanın üstel
olarak tüketilmesi dikkate alındığında bu etkilerin bazıları can sıkıcıdır, ancak yine de
bu niteliklerin olumsuz sonuçları yalnızca medyanın çocuklar, bireyler, gruplar ve topluluklar üzerinde yapacağı olumlu etkiye ilişkin kaçan fırsatlara hitap etmektedir. Klişeler ortadan kaldırılırken, fikirler ateşlenirken, kritik düşünme desteklenirken ve sosyal ve politik katılım medya aracılığıyla artarken çocukların dünyaya bakış açısı açılabilir. İnsanlar doğuştan öykü anlatıcılarıdır ve yaşamdaki olanakları, sıkıntıları ve bunlara karşı nasıl harekete geçmemiz gerektiğini öykülerden öğreniriz. Medya bilgilendirme, eğitme ve eğlendirme konusundaki kabul edilmiş becerileri olan modern zaman
öykü anlatıcımızdır. Sosyal olarak yapıcı olumlu psikolojiyi temel alan ve otantik, zenginleştirici, aklı çalıştıran, ilgi çekici ve çocukların etraflarındaki dünyayı anlamalarını,
onunla etkileşime geçmelerini sağlayan programlar yaratma fırsatı muhteşemdir. Şiddet dolu, saldırgan, taraflı ya da nefret içeren programlar insan davranışının patolojik
yönüne odaklanmayı yansıtmaktadır. Yaratıcı ve kaliteli medya programları ile modellenebilen sağlıklı, iyimser, sorunlarla başa çıkan, anlamlı, güçlükleri yenen, umutlu, nazik, tutkulu ve cesur içerikleri incelemenin zamanı gelmiştir.
Çocuklar merak uyandıran ve ilginç karakterler, eğlenceli bir tarz ve dil sağlayan ve
bunları renkli bir ambalaj içinde sunan eğlence odaklı medyaya ilgi duyarlar. Diğer tüm
medya tüketicileri gibi onlar da genelde mutluluk veren, neşelendirici mesajlarla ilgilerini çeken ya da geliştirdikleri becerileri içeren özel alanlara ilgi gösterirler. Eğlencenin
ötesinde çocuklar yaşamın üstesinden nasıl geleceklerine ve en basitten en karmaşığa
dünyayı nasıl anlamlandıracaklarına yönelik modeller ararlar. Bunlar arasında kimlik
gelişimi ve sosyal grup oluşturma gibi konular bulunur. Çocukların tükettikleri medyada yansıtılmaları gerekir ve bu yansıtma içinde merak, hoşgörü ve işbirliği ve hizmet
gibi olumlu sosyal içeriği daha iyi dahil eden sağlıklı mesajlar olmalıdır.

OLUMLU PSİKOLOJİ NEDİR?

Geçmişe bakıldığında popüler medya gibi Amerikan psikoloji alanında da sağlıksız
ve patolojik olanlarla ilgili araştırmalar baskın olmuştur. Azalan ruh sağlığı düzeylerinin bu araştırmayı gerektirdiği kesindir. Depresyon, intihar, kaygı ve boşanma düzeyleri seviyeleri yüksektir. Ulus olarak başka ülkelere kıyasla maddi açıdan zengin olmamıza karşın, daha az sağlıklı görünmekteyiz.
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Amerikalıların kendi kendini düzeltmeye yaptığı vurgu nedeniyle olumlu psikolojiyi sahiplenmiş ve mutluluk arayışını kendi başına bir endüstriye dönüştürmüş olmalarına şaşırmamak gerekir. ABD’deki kitap yayıncıları bu satışlarda yıllık % 10 ile 11’lik
bir artış görmektedir (Carpenter, 2008). Mutluluk bu ülkenin bünyesine öyle bir işlemiştir ki Bağımsızlık Bildirisine bir hak olarak yazılmış ve burada “yaşam, özgürlük ve
mutluluk” arayışı olarak vurgulanmıştır. Mutluluk arayışının önemli bir bölümü durmaksızın ürün tüketimini pazarlayan sanayiler tarafından yaratılan tüketim düşkünlüğü şeklinde teşvik edilmektedir.
Bugün iyi olma (well-being) konusu kişisel hayatlarımızda ve modern bilim yaşamında merkezi bir rol oynamayı sürdürmektedir. Araştırmacıların elinde bireylerin fiziksel ve maddi açıdan iyi olmalarıyla ilgili çok zengin veri vardır ancak tüm bu verilere karşın bazı insanların diğerlerine göre neden daha fazla iyi olma hali yaşar gibi göründüklerini anlamanın henüz başlarındadırlar.
Son yirmi yılda bizi mutlu ve sağlıklı kılan şeylerin neler olduğuna ilişkin çok sayıda
araştırma yapılmıştır. Olumlu psikoloji alanında çalışan psikologlar olumlu kişisel özellikler, gelişime yardımcı mükemmellik, öznel iyi olma, psikolojik sağlamlık, yaşam tatmini hakkında soru sorma konusunda başı çektiler ve bunu insan davranışlarının karmaşıklığını anlamak amacıyla bilimsel bir yöntem kullanarak yaptılar (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Seligman ve Csikszentmihalyi (2000) şunları yazmıştır “psikoloji sadece
patoloji, zayıflık ve hasarı incelemek değildir; ayrıca gücü ve erdemi de incelemektir...
Tedavi sadece bozuk olanı düzeltmek değil, en iyi olanı özenle beslemektir” (s. 7).
Olumlu psikoloji alanında çalışan psikologlar insanlarda sağlıklı olanın nasıl teşvik
edileceğini daha iyi anlayabilmek için cesaret, affetmek, iyimserlik, umut ve neşe gibi
insani özelliklerin yapı taşlarını çalışmaktadır. Medya iyi olma araçlarının nasıl uygulanacağına ilişkin bir model sağlamanın en iyi yollarından biri olabilir.
Bu, çocukların medya kullanımının potansiyel etkisini anlayacağımız tamamen farklı bir çerçeve sunar. Öğrenme, sorun çözme, işbirlikçi ve olumlu sosyal davranışlar ve
kendini ve başkalarını anlamaya ilişkin yapılar sağlayarak çocuk medyası sadece eğlence amaçlı pasif tüketimin ötesine geçerek eğlencenin yanında öğrenme ve anlamaya yönelik bir basamak olarak hareket edebilir.

OLUMLU PSİKOLOJİNİN UYGULANMASI

Olumlu psikoloji alanında çalışan psikologlar kişisel özellikler, gelişime yardımcı mükemmellik, öznel iyi olma, psikolojik sağlamlık, yaşam tatmini hakkında soru sorma konusunda başı çektiler. Çünkü çok fazla sayıda araştırma -ki çoğu çok iyi yapılmamıştır- medyanın olumsuz etkilerine odaklanmıştır. Medyanın yapıcı olarak ve daha sağlıklı amaçlar
için nasıl kullanılabileceğini inceleyen madalyonun diğer yüzü gözden kaçmıştır.
Bildiriler Kitabı
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Kişinin hayat deneyimi yaşa, kültüre, cinsiyete, coğrafi yetiştirilişe ve sosyo-ekonomik
statüye bağlı olarak büyük değişkenlik gösterebilir. Yaşamın biyolojik olarak belirlenen
büyük bir bölümü vardır: Örneğin vücut tipi, fiziksel özellikler ve bazı hastalıklara karşı eğilim. Bunun tersine, kişinin yaşam hakkında ne düşündüğü ve hissettiği ile belirlenen bir başka yönü de vardır. Bugün kişinin uyandığı andan yattığı ana kadar televizyon, İnternet, akıllı telefonlar, açık hava reklamları, radyo, gazeteler ve daha bir çoğu dahil medya ile etkileşim içinde olmasıyla medya 21. yüzyıldaki bireyin deneyiminin merkezi haline gelmiştir.
Geçmiş on yılda yapılan olumlu psikoloji araştırmalarının çoğu Mutluluğa odaklanmıştır. Bu, birçok şekilde tanımlanabilecek her yöne çekilebilir bir terimdir ve ahlaklılık, psikolojik sağlamlık, cesaret ve umut dahil olumlu psikolojinin diğer ilgi alanlarının yanında yer alır.
Mutluluğu anlamaya yönelik yaklaşımlar olmuştur ve bu çalışmaların çoğu en
önemli nokta olarak, bir bireyin zeka, sağlık, çekicilik, gelir ve eğitim gibi kişisel niteliklerinin mutluluk için en önemli bireysel fark değişkenleri olduğunu bulmuştur.
(Campbell, 1981). Bu değişkenler bireyin sosyal yetkinliği üzerinde etkili olmakta ve
bu da iyi olma (well-being) için çok önemli olan bireyin ilişki kurma becerisini iyileştirmektedir. Andrews’un yaptığı eski tarihli bir çalışma (1976) mutluluktaki değişikliğin sadece yüzde 10’unun yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik statü gibi demografik
faktörlere bağlı olduğunu bulmuştur. Diener (1984) demografik faktörlerin mutluluktaki farklılığın yüzde 15’inin nedeni olduğunu ve mutluluğu belirleyen unsurların
% 75’inden fazlasının çevresel ve sosyal özelliklerle ilişkili olduğunu öngörmüştür. Daha yakın tarihli bir çalışmada Lykken ve Tellegen (1996) (sosyoekonomik statü, eğitim başarısı, aile geliri, medeni durum ve din seçimi tarafından tanımlanan) demografik faktörlerin, iyi olma durumundaki farklılıkların sadece % 3’ünün nedenini açıkladığını öne sürmüş ve genetik karakter özelliklerinin iyi olma halindeki farklılıkların
%44 ile %52’sine katkıda bulunduğunu eklemiştir. Bugün çoğunlukla medyanın mutlu olmak için neye sahip olmamız, nasıl görünmemiz ya da neye benzememiz gerektiğine ilişkin söylediklerinden etkileniyoruz. Bazı programlar kişiyi neşelendirebilir,
oyalayabilir ve eğlendirebilir ve birçok program insanların kendileri hakkında daha
az iyi hissetmelerine neden olur ve reklamlar kişileri ihtiyaç duymadıkları ürünleri
istemeye ve almaya sevk edebilir.
% 3 ya da % 15 rakamlarından bağımsız olarak, genel olarak kişinin mizacı (ister doğuştan ister yetiştirilişten olsun), bilişsel becerileri, hedefleri, kültürü ve başa çıkma becerilerinin yaşam olayları ve bu olayların kişinin iyi olma hissine katkıları üzerinde çok
daha büyük etkileri vardır. Bu, hiçbir şeyin kişinin iyi olma hissini değiştiremeyeceğini
ya da kişinin genetik olarak öznel iyi olmaya eğilimli olup olmadığını söylemek değildir. Bilinen ise bugünün Batı dünyasındaki mutlu bir insanın olumlu karakter özelliklerine sahip olduğu, olumsuzdan çok olumluyu görebilmek için sağlam becerisi oldu-
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ğu, kötü olaylara odaklanmadığı, yiyecek ve barınma konusunun kişinin öncelikli uğraşılarının odak noktası olmayan ekonomik olarak gelişmiş toplumlarda yaşadığı, arkadaşlarının olduğu ve hedeflerine ulaşmak için ilerleme becerisine sahip olduğudur
(Diener ve ark., 1999). Çocuk televizyonu yazarları, yapımcıları ve geliştiricileri karakterleri şekillendirmede ve olumlu sosyal öğrenme hedefleri oluşturmada artık bu araştırmayı benimsemektedir.

İYİMSERLİK VE KÖTÜMSERLİK: İZLEDİĞİMİZ, OKUDUĞUMUZ,
İNTERNETTE BULDUĞUMUZ ŞEYLER NASIL DÜŞÜNDÜĞÜMÜZÜ VE
HİSSETTİĞİMİZİ ETKİLİYOR

Öğrenilmiş çaresizlik ve öğrenilmiş iyimserlik üzerine yaptığı araştırmada Martin
Seligman (1991) kişinin düşünceler, fikirler ve eylemler aracılığıyla dünyaya yaklaşma
şeklinin o kişinin dünyayı yaşama ve açıklama şekli üzerinde ciddi bir etkiye sahip olduğunu öne sürmektedir. Seligman son otuz yılını iyimser özellikli düşüncelerin kişinin iyi olma halini nasıl etkilediğini ve olumsuz düşüncelerin nasıl depresyona yol açabileceğini inceleyerek geçirmiştir. (Seligman, 1991). İyimser dünya deneyimlerini daha
fazla öz yeterli olan terimler ile açıklayabilir, bu da dolayısıyla onun düşüncelerini, hislerini ve eylemlerini etkiler. Bu düşünceler, fikirler ve eylemler de buna karşılık bireyin
deneyimi üzerinde etkili olur. Bu döngü mekanizması kişinin açıklama tarzının spektrumuna bağlı olarak daha yüksek ya da daha düşük düzeylerde çalışabilir.
Seligman (1991) kötümseri “kötü olayların uzun süreceğine, yaptıkları her şeyi bozacağına ve [kötü olayların] kendi hatası olduğuna inanma” eğilimine sahip kişi olarak
tanımlarken iyimseri “başarısızlığın geçici bir terslik olduğuna, kendi hatası olmadığına; koşulların, kötü şansın ya da başka insanların buna neden olduğuna inanan” kişi
olarak tanımlar (Seligman, 1991 p. 45).
Araştırmacılar iyimserlerin zorlayıcı durumlar ile karşılaşıldığında kötümserlerden
farklı başa çıkma becerileri olduğunu bulmuştur (Scheier, Carver, & Bridges, 2001).
İyimserler zorluklarla karşılaştıklarında daha fazla problem odaklı başa çıkma stratejilerini, mizahı ve olumlu bir tablo kullanmayı tercih etmektedir. Kötümserler ise inkar
ve durumdan uzaklaşma yoluyla başa çıkma eğilimindedir. Scheier ve ark. (2001), iyimserler ve kötümserler için aşağıdaki başa çıkma eğilimlerini bulmuştur - medya aracılığıyla modellenebilecek özellikler.
Ancak iyimserlik konusundaki çalışmalar iyimserlere yönelik fazlasıyla olumlu bir
resim, kötümserler içinse kasvetli bir resim çizme eğilimindedir. Başka bir deyişle, kötümserlik çoğu zaman daha az psikolojik iyi olma ile, kötümserliğinin olmaması ise daha yüksek psikolojik iyi olma ile bağdaştırılmaktadır. (Brown & Marshall, 2001). Araştırmacılar iyimserlerin gerçekten de kötümserlere göre daha iyi durumda olup olmadıBildiriler Kitabı
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ğını incelemiştir (Scheier ve ark., 2001). İyimserlerin kötümserlere göre stresli durumlarda daha iyi olma ve bu olaylar ile daha önce incelendiği üzere sorunlara daha proaktif yaklaşım sağlayacak şekilde başa çıkma eğilimi gösterdikleri bilinmektedir. Bazı
araştırmacılar iyi bir sonuca yatırımları nedeniyle iyimserlerin riskli davranışlara girmeye daha açık olabileceğine ilişkin endişelerini dile getirmişlerdir.
Günümüz dünyasında, Seligman, ABD gibi sanayi toplumlarındaki mutluluk arayışının “Ben”in çok önemli olmasına yol açtığını bunun da bireyciliğe vurgu yapılan ve
ego-merkezci bir perspektifin desteklendiği aşırı bireycilerin medya hikayelerinde büyük oranda yansıtıldığını görmektedir.
Seligman modern toplumun göreve bağlılık ya da ortak girişim yerine kişisel kontrol ve otonomiye verdiği önem nedeniyle günümüzde daha fazla insanın depresyon
yaşadığını öne sürmektedir(Seligman, 1991). Bu durum, başarıların kişinin kendi başarıları olduğu ve başarısızlıkların ise kişinin düşüşü olduğuna ilişkin görüş ile beraber bireysel güce ilişkin abartılmış bir beklenti yaratmaktadır. Aile, kilise ya da arkadaşlar gibi sosyal destekler olmadan bireyin düşüşü ya da başarısızlığı genelde yalıtılmış olmaktadır. Seligman söz konusu güvenlik tamponunun daha önceleri geniş
aile, inanç ve topluluk şeklinde daha büyük bir “biz” mevcutken var olduğunu öne
sürmektedir. Bu tür güvenlik tamponları olmadan bireyler depresyona daha açık olmaktadır.
Dünyaya bu farklı yaklaşımlar ya da “açıklama tarzlarının” kişinin düşünceleri, duyguları ve eylemleri üzerinde büyük bir etkisi vardır (Seligman, 1991). İyimserliğin ve
kötümserliğin kişinin yaşamındaki etkisini anlamanın merkezinde çaresizlik nosyonu
yer alır - kişinin yaptığı hiçbir şeyin eylemlerinin sonuçları üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmayacağı hissi. Bir iyimserin açıklama tarzı çaresizlik yaşamasına engel olurken, kötümserin açıklama tarzı çaresizlik hissini yayar.
Seligman kötümserin hareketlerinin “boşuna” olduğuna ilişkin inancının depresif işleyişin merkezinde olduğunu öne sürmektedir. Bunu “öğrenilmiş çaresizlik” olarak adlandırmıştır. Öğrenilmiş çaresizlik kişinin yaşam kalitesini etkiler (bu çalışmada düşünceler, fikirler ve eylemler aracılığıyla ölçüldüğü şekilde) (Seligman, 1991).
Bir şekilde bir başarısızlık tatmış birçok kişi bir çaresizlik hissedecektir. İyimserler
için bu deneyim kısa sürer ve olumlu bir psikolojik sağlamlık yaratarak kişinin başka
alanlarda yaşama devam etmesini sağlar. Kötümserler için açıklama tarzı çaresizliği daha uzun süreli sürdürme eğilimindedir ve var olan olaylara da gölge düşürür.

İYİMSERLİK, ANLAM ÇIKARMA VE MEDYA

İnsanlar anlam çıkaran yaratıklardır ve yaşamlarımızdaki olaylar ve yaşadıklarımızla ilgili açıklamalar ararız. Olayları açıklama şeklimizde birbirimizden farklıyız ve bu-
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na da kişinin “açıklama tarzı” adı verilir. Olayları açıklama alışkanlığı bireysel başarıları, yaşam kalitesini, fiziksel ve ruhsal sağlığı etkiler (Seligman, 1991).
Kötümser kişiler olumsuz durumları kişinin karakter özelliklerine ve kalıcı ve kişinin yaşamının tüm yönlerine yayılan faktörlere atfedilebilir olarak açıklama eğilimi
gösterirler. Bu açıklamalar kişinin hayatını kontrol edemediği hissinin yordayıcısıdır,
bu da Seligman’ın öğrenilmiş çaresizlik çalışmalarında kişiyi depresyona eğilimli hale
getiren unsur olarak gösterilmiştir. Diğer yandan iyimser açıklamalar ters bir durum
karşısında psikolojik sağlamlık hissine katkıda bulunur (Gillham, Shatte, Reivich, & Seligman, 2001).
İyimserlik, kötümserlik ve günlük hayat deneyimlerine ilişkin literatür genelde kronik hastalık araştırmalarıyla sınırlıdır (Affleck ve ark., 2001). Araştırmacılar iyimserliğin kişilerin hastalık ya da başka tıbbi durumlarla başa çıkmak için uyumlanmalarına
nasıl yardımcı olduğunu incelemiştir.

MEDYA VE AKIŞ (FLOW)

Akış (flow) çok zorlu bir iş ile yüksek beceriler arasında bir denge olan etkinlikler
olarak tanımlanır (Csikszentmihalyi, 1997a). Akışın sonucu ise ego ya da özbilinçliliğin ortadan kaybolmasıdır. Akış yaşadıktan sonra insanlar daha güçlü ve daha canlı hissettiklerini bildirir (Csikszentmihalyi, 1997a). Akış araştırmasına katılanlar beceriler
ve zorlu işlerin her ikisinin de yüksek olduğu durumda en iyi hissettiklerini ve etkinlik
ne olursa olsun işler zor değil ve beceriler de düşükse olumsuz olma eğilimi gösterdiklerini belirtir. (Csikszentmihalyi, 1997a). Etkileşimli video oyunları ve zorlayıcı ve ilgi
çekici öyküler dahil medya tüketiminden akış deneyimi ortaya çıkabilir. Aslında video
oyunlarının cazibesinin büyük bölümü kullanıcının geliştirdiği becerilerin buna eşdeğer bir zorlu iş/mücadele karşısına yerleştirildiği akış durumları sağlamasıdır. Kişi bir
oyun düzeyini tamamlayacak becerileri geliştirdiğinde, oyun kişiyi zorlayacak şekilde
daha yüksek bir karmaşıklık düzeyine yükselir.
Akışı yaşayan insanların mutlaka bunu yapacak kadar büyük alanlara ihtiyacı olmayabilir. Harekete geçme becerisi ile dengede olan bir eylem fırsatı (becerilerin ve zorlu işlerin/mücadelelerin dengesi) bir Akış yaşatabilir. Biri bir maç ya da sanat yapmayı düşündüğünde, bir becerinin bir zorlukla eşleşmesi vardır (örneğin spor yaparken
insan kendisini zorlamak ve sıkılmamak için kendisine eş bir rakiple oynamak ister).
Böyle bir meşguliyet hali, esriklik ya da Akış yaşamak insanların bir huzur hissi duyduğu ve anksiyetede ve depresyonda azalma olduğu bir durum yaratır. Csikszentmihalyi
endişelerin kaybolduğunu çünkü kişinin aynı anda hem elindeki işe odaklanıp hem de
endişe duyacak bilgi işleme kapasitesine sahip olmadığını öne sürmektedir. Bu durum
konsantrasyondan, becerilerin dengede olmasından, hedeflerin net olmasından ve geBildiriler Kitabı
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ribildirimin mevcut olmasından kaynaklanır. Akış araştırmacıları bireyin günlük hayatındaki en kötü anların kendinin fazla bilincinde (self conscious) olduğu anlar olduğunu bulmuştur (Csikszentmihalyi & Figurski, 1982). Rahatsız edici bir sıcaklık, fiziksel
ya da psikolojik bir acı gibi dış girişimler kişinin elindeki işten uzaklaşarak kendi içine doğru bakmasını gerektirmekte, bu da kişiyi akıştan uzaklaştırmaktadır. Günümüzün hareket kontrol cihazları kullanarak kullanıcı ile etkileşime giren oyun konsolları
(Nintendo Wii Controller, Sony Move, Xbox Kinect) oyuncuların ilgisini çekip hareket
ettirmek için bu prensibi kullanmaktadır.

ÖNERİLER

Medya bilgi vermek, eğlendirme ve eğitmek için kullanılabilir. Çocuk medyasına
ilişkin akademik literatür aslen medya tüketiminin, özellikle de televizyondaki şiddetin
olumsuz etkilerine odaklanır ve medyanın sosyal olarak yapıcı olanaklarını gözden kaçırır. Dora the Explorer ya da Sid the Science Kid gibi programlarda yansıması görülen
olumlu psikoloji çerçevesinden tasarlanan çocuk medyası sadece çocukları eğitmek için
değil ayrıca cesaret, umut ve iyimserlik modelleri sağlamak açısından da yararlıdır.
Televizyon çocuklar için birincil medya tüketim kaynağı olmaya devam etmesine
karşın diğer medya türleri de dikkati çekmek için onunla rekabet halindedir. İçeriğin
çoğu televizyon ekranı etrafında inşa edilir ve sonra başka içerik şekillerinde hayat bulur. Medya tüketimi miktarı korkutucu ve dengesizken, çocuklar tarafından tüketilen
içerik ana sorundur. Çocuklar her gün dünya anlayışlarını ve deneyimlerini şekillendiren aracılı yaşam deneyimleri yaşarlar. Birçok ebeveyn, öğretmen ve eğitimci doğal olarak medyaya maruz kalma ve onun zararlı sonuçları konusunda endişe duyarken, güçlü akademik ve olumlu sosyal içerikli televizyon programları izlemenin de yararlı olacağına ilişkin araştırma kanıtları mevcuttur. Bob the Builder’da zorlu bir görevi yapmak
için beraber çalışan karakterleri seyreden bir çocuk başka çizgi filmlerde veya yetişkinlere yönelik programlardaki bir sorunu çözmek amacıyla saldırganlık ve şiddet kullanımına göre çok daha farklı bir mesaj alır. Aşırılık derecesine getirilen her şeyin sağlıksız
olduğu düşüncesi akla yakın gelmektedir. Çocukların medya kullanımı sonuç olarak,
tüketilenin kalitesi ve miktarı ile ilgilidir. Bunu okuyan çoğumuz muhtemelen formüle
dayalı sit-com’lar ve polis dizilerinden oluşan sağlıklı bir diyetle büyümüşüzdür. Geriye dönüp baktığımda, pasif tüketici yerine proaktif bir medya tüketicisi olmayı yeğlerdim ancak bu noktaya bugün vardım ve gelecek nesillerin bu dijital devirde yönlerini
bulmalarına yardım etmek için bizleri cesaretlendiriyorum.
Bir kere daha çocukların medyayı nasıl kullanacağı yetişkinlere bağlıdır. Medyaya doymuş bir devirde istense de istenmese de çocuklar medyayı tüketecektir. Önemli olan çocukların akıllıca fiziksel etkinlik için zaman ve işlenmişten çok doğal besinler
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içeren bir diyet seçmesine yardımcı olmaya çalışmak ve çocukların ister eğlence ister
video oyunu olsun olumlu sosyal öğrenmeyi vurgulayan bir medyaya maruz kalmasını sağlamaktır. İdeal olarak, sorular ya da detaylandırma ihtiyacı varsa çocukla beraber
medya izlemek ya da kullanmak önemlidir. Medya okuryazarlığı önemli oyun oynama,
büyüme ve öğrenme unsurlarından uzaklaştırmadan çocukların medyayı rehberlik, seçim yapma yoluyla sağlıklı bir şekilde tüketmelerine ve her türlü ekran karşısındaki zamanı yararlı, keyifli ve eğlenceli hale getirmeye yardımcı olmak açısından önemlidir.
Medyanın olumlu potansiyelini kullanmak, medyanın en iyi potansiyelinin kullanılabilmesi için olanaklarla doludur. Anne babalar, eğitimciler ya da sağlık çalışanları olarak artan medya içeriğinin ve artan medya erişiminin daha iyi tüketicileri olmak amacıyla kendimiz de medya okuryazarı olarak yardım edebiliriz.
İyi yapılandırılmış medya çocuklara keşfetme ve büyüme amacıyla kendi kişisel güçlerini geliştirmeye ve kaynakları kullanmaya yönelik bir yol sağlayabilir. Aşağıdaki unsurları içeren medya gerçekten de bireylere yaratıcı problem çözme, başkalarıyla iyi geçinmeyi öğrenme ve öz-yeterlik modelleri görme gibi gelecekte hayatın zorluklarıyla başa çıkmalarına yardımcı olan bir psikolojik sağlamlık modeli sağlayabilir.
Medya tüketimi 21. yüzyılın dijital yaşam tarzının çok önemli bir parçasıdır. Olumlu psikolojinin yaklaşımları ve hedefleri eğiten, bilgilendiren ve eğlendiren medya içeriği yaratmanın panzehiri olabilir. Çok sevdiğim akıl hocam ve Susam Sokağı’nın yaratıcılarından biri olan Gerald Lesser’in sözcükleriyle; televizyonun cazibesi “ilgi çekici,
akıllı, bilgilendirici ve eğlenceli” olan bir eğitici değer ile odaklandırılabilir.
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ÇOCUKLARIN MEDYA KATILIMI
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ÖZET

Gençlerin medyaya erişimi ve medya kullanımı yıllar içinde artmaya devam etmiştir
(Common Sense Media, 2011; Rideout, Foehr, & Roberts, 2010); bu nedenle çocukların içinde büyüdüğü medya çevresini içerecek şekilde ekolojik bir perspektiften çocuk
gelişimini anlamak için çocukların ve ergenlerin teknolojiye, özellikle teknolojinin yeni şekillerine nasıl eriştiklerine ve kullandıklarına ilişkin yakın tarihli bir görünüm yakalamak önemlidir (Bronfenbrenner, 1979).
Yakın tarihli ve büyük ölçekli iki araştırmadan elde edilen veriler çocukların medya kullanımıyla ilgili güncel bilgi sağlamak üzere kullanılmıştır. Amerika Birleşik
Devletleri’nde yaşları 8 ile 17 arasında değişen 909 çocuk ile 2011 yılında bir anket yapılmış ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 8 yaş altı çocukların anne babalarına yönelik ulusal temsili bir grup ile Aralık 2012 tarihinde bir anket yapılmıştır. Sonuçlar geleneksel medyanın gençlerin medya deneyimlerinde hâlâ belirgin olarak yer aldığını
göstermektedir. Neredeyse tüm aileler (% 98) en az bir televizyona ve birçok aile (%
81) de 2 ya da daha fazla televizyona sahiptir. 8 yaşın altındaki çocukların üçte birinin
odasında televizyon bulunmaktadır. Çocuklar bilgisayarda video oyunları oynayarak,
oyun konsollarında oynayarak bir saatten fazla, televizyon ve DVD seyrederek ise 2 saatten fazla zaman geçirmektedir. Büyük gençler de aktif televizyon ve DVD seyircileridir: gençlerin % 38’i günde 3 saatten daha fazla seyrederken % 46’sı günde 1 ile 2 saat arasında seyretmektedir.
Ayrıca cep telefonu ve mobil tablet cihazlarının kullanımı sadece birkaç yıl içinde ciddi oranda bir artış göstermiştir. Büyük gençlerin yüzde ellisi normal cep telefonu, yüzde 20’si akıllı telefon ve yüzde 26’sı tablet bilgisayar sahibidir. Küçük çocuk sahibi anne
babaların çoğunluğu (% 71) akıllı telefon, % 42’si ise tablet bilgisayar sahibidir. Akıllı
telefon ya da tablet bilgisayar kullanan daha küçük çocuklar hafta içi günlerde 1 saat,
hafta sonlarında ise bir saatten biraz daha fazla bir süre bu aletleri kullanmaktadır.
Küçük çocuklar için, anne babaların medya kullanımının çocukların medya ile geçirdiği zamanı büyük ölçüde etkilemesi, genç çocuk sahibi anne babalarin evleri çerçevesinde medya kullanım ortamını belirleyebileceğini göstermektedir. Ayrıca anne babalar daha küçük çocuklarıyla medya kullandıklarını oldukça sık bildirmekte ancak bu
durum çocuklar 6 yaşına ulaştıktan sonra daha azalmaktadır.
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Çok sayıda araç ile erişim kombinasyonu günümüzde gençler için daha geniş bir mobil
medya erişimi seçeneğine neden olmaktadır. Çocuk gelişimi unsurlarında medya kullanımının bir rolü olabileceğinden, artan erişim paralelinde daha küçük olanlar dahil
gençlerin bu teknolojileri nasıl kullandıklarının araştırılması önemlidir.
Anahtar kelimeler: Çocuklar, medya, katılım, teknoloji kullanımı.

ABSTRACT

Youth access and use of media has continued to increase over the years (Common Sense
Media, 2011; Rideout, Foehr, & Roberts, 2010); therefore it is important to capture a
recent snapshot of how children and adolescents access and use technology, especially newer forms of technology, in order to understand child development from an ecological perspective that includes the media environment in which children grow up
(Bronfenbrenner, 1979).
Data from two recent large-scale surveys are used to provide updated information on
children’s media use. A United States national survey of 909 youth ages 8- to 17-yearsold was collected in August 2011 and a United States nationally representative survey
of parents of children under age 8 was collected in December 2012. Results demonstrate that traditional media still figure prominently in youth’s media experiences. Almost all families (98%) own at least one TV set and most families (81%) own more 2 or
more. More than one-third of children under age 8 have a TV in their bedroom. Children spend more than an hour on the computer, playing video games, playing handheld
game players and approximately 2 hours watching TV or DVDs. Older youth are also
active TV and DVD watchers: 38% of youth spend more than 3 hours per day watching and 46% watch between 1 and 2 hours per day.
Additionally, mobile phone and mobile tablet device use have increased dramatically
in just a few years. Fifty-percent of older youth own a regular mobile phone, and 20%
own smartphones, while 26% own a tablet device, all of which increase with age. A majority (71%) of parents of young children owns a smartphone and 42% own a tablet device. Young children who use a smartphone or tablet computer spend almost 1 hour
using the device on weekdays and just over an hour on weekends.
For younger children, parents’ media use was highly predictive of children’s time spent
with media, suggesting that parents of young children may set the media use environment within their homes. Further, parents report using media with their younger children fairly often, but this occurs less often once children reach age 6.
The combination of access via multiple devices results in a broader range of mobile media access for youth today. As access increases, it is important to explore how youth,
including younger youth, are using these technologies as media use may be play a role
in aspects of child development.
Key words: Children, media, participation, technology use.
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Araştırmalar gençlerin medya erişimi ve kullanımının yıllar içinde artmaya devam
ettiğine (Rideout, 2011; Livingstone & Haddon, 2009; Rideout, Foehr, & Roberts, 2010)
ve yeni teknolojiler geliştirilip pazarlandıkça ani büyümeler görüldüğüne işaret etmektedir. 2007 yılında iPhone’un, 2010 yıllarının başında da iPad’in piyasaya sunulması örneklerinde yaşandığı gibi, son yıllarda mobil teknolojide büyük bir patlama olmuş ve bu
durum çocukların teknoloji erişimine yönelik önceki çalışmalarda tam olarak yakalanamamıştır. 8 ile 18 yaşları arasındaki çocuklarla ilgili Amerika Birleşik Devletleri’nde
yapılan en son tarihli çalışma 3 yıldan eski bir tarihe sahiptir (Rideout ve ark., 2010) ve
iPad gibi yeni mobil tablet cihazlarının piyasaya sunulmasından hemen sonra ve Kindle ve Nook gibi rekabetçi tablet cihazlarındaki patlamadan önce ABD’de yapılan 8 yaş
altı çocuklar ile ilgili en yakın tarihli çalışma bile 2 yaşındadır (Rideout, 2011). Sonuç
olarak çocukların ve ergenlerin bu yeni teknoloji şekillerine şu anda nasıl eriştiklerini
ve bunları nasıl kullandıklarına anlamaya yönelik bir ihtiyaç vardır.
Ayrıca, erişim ve kullanım önemli yapılardır ancak çeşitli platformlar ve aletler üzerinden küçük çocukların medya kullanımını yordayan faktörleri anlamak önemlidir. Araştırmalar çoğunlukla ekran başında geçirilen “çok fazla” zamanın olumsuz sonuçlara katkıda bulunduğu endişesini ve ekran başında geçirilen süreyi neyin yordadığını belirlemenin çocukların ekran başında geçirdiği süreyi kısaltmaya yönelik daha iyi müdahalelere
yol açacağı düşüncesini temel alarak yordayıcıları araştırmıştır (e.g., Bleakley, Jordan, &
Hennessy, 2013; Lee, Bartolic, & Vandewater, 2009). Bu çalışmalar çoğunlukla çocuğun
yaşı (örn. Rideout, 2011), ırkı (örn. Rideout, Wartella, & Lauricella, 2011), ve sosyo ekonomik statüsü ya da anne babalarının eğitimi (örn., Bittman, Rutherford, Brown & Unsworth, 2011) gibi demografik faktörlere odaklanmış ve bu değişkenlerin çocuğun ekran
önünde, özellikle televizyon önünde geçirdiği süre için yordayıcı olduğunu başarılı bir
şekilde göstermiştir. Ancak bazı çalışmalar demografik değişkenlerden uzaklaşmış ve çocukların ekran önünde geçirdiği zamanı anlamak için aile kültürü unsurlarını ve çocuğun daha geniş ekolojik sistemini incelemeye başlamıştır. Bu çalışmalar çocukların medya kullanımının yordayıcıları olarak aile özelliklerinin oynadığı önemli role işaret etmektedir (Bickham ve ark., 2003) ve anne babaların ekran karşısında geçirdiği sürenin (Bleakley ve ark., 2013; Rideout & Hamel, 2006) ve anne babaların medya kullanımına ilişkin tavırlarının (Cingel & Krcmar, 2013) çocukların ekran önünde geçirdiği süreye ilişkin güçlü yordayıcılar olduğuna ilişkin bazı kanıtlar mevcuttur. Çocuğun ekran önünde
geçirdiği sürenin yordayıcılarını anlamak ekran önünde geçirilen süreyi azaltmaya yönelik müdahaleler için önemli ve ayrıca çocukların günümüzde içinde büyüdüğü ekolojik
sistemleri ve aile medya ortamlarını anlamak için kaçınılmazdır. Ekran başında geçirilen
zamanı azaltmanın ötesinde, ailelerin ev medya kültürünü nasıl yarattıklarını ve günlük
hayatlarında küçük çocuklarıyla medyayı nasıl kullandıklarını araştırmak önemlidir.
Bu çalışmada hem küçüklerin hem de gençliğin sadece birkaç yıl önce çocuk ve ergenler için daha az erişilebilir ve daha az yaygın olan yeni medya platformlarını kullanBildiriler Kitabı
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ma şekillerine özel bir önem vererek iki büyük gençlik örneklemden medya kullanım
modellerine ilişkin güncel bir açıklama yapmayı amaçlıyoruz. Ayrıca medya modelleri
üzerinde hâlâ anne babalarının etkisinin gerçekleşmesi daha olası olan daha küçük çocuk örnekleminde 2 geleneksel (televizyon ve bilgisayarlar) ve 2 yeni (akıllı telefonlar
ve tabletler) medya bağlamında anne baba medya kullanımının çocuk medya kullanımı üzerindeki rolünü inceliyoruz.

Medya Erişimi ve Kullanımı
Gençler ve Ergenler 2009’da çocuklar ve ergenler medya ile yedi saatten fazla, medya platformları arasında çoklu çalışma eklendiğinde ise neredeyse 11 saat zaman geçirmekteydi (Rideout ve ark., 2010). Gençlerin yeni mobil teknolojilere erişimi ve kullanımı da 2000’lerin ortasında ciddi şekilde artmıştır. 2004 ile 2009 yılları arasında cep
telefonu sahipliğinin % 25 artmasıyla 2009 yılında çocuk ve gençlerin % 66’sı cep telefonu sahibi olmuştur (Rideout ve ark., 2010). En son tarihli Pew Internet ve American Life Project 12 ile 17 yaşları arasındaki ergenlerin % 73’ünün cep telefonu sahibi
olduğunu ve bu cep telefonlarından neredeyse yarısının (% 47) akıllı telefon olduğunu belirtmektedir (Madden, Lenhart, Duggan, Cortesi & Crasser, 2013). Ayrıca tabletlere erişim bu araçların ortaya çıkmasından sonra sadece birkaç yıl içinde dikkate
değer şekilde artmıştır; 12-17 yaş arası ergenlerin neredeyse dörtte birinin tablet bilgisayarı bulunmaktadır (Madden ve ark., 2013). Ne yazık ki genç ergenlerin cep telefonu, akıllı telefon ve tablet bilgisayarlara erişimi ve bunları kullanımı hâlâ belgelenmiş değildir.
Yeni mobil teknoloji araçları popülerlik kazanırken bir bütün olarak İnternet ergenler için popüler bir yerdir. Araştırmalar ergenlerin İnternet kullanımında lider olduğunu istikrarlı şekilde göstermektedir (Lenhart, Purcell, Smith, & Zickuhr, 2010); 1217 yaş arası ergenlerin % 93’ünün online olması bunu neredeyse her zaman her yerde
yapılan bir etkinlik kılmaktadır. Ergenler İnterneti çok çeşitli işlevler için kullanmakta
ancak özel ilgileri Facebook gibi sosyal ağ sitelerindeki katılımları olmaktadır. Online
olan ergenler arasında sosyal ağ site kullanımı 2006 ile 2009 arasında neredeyse % 20
artmıştır (Lenhart, Purcell, ve ark., 2010). 2009 yılında sosyal ağ siteleriyle ilgili sorular
7. ve 12. sınıfa giden çocuklarla sınırlandırılarak sorulmuştu (Rideout ve ark., 2010) ancak 13 yaş altı gençliğin de sosyal ağ sitelerini kullandığına ilişkin kanıt vardır (D’Arcy,
2012; Blackwell, Lauricella, Wartella, & Conway, 2013) ve bu konunun daha fazla araştırılması gerekmektedir. Araştırmalar Facebook gibi sosyal ağ sitelerinin ergen ve genç
yetişkin gelişiminin çeşitli yönleri üzerindeki etkisini incelemekte ve, örneğin, bazı online mesaj tiplerinin öz saygı üzerinde etkisi olduğunu öne sürmektedir (Valkenburg,
Peter, & Schouten, 2006). Ancak ABD’de özellikle sosyal ağ sitelerinde kendi hesapları
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olmasına yasal olarak izin verilmeyen genç kullanıcıların bu sitelere erişimi ve bunları
kullanımıyla ilgili az araştırma mevcuttur.
Küçük Çocuklar. Yenidoğan ile 8 yaş arasındaki çocuklarda araştırmalar çok küçük
çocukların daha büyük çocuklara göre medya ile daha az zaman geçirdiğini istikrarlı
şekilde göstermektedir (Rideout, 2011; Condry, 1989; Rideout & Hamel, 2006). Araştırmaların çoğu televizyona odaklanmıştır ve 2 -3 yaş arasındakilerin günde iki saate
yakın televizyon/DVD seyrettiğini göstermektedir (Rideout, 2011; Rideout & Hamel,
2006). 2011’de, 8 yaş altı çocuklar günde 3 saatten fazla bir süreyi medya ile geçirmekte ve bu sürenin çoğu hâlâ televizyon, DVD ya da video seyrederek geçmektedir (Rideout, 2011). Burada, Common Sense Media araştırması sırasında 8 yaş altı çocuğu olan
ailelerin yalnızca % 52’sinin bir mobil cihazı olduğunu ve 8 yaş altı çocukların sadece
% 11’inin medya etkinliği için cep telefonu, iPod ya da iPad kullandığını vurgulamak
önemlidir. Bu mobil araçları kullanan çocuklar normal bir günde 43 dakikalarını mobil araç kullanarak geçiriyordu. Soru hâlâ bakidir; çocuklarda ve ergenlerde yeni medya cihazı kullanımı ve erişimi sadece son birkaç yılda mı artmıştır?

Dikkate Alınacak Kuramsal Konular
Daha büyük gençler ve ergenler. Gelişim aşamaları dikkate alındığında ergenlerin
aktif İnternet ve yeni mobil medya kullanıcıları olmaları şaşırtıcı değildir. 8(1963) erken ergenlikte bireylerin daha birleştirici bir kimlik duygusu elde etmeye çalıştıkları kuramını bulunmuştur. Ergenler büyüdükçe daha iyi oturmuş bir kimliğe sahip olmakta dolayısıyla akranlarıyla ilişkiler kurmaya odaklanmaktadır. Akranlarıyla yakınlık ve
ilişkiler ergenlik yıllarında özellikle önemlidir. Ergenlik sırasında kişinin kendi kimliğini belirleme ve akran ilişkileri oluşturmaya yönelik bu çabası ergen gelişiminde itici
bir güç ve ergenin kendi kimliğiyle deneyimleyebileceği ve sosyal arkadaş ağları kurabileceği daha fazla sayıda online deneyime yol açan itici bir güçtür. Ergenlik ve erken ergenlik sırasındaki akran ilişkilerinin önemi göz önüne alındığında ergenlerin yeni mobil medya teknolojisine nasıl eriştiklerinin ve bu teknolojiyi nasıl kullandıklarının yanında özelde İnternet kullanımlarını anlamak önemlidir.
Küçük Çocuklar. Medya kullanımı için kendileri daha fazla zaman harcayan anne
babalar ekran kullanımına daha açık, daha kabul edici ve hoş karşılayıcı bir aile medya
ortamı yaratabilir. Bronfenbrenner’in ekolojik sistemler teorisine göre (1979), çocuk gelişimi bir seri eş merkezli sistemden oluşur. Mikrosistem çocuğu doğrudan etkileyen ve
çocuğun ailesini içeren sistemdir. Diğer sistemler çocuğu daha az doğrudan etkiler ancak Bronfenbrenner’e göre bunlar gene de etkilidir. Mezosistem çocuğun ev ortamı ve
o ortamda kurulan ve gözetilen uygulamalar ve ahlak kuralları olabilir. Küçük çocuklar için; anne babanın medya kullanımı, bir ev etkinliği olarak medya kullanımına deBildiriler Kitabı
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ğer verildiği ve kabul edildiği bir ev ortamı yaratıyor olabilir; ayrıca anne babaların çocuklarla beraber yapmaktan hoşlandığı bir etkinlik de olabilir. Diğer taraftan, ekran ile
vakit geçirmekten hoşlanmayan anne babalar ev ortamını medya etkinliklerine daha az
odaklanan bir ortama dönüştürebilir. Anne babalar çocuğun içinde büyüdüğü mezosisteme etki eder ve bu, çocuğun nasıl davrandığı ve nasıl geliştiği üzerinde önemli bir rol
oynayabilir. Bu nedenle anne babanın kendisinin medya kullanımı çocuğun içinde yetiştiği hem mikrosistemi hem de mezosistemi etkileyebilir ve böylelikle çocuğun medya teknolojisini kullanması üzerinde etkili olabilir.
En son tarihli Common Sense Media Raporunda(Rideout, 2011), çocukların yaşadığı
medya ortamında aile farklılıkları olup olmadığını belirleyemiyoruz. Söz konusu çocukların medya kullanımının teşvik edilmediği ailelerde büyüyen çocuklar olabileceğini akla getirecek şekilde, bebekliklerinde televizyon izlemeyen çocuklar bir ile üç yaş arasında bilgisayar kullanmayan aynı çocuklar olabilir. Alternatif olarak, ailelerin daha genel
olarak medyayı değil bazı medya tiplerini yeğlediğini akla getirecek şekilde, televizyonla
çok zaman geçiren çocuklar diğer ekran medyası ile daha az zaman geçiriyor olabilir.

Mevcut Rapor
Bu raporun amacı çocuğun - doğumdan 17 yaşa kadar - gelişim süreci boyunca Amerikan gençliğinin medya erişimi ve medya kullanımı üzerine güncel bir rapor sağlamaktır. Bu rapor akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar gibi yeni mobil medya teknolojilerine odaklanarak gençlerin medya teknolojilerine erişimleri ve bu teknolojileri kullanımları hakkında detaylı açıklayıcı istatistikler sağlar. Küçük çocuk örneklemi için, anne baba medya kullanımı da araştırılmış ve çocuk medya kullanım süresini anlamak ve
çocukların evde medya kullanımına ilişkin güncel olası aile ekosistemi hakkında daha
fazla bilgi sağlamak üzere bir yordayıcı olarak kullanılmıştır.

YÖNTEM

Katılımcılar & Prosedür
İki ayrı anket oluşturuldu ve gerçekleştirildi. Anketlerden biri rapor dahilinde “büyük gençler” olarak tanımlanan 8 ile 17 yaş arası gençlere verildi. İkinci anket ise rapor
dahilinde “küçük çocuklar” olarak tanımlanan 8 yaş altı çocuklara verildi.
Büyük gençler. Yaşları 8 ile 17 arasında değişen Amerikalı çocuklar ve ergenler (N =
909) Chicago’daki Bilim ve Sanayi Müzesi tarafından hazırlanan bir online anketi yanıtladı. Katılımcılar anketi 2012 ilkbaharında tamamladı. Katılımcılar örneklemi ulusal hale getirecek şekilde ABD’nin 48 farklı eyaletini temsil ediyordu. Cinsiyet, yaş, ırk ya da
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okullaşma tipi açısından herhangi bir yanlılık yoktu. Cinsiyet eşit şekilde temsil edilmişti (erkek = % 51). Anketi cevaplayanların çoğunluğu Beyaz (% 78), % 8’i Afrikalı Amerikalı, % 6’sı Asya/Pasifik adalarından gelenler ve % 6’sı Hispanik/Latindi. Kaiser Aile Vakfı rapor metodolojisine dayanarak (örn., Rideout ve ark., 2010), yaş üç gruba ayrıldı: %
29’u orta çocukluk yaşı döneminde (8-10 yaş), % 40’ı küçük ergen (11-14 yaş), % 32’si ise
ergendi (15-17 yaş). Anket ABD’de katılımcılara Survey Monkey’nin Zoom Panel’i kanalıyla sağlanan bir tüketici paneli aracılığıyla dağıtıldı. 8 ile 17 yaş arasındaki çocukların
anne babaları olan panel üyelerine e-posta ile ulaşıldı ve çocuklarının online anketi tamamlamalarına izin vermeleri istendi. Katılımcılar çocuklarının cinsiyetine, ırkına, yaşına ve ev adresine bağlı olarak seçildi. Aileler izin verdikten sonra çocuklar ve ergenler
ortalama 20 dakika süren anketi tamamladılar.
Küçük Çocuklar. Katılımcılar yaşları 0 ile 8 arasında değişen ve kızların ve erkeklerin
eşit şekilde temsil edildiği (Erkek - % 50) çocukların 2.326 anne babadan oluşan ulusal
temsili bir örneklemdi. Hem anneler (% 58) hem de babalar (% 42) anketi doldurdular.
Yaşları 18 ile 72 arasında değişen anne babalerin Ortalama yaşı 35 idi (SS = 7,38). Katılımcıların hepsi Knowledge Network/GfK’nın online panelinin üyeleriydi. Katılmak
için ankete cevap verenlerin evde yaşayan 0 ile 8 yaş arasında bir çocuğun anne babası olmaları, 18 yaşın üstünde olmaları ve ankete katılmaya onay vermeleri gerekiyordu.
Toplam 5.575 katılımcı örneklendi ve 2814 katılımcının anketi tamamlamasıyla % 50’lik
bir tamamlama oranına ulaşıldı. Ankete cevap verenlerden sadece 2.400’ü anket için seçildi ve bunlardan da 74’ü Knowledge Networks/GfJK’ın prosedürleri tarafından tanımlanan veri kalitesi nedeniyle son veriler arasından çıkarıldı. Knowledge Networks/GfK
tarafından kullanılan prosedürlere göre bilgisayarları olmayan katılımcılara Panel üyeleri olarak İnternet erişimi olan dizüstü bilgisayarlar verildi ve her katılımcı online olarak anketi 20 dakikada tamamladı. Küçük çocukların çözümlemesinden önce, Amerika Birleşik Devletlerinin demografik yapısını temsil etmek üzere Knowledge Networks/
GfK tarafından sağlanan ağırlıklandırma kullanılarak veriler ağırlıklandırıldı. Yanıtsızlık, kapsam dışılık ya da çalışmaya özgü tasarımdan kaynaklanan eksik ve fazla örneklemi ayarlamak üzere bir katmanlandırma sonrası süreç kullanmıştır.

Ölçümler
Tüm katılımcılar. Yeni Mobil Medya Erişimi ve Kullanımı katılımcılara cep telefonları (hem akıllı telefonlar hem de normal telefonlar) ve iPod Touch ya da tablet bilgisayarlar gibi mobil araçlar dahil yeni iletişim araçlarına erişimleri ve bu araçlara sahip
olup olmadıkları sorularak ölçüldü. Büyük gençler için; mobil telefon (normal telefon
ya da akıllı telefon) kullandıklarını belirtmişlerse, gençlere telefonun kime ait olduğu
soruldu. Küçük çocuklar için; anne babalara evde sahip oldukları araçların yanında çocukların kendilerinin sahip olduğu araçlar da soruldu.
Bildiriler Kitabı
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Büyük gençler. Online aktiviteler katılımcılara online olarak harcadıkları süre ve
online oldukları sürede platform ne olursa olsun yaptıkları etkinlikler sorularak ölçüldü. Online olarak geçirilen süre “hiç zaman harcamıyorum” ile “günde 3+ saat” arasında değişen 7 seçenekten oluşan Likert ölçeği kullanılarak ölçüldü. Katılımcılardan ayrıca online olduklarında yaptıkları e-posta gönderme ya da blog okuma gibi etkinlikleri de işaretlemeleri istendi. İlave olarak katılımcılara sosyal ağ sitelerini (yani Facebook,
MySpace, Twitter) kullanmaları ile ilgili soru sorulurken daha büyük katılımcılara (1317 yaş, N = 467) daha kapsamlı sorular yöneltildi. Bu, ergenlerin Facebook’ta fotoğraf
yükleme ya da bir arkadaşının duvarına yazma gibi belirli etkinlikleri ne sıklıkla yaptığını ölçmek üzere tasarlanmış 13 soruyu içeriyordu. Bu yanıtlar “hiçbir zaman” ve “her
gün” arasında değişen 5 seçenekten oluşan 1-5 Likert tipi ölçek kullanılarak ölçüldü.
Küçük çocuklar. Anne babalardan normal bir hafta içi günde ve normal bir hafta
sonu gününde evde çocuğun televizyon ya da DVD izleyerek, tabletler (iPad, iTouch ya
da benzeri cihazlar dahil) kullanarak ve oyun oynamak, video seyretmek ya da İnternette dolaşmak (telefonda konuşularak geçirilen süre değil) için akıllı telefonları kullanarak geçirdikleri süre olarak hesaplanan ekran başında geçirdiği süreyi bildirmeleri istendi. Ekran başında geçirilen süreyi hesaplamak için her hafta içi gün için verilen
süre 5 ile çarpıldı ve sonra 2 ile çarpılan hafta sonu günü için verilen süreler için toplandı. Çocuğun her medya platformunda geçirdiği ortalama süreyi hesaplamak için bu
toplam 7’ye bölündü.
Anne babalerin ekran başında geçirdiği süre. 0 ile 8 yaş arası çocukların anne babalarından normal bir hafta içi günde ve normal bir hafta sonu gününde evde kendilerinin televizyon ya da DVD izleyerek, tabletler (iPad, iTouch ya da benzeri cihazlar
dahil) kullanarak ve oyun oynamak, video seyretmek ya da İnternette dolaşmak (telefonda konuşularak geçirilen süre değil) için akıllı telefonları kullanarak geçirdikleri süre olarak hesaplanan anne baba olarak ekran başına geçirdikleri süreyi bildirmeleri istendi. Ekran başında geçirilen süreyi hesaplamak için her hafta içi gün için verilen süre 5 ile çarpıldı ve sonra 2 ile çarpılan hafta sonu günü için verilen süreler ile toplandı.
Anne babaların her medya platformunda geçirdiği ortalama süreyi hesaplamak için bu
toplam 7’ye bölündü.

SONUÇLAR

Geleneksel Teknoloji
Büyük gençler etkin televizyon ve DVD seyircileridir: gençlerin % 38’i bunları günde 3 saatten daha fazla seyretmekteyken % 46’sı günde 1 ile 2 saat arasında seyretmektedir. Amerikan gençliğinin çoğu (% 50) günde 1 saatten uzun bir süreyi İnternette geçirmektedir. Büyük gençler daha genç olanlara göre İnterneti daha uzun süre kullan-
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maktadır; 15 ile 17 yaş arasındakilerin % 77’si, 11 ile 14 yaş arasındakilerin % 52’si ve
8- ile 10 yaş arasındakilerin % 28’i ile karşılaştırıldığında günde 1 saat daha fazla İnternet kullanmaktadır, χ2 (4,756)= 126.56, p <. 01.
Küçük çocukları olan ailelerin neredeyse hepsinin (% 99) en az bir televizyonu vardır. 8 yaşın altındaki çocukların üçte birinin odasında televizyon bulunmaktadır. Küçük çocuklar bilgisayarda, video oyunlar oynayarak, oyun konsollarında oynayarak bir
saatten fazla, televizyon ve DVD seyrederek ise 2 saatten fazla zaman geçirmektedir.

İnternet Etkinlikleri
8 - 17 yaş arasındakilerin % 46’sının kullanımı ile Facebook Amerikan gençliği için
popüler bir online aktivitedir ve kullanımı yaşla birlikte önemli oranda artmaktadır
(bkz Tablo 1). Amerikan ergenlerin çoğunun (% 78) Facebook hesabı vardır ve bunlardan % 20’si siteyi günde 5 defadan fazla kontrol ederek sık kullanmaktadır. Ergenler
Facebook’taki “beğen” işlevini de düzenli olarak kullanmaktadır: % 32’si Facebook’daki
“beğen” düğmesini günde 2 defadan çok tıklamaktadır. Ergenler daha az resim koyduklarını bildirmektedir: büyük çoğunluğu (% 76) haftada birkaç defadan daha az kez resim koymaktadır. Ergenlerin %21’i günlük olarak arkadaşlarının duvarlarına yazmaktayken ergenlerin % 34’ü Facebook’ta asla oyun oynamadıklarını, %36’sı ise en azından
ayda bir kere oyun oynadıklarını bildirmektedir. Ergenlerin %25’i her gün arkadaşlarının yazdıklarına yorum yapmaktadır (bkz Tablo 1). Facebook’un aksine, gençlik diğer sosyal ağ sitelerini çok daha az kullanmakta, gençliğin çok az bir yüzdesi MySpace
(% 7) ya da Twitter (% 6) kullanmaktadır.
E-posta (% 41) ve anlık mesajlaşma (% 23) gibi sosyal ağ iletişimi olmayan diğer etkinlikler gençler için öne çıkan ve yaşla birlikte artan online etkinliklerdir. İnterneti iletişim için kullanmanın ötesinde birçok genç eğlence amaçlı olarak online olduklarını
belirtmektedir. Özellikle online oyunlar oynamak yaş grupları arasında istikrarlı olarak görülmekte, gençlerin % 22’si bu online aktiviteye katılmaktadır. Ayrıca cevap verenlerin % 50’sine yakını online video seyrettiklerini ve % 25’i online müzik dinlediğini bildirmektedir. İnternette haber okuma daha az görülmekte, haber okuma oranı küçük çocuklarda % 5’ten daha büyük ergenlerde % 19’a kadar değişiklik göstermektedir
(bkz Tablo 2).

Mobil Araçlar
Büyük gençlerin %50’si normal cep telefonu, yüzde 20’si akıllı telefon ve % 26’sı tablet bilgisayar sahibidir. Sonuçlar örneklemdeki büyük gençlerin, % 50 normal cep teleBildiriler Kitabı

125

fonu ve % 20 akıllı telefon olacak şekilde, % 70’inin cep telefonu sahibi olduğunu göstermektedir. Cep telefonu erişimi 8 ile 17 yaş arasında yaşla birlikte önemli oranda artmaktadır. Normal cep telefonu sahipliği 8 ile 10 yaş arasında en düşükken (% 30), bu
oran 11 - 14 yaş (% 55) ve 15 - 17 yaş (% 60) arasında önemli oranda fazladır. 8-10 yaş
arasındakilerin sadece % 12’sinin ve 11-17 yaş arasındakilerin % 17’sinin akıllı telefonu vardır ancak bu oran 15-17 yaş arasındakilerde önemli oranda daha fazladır (%31).
Tablet sahibi çocuk oranı göreli olarak düşüktür ( %26) ancak bu yaşla birlikte artmaktadır (bkz Tablo 3).
Küçük çocuk sahibi anne babaların çoğunluğu (% 71) akıllı telefon, % 42’si ise tablet
sahibidir. 8 yaş altı çocuklardan çok azının (% 2) kendi cep telefonu olmasına rağmen
% 12’sinin iTouch ya da iPad gibi kendi tablet cihazı vardır. Akıllı telefon ya da tablet
bilgisayar kullanan daha küçük çocuklar hafta içi günlerde 1 saat, hafta sonlarında ise
günde bir saatten biraz daha fazla bir süre bu araçları kullanmaktadır. Sonuçlar ayrıca
günde 2,5 saat televizyon seyreden ve neredeyse 2 saat bilgisayar kullanan anne babaların da aktif medya kullanıcısı olduğunu göstermiştir. Anne babalar akıllı telefon sahibiyse araçlarıyla bir saatten fazla zaman geçirmekte (konuşma yaparken ya da mesaj
atarken geçen zaman hariç) ve tablet leri varsa günde 45 dakikaya yakın aracı kullanmaktadır. Çocuklar en çok televizyon izlemeye zaman harcamaktadır (1,75 saat); çocuklar bilgisayarlara (25 dakika), akıllı telefonlara (15 dakika) ve tablet bilgisayarlara
(29 dakika) önemli oranda daha az zaman ayırmaktadır.

Çocukların Mobil Medya Kullanımın Yordanması
Anne babaların ekran karşısında geçirdiği zaman ile çocukların geleneksel (televizyon ve bilgisayar) ve mobil medya teknolojileri (akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar) için
medya kullanım zamanı arasındaki ilişkiyi incelemek için 1. adımda çocuğun yaşı ve
anne babanın ırkı dahil demografik değişkenler kontrol edilerek hiyerarşik çoklu regresyon analizleri kullanıldı. 2. adımda anne babaların medyaya karşı tutumları girildi:
medyanın değeri ve aile olarak beraber medyayı kullanma keyfi. Son olarak anne babaların medya kullanımının çocukların medya kullanımını nasıl yordadığını incelemek
için 3. adımda anne baba medya kullanım süresi eklenmiştir. Tüm aileler (n=2326) televizyon ve bilgisayar kullanımı çözümlenmesine eklenmiştir çünkü bunlara erişim neredeyse herkesi kapsamaktadır ancak akıllı telefon (N=1645) ve tablet (N=970) sahipliği herkesi kapsamadığı için sadece bu araçlara sahip olan aileler ilgili regresyon analizlerine dahil edilmiştir.
Çocukların ekran başında geçirdiği sürenin anne babaların ekran başında geçirdiği
süreden etkilenip etkilenmediğini incelemek için hiyerarşik regresyonun 3. adımı çözümlenerek anne babaların her bir araç için ekran karşısında geçirdiği süre modele ek-
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lenmiştir. İki geleneksel iletişim aracı için anne babaların ekran başında geçirdiği süre,
çocukların televizyon başında geçirdiği süre ve bilgisayar başında geçirdiği süre (televizyon için F Δ =545.72 ve bilgisayar için F Δ =92.30) bağlamında anlamlı bir pozitif yordayıcı olmuştur. (bkz Tablo 4). İki mobil medya cihazı için anne babaların ekran başında geçirdiği süre, çocukların akıllı telefon başında geçirdiği süre ve tablet bilgisayar başında geçirdiği süre (akıllı telefon için F Δ =57.02 ve tablet bilgisayar için F Δ =49.58)
bağlamında anlamlı bir pozitif yordayıcı olmuştur. (bkz Tablo 4). Ayrıca 4 aracın hepsi için 2. adımdan 3. adıma R2 değerinde anlamlı bir artış olması anne babaların ekran
başında geçirdiği sürenin çocukların ekran başında geçirdiği süreye yönelik en güçlü
yordayıcı değişken olduğunu göstermiştir (bkz Tablo 4).

Tartışma
Bu çalışma gençlerin günümüzde medya ile nasıl meşgul olduğuna ilişkin bir güncelleme sağlamakta ve daha geniş bir genç yaş grubu için yeni medya platformlarına erişim ve kullanıma yönelik yeni kanıtlar sunmaktadır. Önceki çalışmalar ile uyumlu olarak (Common Sense Media, 2011; Lenhart, 2012; Rideout ve ark., 2010) sonuçlar çocukların ve ergenlerin medya kullanımına meraklı olduğunu ve yeni teknolojileri erken benimsediklerini göstermektedir. Çocukların ve gençlerin medya kullanımıyla ilgili iki büyük ölçekli veri setinin incelenmesinde elde edilen üç ana bulgu vardır. Özellikle bu çalışmadan elde edilen bulgular gelişim boyunca mobil cihaz kullanımı ve sahipliğine yönelik daha fazla detay sağlayarak günümüzdeki medya kullanımını anlamamızı iyileştirmektedir. Ek olarak, çalışma geçmiş araştırmalarda çoğunlukla ihmal edilmiş orta dönem çocukluk sırasında gençlerin medya kullanımı davranışları hakkında
bulgular sağlamaktadır. Son olarak, bu çalışma çok küçük çocukların medya kullanımının anne babalarının medya kullanımı tarafından güçlü şekilde yordandığını göstererek çocukların içinde büyüdüğü medya ortamında anne babaların önemli bir rol oynadığını öne sürmektedir.
Mobil teknoloji kullanımı tüm yaş grupları arasında hızla çoğalmaktadır ancak en
küçük çocuklar için büyük artışlar olmaktadır. 8 yaş altı çocuk sahibi anne babaların
çoğunluğunun akıllı telefonu bulunmaktadır ve 8 ile 17 yaş arası çocukların yarısı cep
telefonu sahibidir. Son tarihli verilerimiz 2009’da bildirilen % 85’lik sahiplik seviyesinden (Rideout ve ark., 2010) % 6 artışla 15-17 yaşlarındaki gençlerin büyük çoğunluğunun bir cep telefonu sahibi olduğunu öne sürmektedir. En son tarihli Kaiser Aile Vakfı raporunda (Rideout ve ark., 2010) incelenmemiş olan akıllı telefonlar tüm yaş gruplarında popülerdir ve akıllı telefona sahip olmak yaşla birlikte artmaktadır. 15-17 yaş
arası gençlerin neredeyse üçte birinin kendi akıllı telefonları vardır ve 8 yaş altı çocuğu olan anne babaların neredeyse dörtte üçü akıllı telefon sahibidir. Bu neredeyse herBildiriler Kitabı

127

kesi kapsayan cep telefonu erişiminin ve kullanıcıların hareket halindeyken İnternete
girmesini ve sosyal ağ sitelerini güncellemelerini veya görmelerini sağlayan artan akıllı
telefon sahipliğinin çocuk, genç ve ergen gelişiminde güçlü sonuçları vardır. Cep telefonu erişiminin ve özellikle akıllı telefona sahip olmanın çok erken yaşlarda başladığına ilişkin bu bulgular küçük çocukların akranlarıyla nasıl iletişim kurduğunu anlamak
ve bu cihazların çocuğun kimlik ve arkadaşlık sağlama arayışı üzerinde nasıl doğrudan
veya dolaylı bir etki göstereceğini anlamak açısından önemlidir.
Tablet bilgisayarlar piyasaya sadece 3 yıl önce girişleriyle büyük ölçüde daha yeni
mobil teknoloji araçlarıdır. Önceki araştırmalar ergenlerin (12 - 18 yaş arası) % 16’sının
bir ay içinde İnternete erişmek için tablet bilgisayar kullandığına işaret etmektedir (Lenhart, 2012). Bu çalışma şu anda 8 ile 17 yaş arasındaki gençlerin % 26’sının bir tablete
(örn. iPad, iPod Touch) ve 8 yaş altı çocukların % 12’sinin kendi tabletlerine sahip olduğuna ilişkin kanıtlar sunmaktadır. Küçük çocukların yaşadığı evlerin % 58’inde en
azından bir tip tablete sahip olunmasıyla bu araçlara sahip hanelerin sayısı da dramatik
şekilde artmıştır. Bu araçlara artan erişim ve bu araçlar için “eğitime yönelik” ve çocuk
odaklı bilişim uygulamalarındaki büyük artış bunu incelemeye sürdürmek için önemli
bir alan oluşturmaktadır. Şu anda mobil iletişim aracı kullanan bu kadar çok genç bulunduğuna göre, günlük hayatlarında bu araçları kullanım şekillerini ve içerik türlerini anlamak önemlidir.
Bu çalışma 8-12 yaş arasındaki orta dönem çocukluktaki medya erişiminin ve kullanımının incelenmesini açısından eşsizdir. Araştırma yapılan en popüler iki yaş grubu olan küçük çocuklar ile ergenler arasında bir yerde durma eğilimi gösterdiğinden bu
yaş grubu medya kullanımı araştırmalarında göz ardı edilmiştir. Tıpkı ergenler gibi hem
online hem de kısa mesaj ve cep telefonu konuşmalarıyla bu yeni mobil medya cihazları
üzerinden kurabilecekleri akran ilişkilerini arayan ancak gene de bağımsızlıkları sınırlı
olan ve bu nedenle ergenlerden çok daha fazla anne baba gözetimi gerektiren önemli bir
gelişim aşamasında oldukları için bu yaş grubunun medya kullanımını anlamak önemlidir. Orta yaş çocukluk dönemindeki gençlerin teknoloji kullanma şekillerini anlamak
onların bazı özel gelişim ihtiyaçlarını ve teknolojinin bu çocukların kendilerini ve akranlarını mobil ve internet erişimli teknoloji cihazları öncesinde bu kadar kolay olmayacak şekillerde araştırmalarını sağlama yollarını açıklamaya yardımcı olabilir.
Son olarak, Common Sense Media’nın sağladığı en son verilerden giderek (2011),
bu çalışma çok küçük çocukların medya kullanımı hakkında bilgi sağlamakta ve anne
baba ile çocuğun medya kullanım modelleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Hem
eski hem de yeni teknolojilerde çocuğun medya kullanımında anne babalarının kendi medya kullanımları çok yordayıcı olmaktadır. Anne baba ve çocuk medya kullanımı
arasındaki bu ilişki, başka önemli değişkenler kontrol edilmiş olsa bile, çocuğun kendisinin medya kullanımında ve ailenin medya ortamı için zemin hazırlamada küçük çocuk anne babalarının önemli bir rol oynayabileceğini önermektedir. Medyayı kendileri
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de çok kullanan anne babaların araçlar ile daha uzun zaman geçiren çocukları olmaktadır. Bu ilişkiler hem çocuğun ekran karşısında geçirdiği süreyi azaltmaya yönelik potansiyel müdahaleler hem de yeni iletişim araç ve platformların yaratılması için önemlidir. Anne baba kullanımı pozitif ve güçlü bir yordayıcıdır, anne babaların araçlara yönelik olumlu bir tutumu yoksa ve kendileri de bu araçları az kullanıyorsa çocuğun yoğun bir kullanıcı olma olasılığı daha düşüktür.

Sonuçlar & Gelecek Araştırmalar
Bu çalışma çocukların ve ergenlerin medya kullanımı, özellikle de kısa bir süre önce
piyasaya sunulan yeni mobil medya teknolojilerinin kullanımına yönelik önemli güncel
bilgiler sağlamaktadır. Cep telefonlarının, akıllı telefonların, ve tabletlerin küçük çocuklar için kullanabilirliğinin dramatik olarak artmasına yönelik kanıtlar çocukların 2013’te
büyümekte olduğu dünyayı anlamak açısından önemlidir. Mobil araçlar gençlerin medya teknolojilerini beraberlerinde her yere götürebilmelerini sağlamakta ve teknolojiyi
evde bir yetişkin gözetiminde kendi başlarına, ya da akranlarıyla beraber kullanabilmelerini sağlamaktadır. Gençlerin medyayı çok yoğun kullanmaları göz önüne alındığında bu araçların nasıl kullanıldığının ve kullanımın olumlu ve olumsuz etkilerinin neler
olabileceğinin incelenmesi gelecek araştırmalar için önemlidir. Geçmişte medya araştırmalarında gördüğümüz üzere yeni araçlar kullanım sonuçlarına ilişkin olarak korkuya neden olmaktadır (örn., Wartella & Jennings, 2000) ancak sonrasında yapılan araştırmalar hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilecek kullanım yollarının detaylarını belirlemeye yardımcı olmuştur. Bu veriler yeni mobil araçlara ilişkin gelecekteki etkiler üzerinde araştırmaları yönlendirmeye yardımcı olacaktır.
Ayrıca araştırmalar sadece en küçük ve en büyük çocuklara/gençlere odaklanmak
yerine tüm çocukluk dönemi çerçevesinde medya kullanım modellerini araştırmaya
devam etmelidir. Gelişim teorisine göre, orta dönem çocukluktaki çocuklar daha yakın akran bağları geliştirmeye, bağımsızlık elde etmeye ve etkin biçimde kimlik arayışını sürdürmeye çalışırlar (Valkenburg & Peter, 2008) ki bunlar sosyal medya siteleriyle ve cep telefonlarıyla yapılan akran konuşmalarıyla beslenebilecek etkinliklerdir. Ayrıca orta dönem çocukluktaki ve genç ergenlikteki çocukların geleneksel olarak ergenler ve yetişkinler tarafından kullanılan alanlarda dijital varlıklarını artırmaları (örn., Livingstone & Brake, 2010), daha küçük gençlerin ergenlerden farklı şekilde medyayı işlemeleri ve medyadan anlam çıkarmaları ve bu tip platformlardaki kullanımlarının etkilerinin daha büyük ergenlerin ve yetişkinlerinkinden önemli oranda farklı olabilmesi nedeniyle bunu özellikle önemli bir araştırma alanı haline getirmektedir. Bu durum
küçük çocuklar için bu online etkinliklerin uygunluğuna ilişkin endişeye neden olabilir. Gelecekteki araştırmalar bu gelişim konuları dikkate alındığında çocukların ve özelBildiriler Kitabı
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likle orta dönem çocuklukta olanların İnterneti ve yeni mobil medyayı kullanma şekillerini araştırmalıdır.
Son olarak araştırmalar medya kullanımına ilişkin ekolojik sistemi incelemeye devam etmelidir. Medya artık evdeki sabit bir araç olmadığı için medyanın kullanım şeklini ve Bronfenbrener’in ekolojik sistemler modeline (Bronfenbrener, 1979) göre çocuğun etrafındaki çok sayıdaki etki çemberi tarafından etkilenme şeklini anlamak önemlidir. Anne babaların, okulların, akranların etkisinin yanında medya ortamını daha kapsamlı olarak anlamak çocukların medya teknolojisini kullanma ve yaşama şekillerini
anlamamıza yardımcı olacak önemli sistemlerdir.
Genel olarak bu çalışma gençlerin online ve İnternet davranışlarını incelerken çocuk
ve ergen medya erişimi ile ilgili güncel ve yeni bilgi sağlamaktadır. Bu çalışma ayrıca
genelde güncel literatürde gereğinden daha az araştırılmış yaş grupları olan çocukların
ve genç ergenlerin medya kullanımına yönelik yakın bir inceleme de sunmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere önceki araştırmalar genelde 0-8 yaş (örn., Common Sense
Media, 2012) ve 12-17 yaş gruplarını incelemiştir (örn., Lenhart, Purcell ve ark., 2010).
Bu makale doğumdan 17 yaşa kadar olan çocukları ele alarak literatüre katkıda bulunmaktadır. Mobil medya teknolojilerinin günümüzdeki hızlı yaygınlaşması dikkate alındığında çocuklar ve ergenler yeni teknolojileri gittikçe daha genç yaşlarda benimseyip
kullandığı için bu genç yaş grubunu dikkate almak son derece önemli olacaktır.

Çevirmen: Ayşe Aksakal
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Tablo 1: Facebook davranışları yüzdeleri (13-17 yaş)
Hiçbir
zaman

Ayda
bir

Haftada
Her gün
bir

Arkadaşının duvarına yazmak

2

40

36

21

Bir arkadaşının Facebook’a yüklediklerine yorum
yapmak

1

38

35

25

Yüklenen bir şeyi «beğenmek» (like)

5

40

35

20

Haber akışındaki ya da bir arkadaşın duvarındaki
bir videoyu seyretmek

13

50

26

10

Haber akışındaki ya da bir arkadaşın duvarındaki
linke tıklamak

18

47

24

12

Haber akışından bir gönderiyi paylaşmak

21

47

23

10

Facebook aracılığıyla bir arkadaşla anında
mesajlaşmak

11

38

26

25

Mesajları kullanarak mesaj göndermek

7

42

31

20

Oyun oynamak (örneğin Farmville)

34

36

19

12

Tablo 2: Yaş gruplarına göre İnternet kullanım sıklığı ve İnternet aktiviteleri
0-8

8-10

11-14

15-17

8-17

yok

26a

8b

3c

13

Haftada bir kereden daha fazla

mevcut
değil
yok

45a

41a

20b

37

Günde 1 saatten fazla

mevcut
değil
yok

29a

52b

77c

50

Internet Kullanımı
Haftada bir veya daha az
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0-8

8-10

11-14

15-17

8-17

Facebook

mevcut
değil
yok

14a

49b

73c

46

MySpace

mevcut
değil
yok

2a

6b

14c

8

Twitter

mevcut
değil
yok

2a

7b

10b

6

Eposta

mevcut
değil
yok

17a

42b

60c

41

Anında Mesajlaşma

mevcut
değil
yok

9a

21b

38c

23

Online Oyunlar

mevcut
değil
yok

17a

21b

26b

22

Online Sporlar

mevcut
değil
yok

5a

11b

21c

13

Online Müzik

mevcut
değil
yok

13a

23b

38c

25

Online Video

mevcut
değil
yok

34a

52b

57b

49

Online Haberler

mevcut
değil
yok

5a

11b

19c

12

İnternet Aktiviteleri

Not: Aynı satırda farklı alt simgeli değerler p < .05’de anlamlı derecede farklıdır. 0-8
yaş arası çocukların İnternet aktivitelerine yönelik veri toplanmamıştır.
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Tablo 3: Yaş gruplarına göre mobil cihaz sahip olma yüzdeleri
0-8 yaş arası
çocuklar olan evler

0-8

8-10

11-14

15-17

8-17

Cep telefonu yok

mevcut değil
yok

98

58a

28b

9c

30

Normal cep telefonu

mevcut değil
yok

1

30a

55b

60b

50

Akıllı telefon

71

1

12a

17b

31b

20

Tablet

58

12

14a

28b

35b

26

Mobil cihaz sahibi olma

Not: Aynı satırda farklı alt simgeli değerler p < .05’de anlamlı derecede farklıdır. Alt
simge olmayan değerler analizlere dahil edilmemiştir.
Tablo 4: Her platform için çocuk (0-8 yaş) medya kullanımı yordayan hiyerarşik çoklu
regresyon
1. Adım

2. Adım

3. Adım

Standart Beta

Standart Beta

Standart Beta

.13***

.143***

.16***

-.14***

-.10***

-.05***

Irk-Siyah

.08***

.10

-.022

Irk-Hispanik

.09***

.07***

.08***

-.08***

-.07***

-.02

Televizyon seyretmekten hoşlanmak

--

.19***

.10***

Televizyon Etkisi

--

.23***

.17***

Anne babanın televizyon karşısında
geçirdiği süre

--

--

.43***

.08a

.18b

.34c

TV (N=2326)
Çocuğun yaşı
Anne babanın Eğitimi

Irk-Melez/Diğer

R2
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1. Adım

2. Adım

3. Adım

Standart Beta

Standart Beta

Standart Beta

.22***

.19***

.19***

-.11***

-.11***

-.12***

-.01

-.01

-.00

Irk-Hispanik

.03

.01

.02

Irk-Melez/Diğer

.01

-.01

-.01

Bilgisayarlardan/Tabletlerden
hoşlanmak

--

.09***

.07**

Bilgisayar Etkisi

--

.13***

.13***

Anne babanın Bilgisayar Karşısında
Geçirdiği Süre

--

--

.19***

.07a

.09b

.13c

.08***

.04

.05**

-.15***

-.16***

-.08***

-.02

-.01

-.09***

.15***

.13***

.04

-.02

-.02

-.02

Bilgisayarlardan/Tabletlerden
hoşlanmak

--

.28***

.25***

Mobil Araç Etkisi

--

-.08***

-.08***

Anne babanın Akıllı Telefon ile
geçirdiği süre

--

--

.40***

.04a

.08b

.27c

Bilgisayar (N=2326)
Çocuğun yaşı
Anne babanın Eğitimi
Irk-Siyah

R2
Akıllı telefon (N=1659)
Çocuğun yaşı
Anne babanın Eğitimi
Irk-Siyah
Irk-Hispanik
Irk-Melez/Diğer

R2
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1. Adım

2. Adım

3. Adım

Standart Beta

Standart Beta

Standart Beta

.29***

.25***

.27***

-.07*

-.12***

-.10***

-.02

.02

.02

.02

-.01

-.01

-.01

.-01

.01

Bilgisayarlardan/Tabletlerden
hoşlanmak

.19***

.12***

Mobil Araç Etkisi

.20***

.20***

Tablet (N=970)
Çocuğun yaşı
Anne babanın Eğitimi
Irk-Siyah
Irk-Hispanik
Irk-Melez/Diğer

Anne babanın tablet karşısında
geçirdiği süre
R2
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ÇOCUKLAR İÇİN MEDYA OKURYAZARLIĞI:
MEDYA METİNLERİNDEKİ KARAKTERLERİ SINIFTA ÇÖZÜMLEMEK
Alexander FEDOROV

Prof. Dr.,
Rusya Film ve Medya Eğitimi Derneği
Anton Chekhov Taganrog Devlet Pedagoji Enstitüsü

ÖZET

Çocuklarımızın medya metinlerini bir bütün olarak daha iyi algılayıp çözümlemesi için onlara yardımcı olabilir miyiz? Makalem bu soruya odaklanmaktadır. Burada ana hatlarıyla belirtilen çeşitli yaratıcı çalışmalar, medya karakterlerinin çözümlemelerini sınıfta uygulamak için temel alınmıştır: Edebi taklit, dramatik (oyumsal) rol
yapma ve grafik temsili. Bu kategorilerin her biri için, öğretmenin, sınıfta kullandığı
medya metninin biçimine, türüne ve içeriğine uyumlu ve aynı zamanda öğrencilerinin yaşı, düzeyi ve gereksinimlerine uygun ve yaratıcı etkinlikleri seçebileceği bir çalışma seti sunulur.
Çalışma setindeki üç kategori, medya metni yaratma sürecinin aşamalarına karşılık gelmektedir. Yazılı öykünme çalışması senaryo yazma aşaması ile ilişkilidir (olay örgüsünün
bölünmesi, karakterlerin gelişimi, ünlü eserlerdeki gibi sahne için senaryo yazımı).
Anahtar Kelimeler: çocuk, medya okuryazarlığı, sınıf, karakter çözümlemesi.

ABSTRACT

Can we help our children more perceptively analyze media characters and media texts
as a whole? This question is my paper focus. The analysis of media characters in the
classroom is based on a variety of creative assignments outlined here: literary imitation, dramatic role-playing, and graphic representation. For each of these categories, a
“bank” of creative assignments is provided from which a teacher can choose activities
best fitting the form, genre, and content of a given media text, as well as the age, level,
and needs of their students. The three categories of assignments correspond to stages
in the process of creating a media text. The literary imitation assignments are related
to the script-writing stage (devising a plot, development of characters, writing screenplays for scenes in well-known literary works).
Key Words: children, media literacy, classroom, character analysis
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GİRİŞ

Çocuklarımızın medya karakterlerini ve medya metinlerini bir bütün olarak daha
iyi algılayarak çözümlemeleri için onlara yardım edebilir miyiz? Makalemin odak noktası bu sorudur.
Rus Pedagoji Ansiklopedisi, medya eğitimini “kitle iletişimin mekanizmalarını” (basın, TV, radio, film, video, vb.) çocuklara/öğrencilere/insanlara öğretmeye yönelik eğitimsel bir akım olarak tanımlamaktadır. Medya eğitiminin öne çıkan amaçları şunlardır: İçinde bulunduğumuz bilgi çağında yeni nesli hayata hazırlamak ve genç insanlara, çeşitli biçimlerdeki bilgiyi anlamalarını, bu bilginin psikolojik etkisinin sonuçlarının
farkında olmalarını ve teknoloji aracılığıyla kurulan iletişimin sözel olmayan araçlarına
hakim olmalarını öğretmek (Rus Pedagoji Ansiklopedisi, 1993, s. 555).
Liselerde medya eğitimi, çeşitli medya biçimleri ve türlerinde yer alan karakterlerin çözümlemesi sayesinde çocukların eleştirel düşünme yeteneğini geliştirebilir. Çeşitli çalışmalar sayesinde, öğrencilerin medya bilinci ya da hem (a) iletilen duygu ve fikirlerin (b) hem de bu fikirleri ileten mekanizmanın öğrenciler tarafından algılanması teşvik edilir.
Aşağıda tanımlanan / açıklanan medya karakterlerinin çözümlenmesi yöntemi bazı okullardaki (örneğin Taganrog) Rus çocuklar (12-16 yaş arasındaki okul öğrencileri) için kullanılmıştır. Önerilen yaklaşımların, özellikle de lise öğretmenleri tarafından
edebiyat derslerinde geleneksel metin çözümleme yöntemlerinin bir eki ve uzantısı olarak verimli bir biçimde kullanılacağını düşünüyorum. Yöntemim, belli medya metinlerine uygulanan eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi ve bunun da ötesinde en geniş anlamıyla medya yeterliliğini de geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

AMAÇLAR

Medya karakterlerinin çözümlemelerini yapmak için burada ana hatlarıyla belirlenen çeşitli çalışmalar temel alınmıştır: Edebi taklit, dramatik rol yapma ve grafik temsili. Bu kategorilerin her biri için, derste öğretmene sınıfta kullandığı medya metninin
biçimine, türüne ve içeriğine uyumlu, öğrencilerinin yaşına, düzeyine, gereksinimlerine uygun ve yaratıcı etkinlikleri seçebileceği bir çalışma seti sunulur.
Çalışmalardaki üç kategori medya metni yaratma sürecinin aşamalarını karşılamaktadır. Edebi taklit ödevi senaryo yazma aşaması ile ilişkilidir (olay örgüsünün
bölünmesi, karakterlerin gelişimi, ünlü edebi eserlerdeki sahneler için senaryo yazımı).
Rol yapma çalışması, olay örgüsünü ve karakterleri temel alan oyunları içerir ve
bir yapımın sahnelenme süreçlerini daha iyi anlayabilmeleri için çocuklara yardım-
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cı olur. Grafik temsili çalışmaları temelde medya ürünlerinin reklamı; basın, televizyon, radyo, vb.’deki tanıtımla ilgilidir. Tecrübelerimiz sayesinde, farklı tipteki çalışmaların yukarıda belirtilen sırayla tanıtılmasını öneririz. Her kategorideki çalışmaların sırası verilen metne ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre değişiklik göstermesine
rağmen, önerilen bütün ödevler çocukların medya farkındalığını ve anlayışını geliştirmeyi amaçlamaktadır: Çocukların, karakterlerin amaçlarını, kişiliklerini ve ahlaki değerlerini daha iyi anlayabilmeleri için onların iç dünyalarında derine inmelerine yardımcı olur.

YÖNTEMLER

Medya karakterlerinin çözümlemeleri için yazılı öykünme çalışmaları
– Bir medya metninde belirli bir olayı betimlemek ve çözümlemek. Buna karakterlerin betimlenmesi ile söylediklerinin açıklaması da dahildir.
– Bir medya metnindeki ana ya da yan karakterlerin bakış açısından bir öykü uydurmak. Burada karakterin kişiliği ve dil üslubu korunmalıdır.
– Metindeki cansız bir nesnenin bakış açısından bir öykü uydurarak anlatımı paradoksal, düşsel bir perspektife doğru kaydırmak.
– Medya metnindeki karakteri başka bir durumun içerisine yerleştirmek. (Bunu yaparken metnin başlığı ve türü, olayın zamanı ve mekânı, öğelerin komposizyonu
-başlangıç, düğüm, çözüm, sonuç- ya da kahramanın yaşı, cinsiyeti, milliyeti veya başka özellikleri değiştirilmelidir.)
– Orjinal karakterler yaratmak. Fiziksel özelliklerini tasvir etmek ve kişiliklerini ortaya çıkaracak diyaloglar kurmak. Orjinal bir senaryo için bunları özetin içerisine katmak (bir ya da iki sayfalık kısa bir taslak).
– Çözümlemesi yapılan metindeki ana karakterin başına gelebilecek yeni fiziksel,
duygusal ya da ahlaki olayları kurmak.
– Karakterlerin gelişimini gösteren orjinal bir mini-senaryo yazmak.
– Gazete, dergi ya da web sitesi için belirli bir karakter hakkında orjinal bir yazı yazmak (haber ya da söyleşi olabilir).
– Farklı yaşlardan ya da farklı sosyal, mesleki ve akademik geçmişlere sahip okuyucuların ya da izleyicilerin bakış açısından “mektuplar” kurgulamak. (Bu mektuplar gazetelere, dergilere, televizyona, Kültür Bakanlığı’na ve benzeri yerlere
yazılmış olabilir.) (Aşağıdaki “Emekli Bir Kadının Monoloğu” adlı metne bakınız.)
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Sınıftaki rol oynama etkinlikleri yaratıcı yarışmalar şeklinde düzenlenebilir. Bu yarışmaların katılımcısı bir tek kişi ya da iki veya üç kişilik gruplar olabilir. Örneğin, çocuklar ilk olarak belirli bir medya metninin özelliklerini tanırlar. (Bunu evde ya da metin çok uzun değilse, ders saati içerisinde de yapabilirler.) Daha sonra, verilen karakterin ağzından bir öykü yazarlar.
Bütün çocuklar öykülerini yazıp tanıttıktan sonra, sınıf her bir öykünün zayıf ve güçlü taraflarını tartışır. Bu yarışmanın kazanan öyküleri, sınıfın ortak kararına göre orjinal metnin üslubuna ve karakterlerine en sadık kalanlardır.
Elbette, değerlendiren kişinin zevkine ve öznel tercihlerine göre, öğrencilerin yaratıcı çalışmalarını değerlendirirken birçok farklı yaklaşım ortaya çıkabilir. Profesyonel
edebiyat ve film eleştirmenleri bile aynı işi değerlendirirken sık sık anlaşmazlık yaşarlar. Bu yüzden de, böyle bir sınıf yarışması düzenlerken, çalışmalarını değerlendirmede
temel alınacak ölçütler koyma konusunda öğrencileri teşvik etmek önemlidir.
“Belirli bir karakterin bakış açısından öykü yaratma” ya da “Karakteri başka bir durumun içine koyan sahne kurgulama” gibi çalışmaların başarıya ulaşabilmeleri için en
iyi ölçütün, katılımcıların karakter ile özdeşleşebilme, onu anlama, dili kullanarak onun
psikolojisini ortaya çıkarabilme ve karakterin hareketlerinin ve tavırlarının altında yatan amaçları (orjinal metinde betimlenmeyenler de dahil olmak üzere) gösterebilme
yeteneği olduğunu düşünüyorum. Öğrenciler arasında özellikle popüler olan çalışmalar ise metindeki cansız bir nesnenin ya da hayvanın bakış açısından yazdıkları öykü
çalışmalarıdır.
Buna en uygun örnekler, bir kişiden diğerine geçen bir kağıt para (banknot), ana
karakterin odasındaki bir ayna, kahramanın suçluları takip etmekte kullandığı bir araba gösterilebilir. Bu tür çalışmalarda ilerlerken, öğrenciler çoğunlukla başka sanat türleriyle benzerlik kurarlar (örneğin, birçok öğrenci bir savaş uçağının bakış açısından
yazılan, Vladmir Vysotsky’nin “Ben Bir Savaşçıyım” şarkısını hatırlar ve bu şarkıdan
esinlenir).
Çocuklar gangster filmlerindeki bir tabanca, Titanik’teki okyanus gemisi, Forrest
Gump filmindeki kuş tüyü, Harry Potter’ın sihirli derneği vb. gibi cansız nesnelerin bakış açısından öykü yazmaktan kesinlikle çok zevk almışlardı. Yelena C. (16 yaş) tarafından yazılan öykü bunun başarılı bir örneğidir:
Merhaba! İlk olarak size kendimi tanıtayım. Ben “Koku” filmindeki başrol oyuncusuyum.
Akıllı ustamın yarattığı parfümün bütün malzemelerini ilk kez içerisinde karıştırdığı şişeyim. Her damlanın yavaş yavaş camlarımın üzerinden aşağı kaydığını hissedebiliyordum. Her biri bir harikaydı! Ağzıma kadar dolduğumda kendimi çok önemli, hatta harika hissettim! O anki hislerim anlatılamazdı. En sonunda ustam idam edileceği meydanda
tıpamı açtı… Devamını biliyorsunuz. Etkisi göz kamaştırıcıydı! O an gerçek bir yıldız olduğumu farkettim! Ama maalesef, ayaklarım yere basmak zorundaydı: Kendimi çamur-
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da ezilmiş, boş ve terkedilmiş bir halde buldum… Ve bütün rolü dublörsüz oynamıştım.
Seyircinin yaşadığım zorlukları takdir edeceğini ümit ediyorum…

Bu tür çalışmaların Rus felsefeci ve kapsamlı kültür felsefesi yazarı V. Bibler’in öğretme yöntemleriyle aynı çizgide olduğuna inanıyorum: “Öğrenciler sınıfta, insanoğlunun başarılarının olası türevlerini ve bu başarıların farklı türlerini üretirler ve en
önemlisi, daha önceden başkaları tarafından elde edilen başarılar, buluşlar ve icatlar sayesinde [düşünürken] bilinçli bir durma noktasına ulaşırlar.” (Bibler, 1993, s.
12-14).
Öğrencilerin seyirci bilinçliliğinin özelliklerini daha iyi anlamalarına yardım etmek
için, biz de benzer bir yolu izleyerek, yaratıcı çalışmaları kullanıyoruz: Öğrenciler kendi tepkileri aracılığıyla başkalarının tepkilerini deneyimlemelerine yardımcı olacak durumlar içerisine giriyorlar. Bu çalışmalardan bir tanesi de farklı yaşlardaki, farklı zevk
ve eğitim sahibi film ve televizyon izleyicilerinin bakış açılarından farklı organizasyonlara mektup yazmayı kapsamaktadır. Bu çalışmadaki başarı ölçütü yazarın mektup ya
da monoloğun sahibi ile özdeşleşebilme yeteneğidir.
Irina O. isimli öğrencinin yazdığı “Emekli Bir Kadının Pembe Dizi Hakkındaki Monoloğu” bence başarılı bir örnek teşkil etmektedir:
Dün, bir sonraki bölümü izlemek için çamaşırları bile yıkamadım. Zavallı kız, o kadar
hoş ve iyi niyetli bir insan ki… Ama başına gelmeyen kalmadı! Ya o alçak Leoncio, yaşamasına nasıl hala izin veriyorlar? Hayatımda böyle bir zalimlik görmedim! Yapabilsem
onu kendi ellerimle boğardım... Zavallı kız, o kadar dürüst ve içten ki… Yüzüne bakarken
gözyaşlarıma engel olamıyorum. Gözleri o kadar üzgün bakıyor ki kalbinizi paramparça
eder! Ne sefil bir hayat yaşadığını hissedebiliyorsunuz… Bana kalırsa dönüp Leoncio’nun
o mendebur suratının tam ortasına bir tane vurmalı ve erkek arkadaşıyla kaçmalı. Her
ne kadar, en nihayetinde beraber olacaklarını bilsem de! Çok güzel bir çift… Bir de Rose’a
bakın; küstah, suratsız ve açgözlü! Nereden bulmuşlar acaba bu kadar çirkin bir kadını?
Gördüğüm anda ondan nefret etmiştim… Oysa January öyle mi? O bambaşka bir şey. Şişman ve esmer olabilir ama çok iyi yürekli biri. Ve her zaman başkalarına yardıma koşmaya hazır. Son bölümleri görmeye ömrüm el verecek mi acaba? Umarım herşey yoluna girer. Televizyoncularımızın iyi işler yapmayı öğrenmeleri gerekiyor. Bir kere izleyince daha fazla izleme isteği uyandıracak işler!

Bu tür yaratıcı yazı çalışmaları çocukların hayalgücünü ve kurgulanmış karakterin
kişiliğiyle (mektubun ya da monoloğun sözde yazarıyla) özdeşleşme yeteneğini geliştiriyor. Öğrencilerin mektupları ve monologlarını Rus gazetelerinde yer alan televizyon ve film izleyicilerinin gerçek mektuplarıyla karşılaştırdığımızda, hem dil hem de
içerikte bazı benzerliklerin tekrar ettiğini farkettik. Bu durum da gösteriyor ki, öğrenci yazarlar medyanın popüler algısının birtakım yönlerini başarıyla yakalıyorlar: medBildiriler Kitabı
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ya ürünlerinin eğlence ve “tatmin” unsurlarının açıkça tercihi, daha yaşlı izleyici kitlesinin geçmişin ideallerine dönme arzusu ve medya metinlerinde tozpembe bir hayat
bulma arzusu.
Benim gözlemlerim ise, Medya Eğitimi’nde okuyan öğrenciler de dahil olmak üzere, birçok gencin medya metinlerinde gerçekliğin idealize edilmiş bir yansımasını tercih etmeye de yatkın olduğu yönündedir. Aşağıdaki örnek de bunu gösteriyor:
Bu öykü suçlu bir delikanlının öyküsü. Benim için, bu delikanlının genel olarak anlaşılabilir bir kişiliği var. Babasız büyüdüğü için bütün dünyaya karşı sert bir tavır takınmış ve hırçınlaşmış... Evet, maalesef gerçek hayatta bu tür insanlarla sık sık karşılaşırız.
Ama onları televizyon ekranında göstermemiz gerektiğini düşünmüyorum. Asıl göstermemiz gereken, gençlerin başarıları olmalı. İyimserliğe ve geleceğe dair umuda ihtiyacımız var! (Oleg G.)

Yukarıdaki alıntıda da görüldüğü gibi, yazar, teşvik edici modeller ve olumlu örnekler için temsiliyette gerçekliği aramaktan vazgeçmeye hazır gözüküyor. Oleg G.’nin konumunun, olumsuzluğu ekrandan kaldırıp ideal kahramanları göstermeyi seçersek hayatın daha iyiye doğru değişeceğine inanan bazı izleyicilerin saf umutlarını yansıttığını düşünüyorum.
Fakat bugünkü lise öğrencilerinin çoğunluğu çağdaş medyadan ideal kahramanları
göstermesini beklemez. Onların peşinde olduğu, yüksek düzeyli eğlence. Geçmişte (ya
da türevi olarak, hayali gelecekte) yer alan bolca melodram ve macera öyküsü istiyorlar. Tercihen de bu öykülerin aristokratların ya da yabancıların hayatları üzerine olması bekleniyor. Yani, günlük gerçekliğin ağırlığıyla ilişkisi olmayan, yetişkinler için hazırlanmış peri masalları arıyorlar.
Yine de, medya metinlerindeki karakterlerin gerçekçi portrelerini tercih edenler de
var:
Film kadın kahramanın psikolojisini canlı bir biçimde iletiyor: Annesiyle iletişimini uzun
yıllar önce kaybetmiş, mutsuz ve aciz hisseden, kendini skandallarla ifade etmeye çalışan
bir kadın. Ailesinin süregelen azarlarına ve kavgalarından bunalmış ve yorulmuş. Evden
uzaklaşmak, kendi hayatını yaşamak istiyor. Heyecanlı, sinirli, kaba ve genelde zalim bir
karakter. Hatta, -belki bir sokak kavgasında- cinayet işleme eğilimi bile var… Aynı zamanda kendince zeki ve mutluluğu arzuluyor. Mutluluk onun için seks, dans ve eğlence
demek. Fabrika bacaları arasında ağzı bozuk serserilerle beraber yaşamaktan, uyuşturulmuş annesini sarhoş babasıyla sürekli kavga ederken izlemekten bıkmış. Bunların hepsi
onun için bir kısır döngüden ibaret… Gerçek hayatta ona benzer birçok kız tanıyorum.
Diğer kızlar, arkadaşları sadece kendileri için yaşıyor gibi gözüküyorlar. Yol açtıkları acılara karşı çoğunlukla kayıtsızlar. (Lyudmila D., 15 yaş)
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Detay vermiyor ve yazarın amacını irdelemiyor olsa da Lyudmila D.’nin tasviri, karakterlerin haraketlerinin ahlaki bir değerlendirmesini sunmaktadır. Bütün bu yazılı öykünme çalışma programı öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini genişletme ve arttırmanın
yanında, onlara öğrendiklerini uygulama çerçevesi de sağlıyor: Öğrenciler ilgi alanlarını, hayalgüçlerini, birleştirici, yaratıcı, eleştirel ve bireysel düşünceleriyle birlikte medya yeterliliklerini geliştirmek için de bir fırsat yakalamış oluyor. Ayrıca, bu çalışmalar
öğrencilerin derslerinden aşina oldukları kavramların -örneğin, edebiyat (tema, fikir,
öykü), sanat (renk, ışık, kompozisyon, perspektif) ve müzik (tempo, ritim)- uygulamalı olarak kullanılmasını da amaçlıyor.

DRAMATİK (OYUMSAL) ROL YAPMA ÇALIŞMALARI

– Birçok medya kişiliğiyle oyunlaştırılmış söyleşi (ya da basın toplantısı).
– Medya figürlerinin ve bu figürlerin karakterlerinin kapsamlı bir tartışmasını içeren oyunlaştırılmış “Uluslararası Medya Eleştirileri Konferansı”.
– Olumsuz özelliklere sahip bir başkahramanın suçlarının soruşturmasını ve davasını içeren “meşru” bir rol yapma skeci.
– Oyuncu skeçleri: Metinde tasvir edilen rolleri kullanarak bir skeç yaratmak ve
sahnelemek. (Örneğin; memur ve ziyaretçi, çocuklar ve ebeveynleri, soruşturmacı ve şüpheli, dedektif ve şahit, öğretmen ve öğrenci, doktor ve hasta). Öğrenciler ikili ya da üçlü gruplar halinde çalışır. Her grup videoya kaydedilen ve sınıfta gösterilen rol yapma projesi hazırlar ve sunar. Öğretmen, danışman görevindedir. Projeler tartışılır ve birbirleriyle karşılaştırılır. Bu çalışma, katılımcılara sadece yaratıcı çalışma fırsatı sunmakla kalmaz, aynı zamanda, tartışmak için zengin bir materyal sağlar. Bu tartışma süresince öğrenciler benzer bir durumla karşılaştıklarında nasıl davranacaklarını ve davranışlarının nedenini anlatarak kendi istekleri doğrultusunda bakış açılarını paylaşırlar.
– Rol yapma oyunu: Televizyon yayını yaratmak. Bunu yaparken oyuncu seçimi ve
provalar da dahil olmak üzere hazırlık ve yapım aşamalarının hepsinin üzerinden
geçmek gereklidir. Öğencilerimizin birçoğu özellikle popüler medya karakterlerini (Batman, Cheburashka, Shrek, vb.) temel alan oyunlardan zevk almışlardır.
Aşağıda, Yekaterina F. ve Daria K. (Sunucu) ile Dmitry S. (Shrek) tarafından yaratılan “Shrek BLOT Radyo Kanalını Ziyaret Ediyor” isimli dramatik skecin metni yer almaktadır:
Merhaba sevgili dinleyiciler! Daria ve Yekaterina “Blot’un Konukları” haftalık programını
sunar. Bugünkü konuğumuz hepinizin çok iyi tanıdığı çizgi film karakteri Shrek.
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“Milyonlarca kızın kalbini kazanmayı nasıl başardığınızı lütfen bize söyler misiniz?”
“İlk olarak, sıradan erkekler gibi duş almıyorum. Sadece ayda bir kere çamur banyosuna giriyorum. İkinci olarak, bütün yıl boyunca bronz bir tene sahibim. Başka birçok erdemim de var tabii ki ama hayranlarıma bunları saymak yerine onların bunlar hakkında konuşmasını tercih ederim.”
“Kötü bir alışkanlığınız var mı?”
“Ah evet! Burnumu karıştırmak.”
“Arkadaşınız Donkey ile ekran dışındaki ilişkiniz nedir?”
“Çok konuşuyor ve bu da beni sinirlendiriyor…”
“En sevdiğiniz yemek nedir?”
“Kendi suyunda pişmiş sümüklüböceğe bayılırım. Söz konusu sümüklüböcek olduğunda
en yetenekli aşçı karım Fiona’dır.”
“Önümüzdeki animasyon sezonu için planlarınız neler?”
“İyi bir korku filminde oynamak istiyorum. Ama siz de hak verirsiniz ki sadece başrol
oyunculuğunu kabul ederim, yan roller benim için söz konusu bile olamaz…”
“Kesinlikle yerinde bir istek. Size iyi şanslar!”
“Ciao, bebekler!”
“Bugün, kocaman ve arkadaş canlısı animasyon karakteri Shrek’i konuk olarak çağırdık.
Sunucularınız Yekaterina ve Daria. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere!”

Yaratıcı rol yapma çalışmaları öğrencilerin bir önceki edebi taklit aşamasında öğrenecekleri becerileri zenginleştirir ve geliştirir. Ayrıca öğrencilerin kendine güvenini arttırarak sosyal ve doğaçlama becerilerini geliştirir. Oyuncuların konuşmaları daha doğal ve akıcı olmaya başlar.

GRAFİK TEMSİLİ ÇALIŞMALARI

– Medya karakterlerini tanıtmaya odaklanan reklam afişleri tasarlamak.
– Medya metni temel alınan kolajlar yapmak.
– Medya metni temel alınarak hazırlanan bir karikatür kitabı için resim serisi yaratmak.
– Modelin özgün kişiliğine odaklanan hayali bir kuşe kâğıt dergisi için arkadaşların fotoğraflarını çekmek.
Bu çalışma serisi öğrencilerin dikkatini medya metinlerinin grafiksel yönüne ve karakterlerin görsel özelliklerine çeker. Bu çalışmaları her üç kategoride de tamamlarken,
öğrenciler medya figürlerinin karakterlerini ve hareketlerini görmeyi ve bunların eleştirel çözümlemelerini yapmayı öğrenir. Böylece bu figürleri sadece bir okuyucunun ya
da izleyicinin kopuk bakış açısından değil, yaratıcılarının sanatsal bakış açısından görmeyi öğrenirler.
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SONUÇLAR

Çocuklar medya metinlerini görmeyi, yorumlamayı ve değerlendirmeyi öğrenerek ve teknoloji içeren farklı ifade yöntemlerine hakim olarak, medya kültürünün yollarını öğrenir. Çağdaş toplumlarda, medya yeterliliği kişinin televizyon, radyo, video,
sinema, internet ve basının bilgi kaynakları tarafından sağlanan fırsatlardan tümüyle yararlanabilmesine yardım eder ve medya kültürü tekniğini ve dilini daha iyi anlamasını sağlar.
Kişilik medya okuryazarlılığı/yeterliliği; farklı biçim ve türlerdeki medya metinlerini seçmek, kullanmak, yaratmak, eleştirel olarak çözümlemek, değerlendirmek ve aktarmak ve medya işleyişinin birbirinin içine giren süreçlerini çözümlemek için kişinin
istek/amaçlarının, bilgisinin, becerilerinin ve yeteneklerinin toplamıdır (Göstergeleri:
istek/neden, ilişki, içerik, algı, yorumlama, takdir etme, faaliyet ve yaratıcılık).

Çeviren: Merve Kurt
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Editör: Dr. Feride Zeynep Güder

147

KAYNAKÇA
BFI (İngiliz Film Enstitüsü). (1990). Film Eğitimi (Rusça). Moskova: Film Eğitmenleri Derneği.
Semali, L.M. (2000). Literacy in multimedia America (Amerika Çoklumedya Okuryazarlığı). Londra: Falmer.
Berger, A.A. (2005). Görmek inanmak demektir. Görsel İletişime Giriş (Rusça). Moskova: Williams.
Bibler, V.S. (1993). The dialogue of cultures and the school of the 21st century. (Kültürler Diyaloğu ve 21. Yüzyıl Okulu)
V.S. Bibler, (editör.), Kültürler diyaloğu için okul: Fikirler, uygulamalar ve sorunlar (Rusça, s.
9–106). Kemerovo: ALEF.
Rus Pedagoji Ansiklopedisi (1993) (Cilt 1, Rusça). Moskova: Büyük Rus Ansiklopedisi.
Fedorov, A.V. (2004). Pedagoji Üniversitelerinde Medya Eğitiminin Özelliği (Rusça). Pedagoji (4), 43–51.
Fedorov, A.V. (2005). Geleceğin Öğretmenleri İçin Medya Eğitimi (Rusça). Taganrog: Kuchma.

148

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi

EK 1
MEDYA KARAKTERLERİNİN SINIFTA ÇÖZÜMLENMESİ İÇİN SORULAR

(Sorulardan bazıları daha önce şurada tanımlanmıştır: BFI, 1990; Semali, 2000, s.
229–231; Berger, 2005, s. 125; Fedorov, 2004, s. 43–51; ama soru serilerini geliştirdim
ve birçok ekleme yaptım.)
Medya organlarının medya figürlerinin özelliklerini nasıl etkilediğine dair sorular
– Medya figürlerinin özellikleri belirli bir medya organının tema/tür/siyasi ya da
diğer önyargıları tarafından tanımlanabilir mi? Nasıl?
Medya kategorilerinin medya kişiliklerinin özelliklerini nasıl etkilediğine dair sorular
– Trajedi, dram ve melodramlardaki karakterlerin benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir?
Medya teknolojilerinin medya figürlerinin özelliklerini nasıl etkilediğine dair sorular
– Bir karakterin görünüşü kullanılan medya teknolojisine bağlı mıdır? Eğer öyleyse, ne şekilde bağlıdır?
Medya dilinin medya figürlerinin özelliklerini nasıl etkilediğine dair sorular
– Oyuncuların abartılı jest ve yüz ifadeleri komedi, müzikal ya da fantezi türleri ile
nasıl bir bağ içerisindedir?
– Medya metninin yazarları belli bir karakterin değiştiğini nasıl gösterirler?
– Olayların karakterlerin biri tarafından görüldüğü ya da anlatıldığı bir sahne düşünebiliyor musunuz? Bu bakış açısı, olayın bazı anlarında, tehlike ya da şaşkınlık hissi uyandırılmasına yardımcı oluyor mu?
– Neden bazı nesneler (oyuncuların ya da tanıtıcıların elbiseleri de dahil olmak
üzere) kendilerine özgü bir şekilde tasvir ediliyor? Bu nesneler karakterler, yaşam
tarzları ve birbirleriyle ilişkileri hakkında bize neler söyler? Olayın mekânı orada
yaşayan insanların doğasıyla ilgili bize bir işaret verir mi? Öyleyse, nasıl? Kişilikler dialog ve dil aracılığıyla nasıl ortaya çıkarılır?
Medya temsillerinin medya kişiliklerinin karakterlerini nasıl etkilediğine dair sorular
– Aile, sosyal arka plan, cinsiyet ve ırk gibi özellikler farklı tür ve farklı ülkelerdeki
popüler medya ürünlerinde nasıl tanıtılır?
Bildiriler Kitabı
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– Verili bir metinde hangi siyasi, sosyal ve kültürel eğilimler sunulmuştur? İsyan,
cinsiyetçilik, konformizm, anksiyete, kalıplaşmış düşünce, nesiller arası anlaşmazlık, kibir, züppelik, tecrit, vb. bulgulara rastlıyor musunuz?
– Verili metindeki karakterler bakış açılarını ve fikirlerini nasıl ifade ediyor?
– Karakterlerin arasındaki ilişkiler nelerdir, eylemlerinin nedenleri ve sonuçları nelerdir ve medya tasvirleri bizim onlara bakış açımızı nasıl etkiler?
– Karakterler nasıl gelişir? Başkahraman metinde anlatılan olayların sonucu olarak
mı değişim geçirir? Kahramanlar nasıl ve neden değişirler?
– Öykü süresince karakterler ne öğrenmiştir?
– Belirli karakterlerin birbirleriyle bilinçli bir şekilde zıt yaratıldıkları metinlere örnek verebilir misiniz?
– Karakterler arasındaki anlaşmazlıklar bu metinde nasıl ve hangi sahnelerde ortaya çıkmakta?
– Verili metinde en etkin rolü kim oynuyor? Bu başkahraman kadın mı erkek mi?
Bu karakter neler yapıyor?
– Seyircinin hem karakter ve ideolojisini anlamasına yardım eden hem de metnin
temalarını ilerleten yan olay örgülerin kendi arasında bağlantılar var mı?
– Medya metninin yazarı olumsuz karakterleri şeytan simgesi olarak göstermeli
mi?
– Metnin sonu, karakterlerin kişilikleri ve felsefeleri ile mantıksal bir ilişki içerisinde mi? Öyle değilse, karakterlerin hakkında bilinenler düşünüldüğünde, öykü nasıl bitmeliydi? Siz hangi sonu önerirdiniz ve neden?
Medya seyircisinin farklı özelliklerinin –cinsiyet, sosyal, ruhsal ve diğer özellikleri medya figürlerinin algısını nasıl etkilediğine dair sorular
– N. karakteri hakkında fikriniz nedir? Onun hareketlerini onaylıyor musunuz?
Benzer bir durumda siz de N. gibi davranır mıydınız?
– Sizi bazı karakterlere yaklaştıran ve diğerlerini yargılamanıza neden olan nedir?
– Bütün karakterler, başkahramanı anlamanız için ne gibi katkıda bulunur?
– Olay örgüsü sırasında değişen bir karaktere yakınlaştığınız bir örnek verebilir misiniz?
– Bir kadın ya da erkek kahramanda görmek istediğiniz ideal nitelikler ve karakter
özellikleri nelerdir? Favori kahramanınızın aktif ve enerjik bir kişi olduğunu söyleyebilir misiniz?
– İzleyicinin tepkisi bir medya karakterinin ömrünü uzatabilir ya da kısaltabilir mi?
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EK 2
MEDYA OKURYAZARLIĞI /
MEDYA YETERLİLİĞİ DÜZEYLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

Tablo 1: Medya Okuryazarlığı/Medya Yeterliliği Düzeylerini Sınıflama
Medya Okuryazarlığı/
Yeterlilik Göstergeleri

Tanım

İstek/Neden

Medya ile ilişki kurmanın nedenleri: tür ya da konu temelli,
duygusal, epistemolojik, hedonistik, psikolojik, ahlaki,
entellektüel, estetik, terapi amaçlı, vb.

İlişki / İletişim

Medya ile ilişkinin/iletişimin sıklığı.

İçerik

Medya terminolojisi, teorisi ve tarihi bilgisi.

Algı

Farklı medya metinlerini algılama yeteneği.

Yorum/ Takdir

Algı ve eleştirel düşenme gelişimi düzeyleri temel alınarak farklı
tür ve tipteki medyanın ve medya metninin sosyal etkilerini
eleştirel bir şekilde çözümleme yeteneği.

Faaliyet

Kendi medya metnini yaratmak/dağıtmak ve medya seçmek için
yetenek; kendi kendini eğiten bilgi becerileri.

Yaratıcılık

Medya faaliyetinin farklı özelliklerine yaratıcı yaklaşım.

Her gösterge için medya okuryazarlığı gelişim düzeylerinin detaylı tanımı (yukarıdaki sınıflandırma temel alınmıştır) aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Tablo 2: İstek/Neden Göstergesi Gelişim Düzeyleri
Düzey

Tanım

Yüksek

Medya akışıyla ilişki kurmak için geniş yelpazeli tür -ya da konu- temelli, duygusal, epistemolojik, hedonist, psikolojik, yaratıcı, ahlaki, entellektüel ve estetik nedenler. Şunları da kapsar:
– medya metni türü ve konu çeşitliliği;
– yeni bilgi;
– yeniden yaratım, telafi ve eğlence (orta ölçüde);
– özdeşleşme ve empati;
– bilgi sahipliği de dahil olmak üzere hayatın farklı alanlarında kişinin kendi yeterliliğini onaylaması;

Bildiriler Kitabı
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–
–
–
–

Yüksek

eğitim, bilim ve araştırma amaçlı materyal arama;
estetik etkiler;
felsefi/entellektüel;
medya ileti yazarları ile ahlaki ya da estetik tartışma/diyalog ve bakış
açılarının eleştirisi;
– kişinin kendi medya metinlerini yaratmayı öğrenmesi.

Orta

Medya akışıyla ilişki kurmak için tür -ya da konu- temelli, duygusal,
epistemolojik, hedonist, psikolojik, ahlaki ve estetik nedenler, şunları da kapsar:
– medya metni türü ve konu çeşitliliği;
– gerilim/korku;
– yeniden yaratım ve eğlence;
– özdeşleşme ve empati;
– yeni bilgi;
– medya metinlerinden ahlaki dersler çıkarmak;
– telafi;
– psikolojik “terapi”;
– estetik etkiler;
Medya ile ilişki kurmak için gereken entellektüel ya da yaratıcı istek ve nedenler
çok zayıf ifade edilmiş ya da hiç edilmemiş.

Düşük

Medya akışıyla ilişki kurmak için dar yelpazede tür -ya da konu- temelli,
duygusal, hedonist, ahlaki ve psikolojik nedenler. Şunları da kapsar:
eğlence, bilgi, gerilim/korku, telafi, psikolojik “terapi”;
Medya akışıyla ilişki kurmak için gereken estetik, entellektüel ve yaratıcı istek ve
nedenler bulunmamaktadır.

Tablo 3: İlişki Göstergesi Gelişim Düzeyleri
Düzey

Tanım

Yüksek

Farklı medya ve medya metinleriyle her gün ilişki kurmak.

Orta

Haftada birkaç defa farklı medya ve medya metinleriyle muhatap olmak.

Düşük

Ayda birkaç defa farklı medya ve medya metinleriyle muhatap olmak.

Bu gösterge tutarsızdır. Bir yandan, izleyicinin farklı medya ve medya metinleriyle
yüksek düzeyde ilişki kurması genel olarak yüksek düzeydeki bir medya okuryazarlığına doğrudan işaret etmez (kişi her gün saatlerce televizyon, video ya da DVD izleyebilir, buna rağmen medya metinlerini çözümlemede yetersiz kalabilir). Diğer yandan,
düşük sıklıktaki medya ilişkisi sadece kişinin içe dönük bir karakteri olduğunu göster-
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mez. Kişi, aynı zamanda, yüksek düzeyde seçici ve (kendince) kötü kalitede ki medya
ürünlerini tüketme konusunda isteksiz olabilir.
Tabo 4: İçerik Göstergesi Gelişim Düzeyleri
Düzey

Tanım

Yüksek

Temel terimler, teoriler ve kitle iletişim ile medya sanat kültürü tarihi bilgisi, kitle iletişim süreçlerinin ve medyanın sosyal/kültürel bağlamdaki etkilerinin belirgin bir şekilde anlaşılması.

Orta

Bazı temel terimler, teoriler ve kitle iletişim süreçlerinin tarihine ait olguların,
medya sanat kültürünün ve medya etkilerinin bilgisi.

Düşük

Temel terimler, teoriler, kitle iletişim süreçlerinin tarihine ait olgular, medya sanat kültürü ve medya etkileri hakkında zayıf bilgi.

Tablo 5: Algı Göstergesi Gelişim Düzeyleri
Düzey

Tanım

Yüksek:
“kapsamlı özdeşleşme”

Birincil ve ikincil özdeşliğin temel bileşenleri koruyarak bir
medya metni yazarıyla özdeşleşme.

Orta:
“İkinci düzey
özdeşleşme”

Bir medya metninin karakteri (ya da oyuncusu) ile özdeşleşme, örneğin, bir karakterle empati kurabilme yeteneği, onların
amaçlarını anlamak; medya metninin belli öğelerini yeterli bir
şekilde algılamak (detayları, vs.).

Düşük:
“ilk düzey özdeşleşme”

Medya metninin ortamı ve olay örgüsü ile duygusal ve psikolojik bağlantı kurmak, örneğin, medya metninin olay dizisini algılama yeteneği ve konu ile saf bir gerçeklik özdeşleşmesi; ileti ortamını özümsemek.

Kitle medya metinlerinin başarısına katkıda bulunacak bir çok etken vardır: folklöre ve mitolojiye dayanma; metaforların kalıcılığı; en fazla sürdürülebilir öykü temasının istikrarlı bir biçimde metne dahil edilmesi; doğal ve doğaüstünün sentezi; özdeşleşme aracılığıyla (hayalgücü sayesinde karakterlere dönüşme ve metnin atmosferinin
içine girebilme) akılcıl olanın değil duygusal olanın iletilmesi; başkahramanlarının “sihirli gücü”; fikirlerin, durumların, karakterlerin, vb. standartlaştırılması (çoğaltma, birleştirme ve uyarlama); mutlu son; izleyicinin sadece görüntülerin içeriğinden değil sırasından da etkilendiği filmlerin, televizyon programlarının ve video kliplerin uyumlu
bir şekilde organizasyonu; izleyicinin bilinçaltı isteklerine dair sezgisel tahmin vb.
Bildiriler Kitabı
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Tablo 6: Yorumlama/Takdir Göstergesi Gelişim Düzeyleri
Düzey

Tanım

Yüksek

Yüksek düzeyde gelişmiş olan eleştirel düşünce temelli çeşitli etkenlerde medyanın
toplumdaki işleyişinin eleştirel çözümleme yeteneği; kapsamlı özdeşleşmeye yakın
algı yeteneği temel alınarak medya metni çözümlemesi yapma; bir metnin uzamsal ve zamansal formunun çözümlemesini ve sentezini yapma yeteneği; karşılaştırma, soyutlama, tümevarım, tümdengelim, sentez ve yazarın görüşlerinin eserinin
ortaya çıktığı zamana ait tarihi ve kültürel bağlam çerçevesinde eleştirel değerlendirmesini içeren kavrama ve yorumlama (yazarın görüşlerine katılıp katılmadığına dair mantıklı nedenler ifade etme, bir iletinin ahlaki, duygusal, estetik ve sosyal öneminin eleştirel değerlendirmesi, duygusal algı ile kavramsal yargıyı ilişkilendirme yeteneği, bu yargıyı başka medya metni türleri ve tipleri ile genişletme,
iletiyi kendi ve başkalarının deneyimleriyle birleştirme, vb.); bu yetenekler kişinin
eleştirel özgünlüğünü ortaya çıkarır; kişi, iletinin eleştirel çözümlemelerini yaparken yüksek düzey içerik, istek/neden ve algı göstergeleri esas alır.

Orta

Orta düzey eleştirel düşünce temelli birtakım açık etkenler verildiğinde medyanın
toplumda işleyişini eleştirel olarak çözümleme yeteneği; kısmi bilgi ile ileti karakterlerinin hareketlerini ve ruh hallerini tanımlama yeteneği; bir metindeki olayların mantıksal sırasını açıklama ve bileşenlerini tanımlama yeteneği; yazarın görüşlerine (ya da ilk yorumlarına) yer verilmemesi, genel olarak eleştirel çözümlemede orta düzey içerik, neden/istek ve algı göstergeleri esas alınır.

Düşük

Medyanın toplumda işleyişinin eleştirel çözümlemesini yapamama ve eleştirel düşünememe; dengesiz ve karışık yargılar, düşük düzeyli kavrama; dış etkenlere açıklık; yazarın ya karakterlerin görüşlerinin yorumunun olmaması (ya da yorumun
gelişmemiş/basit olması); çokdeğerli ve girift medya metinlerine karşı düşük hoşgörü; olay örgüsünü oluşturma yeteneği; genel olarak çözümlemede orta düzey içerik, istek/neden ve algı göstergeleri esas alınır.

Tablo 7: Faaliyet Göstergesi Gelişim Düzeyleri
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Düzey

Tanım

Yüksek

Medya metinlerini bağımsızca seçebilme ve yaratma veya dağıtma konusunda pratik yetenek (kişisel ve ortak çalışmalar da dahildir); kendini aktif olarak geliştirme yeteneği.

Orta

Farklı tip ve türlerdeki medya metinlerini uzmanların (öğretmen veya danışman)
yardımıyla seçebilme ve yaratma veya dağıtma konusunda pratik yetenek (kişisel
ve ortak çalışmalar da dahildir).

Düşük

Medya metinlerini seçme ve yaratma/dağıtma konusundaki becerilerin yetersizliği;
medya alanında kendini geliştirememe ya da bu konuda isteksizliğin olması.
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Tablo 8: Yaratıcılık Göstergesi Gelişim Düzeyleri
Düzey

Tanım

Yüksek

Medya ile bağlantılı (bilgisayarlar ve internet de dahil olmak üzere) farklı türdeki
aktivitelerde (algı, oyun, estetik, araştırma, vb.) yaratıcılık.

Orta

Yaratıcılık güçlü bir şekilde ifade edilmiyor ve sadece, medya ile bağlantılı bazı aktivite türlerinde ortaya çıkıyor.

Düşük

Yaratıcı yetenekler zayıf, kısmî ya da tamamen eksik.

Ne yazık ki, bazı Rus medya organizasyonlarının yaptığı gibi medya okuryazarlığını ve yeterliliğini bilgisayar ya da internet okuryazarlığı ile sınırlandırmak tehlikelidir.
Bize göre, bu tür pratikler soruna ayrımcı bir yaklaşım oluşturduğundan nüfuz sahibi
kitle medyasını (basın, televizyon, radyo, sinema) göz ardı etmektedir.
Böylece şu sonuca varıyorum: Kişilik medya okuryazarlılığı/yeterliliği; farklı biçim
ve türlerdeki medya metinlerini seçmek, kullanmak, yaratmak, eleştirel olarak çözümlemek, değerlendirmek ve aktarmak ve medya işleyişinin birbirinin içine giren süreçlerini çözümlemek için kişinin istek ve amaçlarının, bilgisinin, becerilerinin ve yeteneklerinin toplamıdır. (Göstergeleri: istek/neden, ilişki, içerik, algı, yorumlama, takdir etme, faaliyet ve yaratıcılık.)
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ÇOCUKLARI MEDYA ŞİDDETİNDEN KAYNAKLANAN
POTANSİYEL ZARARLARDAN KORUMAK İÇİN
MEDYA OKURYAZARLIĞI MÜDAHALELERİ TASARLAMAKTA
KULLANILACAK KURAMSAL TEMELE DAYANAN İLKELER
W. James POTTER

Prof. Dr.,
California Üniversitesi, Santa Barbara, ABD

ÖZET

Pek çok akademisyen, eğitimci ve ebeveyn, çocuklara özellikle sinema ve televizyondaki medya mesajlarında sergilenen şiddetle başa çıkmalarında yardım etme konusunda
bir medya okuryazarlığı yaklaşımını kullanıyor. Bu yaklaşımı kullanarak, temelde çocuklarda medya okuryazarlığını geliştirerek onlara medyadaki şiddete maruz kalmalarından kaynaklanan potansiyel olumsuz etkilerden daha iyi korunmaları konusunda yardım etmeyi hedefleyen bir deneysel uygulama olan bir müdahale geliştiriyorlar.
Bu çabalar her ne kadar içten motivasyonlara dayansa da sık sık, olumlu ve uzun süre
dayanıklı olan tatmin edici sonuçlar verme konusunda başarısız oluyor. Bu başarısızlığın arkasındaki önemli bir etken bu müdahalelerin neredeyse tümünün bir kuramsal temelden yoksun durumda olması. Medya okuryazarlığı müdahalelerini geliştiren
kişiler genelde kuramsal bir temel yerine içgüdülerini kullanarak, ya bir bilgi oluşturma stratejisi ya da bir beceri oluşturma stratejisini takip ediyorlar. Bir bilgi stratejisini
tercih ettiklerinde neden belli türlerde bilginin medya okuryazarlığı için olmazsa olmaz nitelikte olduğunu ya da o bilginin çocuklar tarafından nasıl kullanılması gerektiğini temellendirme konusunda başarısız oluyorlar. Bir beceri stratejisi seçtiklerinde
ise hangi becerilerin olmazsa olmaz nitelikte olduğunu ve bu becerilerin bir çocuğun
medya okuryazarlığı derecesini arttırmak için nasıl birlikte çalışması gerektiğini ayrıntılı olarak geliştirme konusunda başarısız oluyorlar. Bu sorunlar niyetlendikleri hedeflere en iyi olasılıkla kısmen yardım edebilen müdahalelerin geliştirilmesine neden oluyor. Ve daha da kötüsü, bu müdahaleler zaman zaman çocukların kafalarını karıştırabiliyor ve hatta çocukların müdahaleyi tasarlayanların niyetlerinin tersi yönünde davranmalarına yol açan bumerang etkilerine neden olabiliyor. Bu makalenin amacı akademisyenlere, özellikle çocuklara medyadaki şiddetle başa çıkmaları konusunda yardımcı olma konusunda faydalı olacak medya okuryazarlığı müdahaleleri tasarlamalarında yardım edecek şekilde kuramsal olarak temellendirilmiş bir dizi ilke sunmaktır.
Potter’ın medya okuryazarlığı üzerine bilişsel kuramına (2004) dayanan bu ilkeler üç
dala ayrılan bir yaklaşımı temel alır: (1) Beş alanda bilgi yapıları oluşturmak, (2) yedi
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beceriden oluşan bir bilgi dizisini arttırmak, ve (3) bir kişinin kişisel konumunu güçlendirmek. Temel beş bilgi yapısı medya endüstrileri, medya mesajları, medya izleyici
uygulaması, medya etkileri ve öz benliktir. Medya okuryazarlığının yedi anahtar becerisi ise analiz, değerlendirme, gruplandırma, tüme varım, tümden gelim, sentez ve soyutlamadır. Kişisel konum bir kişinin (bilginin işlenmesini motive eden) dürtüsel enerjisinden ve (bilgi işleme görevlerinin yönünü şekillendiren) hedeflerden oluşur. İlkeler
bütün bu öğelerin bir kişinin medya okuryazarlığı düzeyini arttırmak için nasıl birlikte çalışmaları gerektiğini gösterir.
Anahtar sözcükler: medya okuryazarlığı, medyada şiddet, çocukları korumak, bilgi yapıları, beceriler.

ABSTRACT

Many scholars, educators, and parents take a media literacy approach to helping children deal with the violence that is displayed so frequently in media messages, especially in films and television. Using this approach, they design an intervention, which is essentially an experimental treatment that is intended to increase the level of media literacy in children and thereby help them better protect themselves from the potentially negative effects that can follow from exposure to violence in the media. While these
efforts are sincerely motivated, they frequently fail to deliver substantial results that
are positive and long lasting. A major reason for this failure is that almost all of these
interventions lack a theoretical foundation. Instead designers of media literacy interventions typically use their intuition as they follow either a knowledge building strategy or a skills building strategy. When they take a knowledge strategy, they fail to justify why certain kinds of knowledge are essential to media literacy or how that knowledge should be used by children. When they take a skills strategy, they fail to articulate in detail what skills are essential and how those skills work together to increase a
child’s level of media literacy. These problems lead to the design of interventions that
only partially help their intended targets at best. And at worst, these interventions can
confuse children and even lead to boomerang effects, which lead children to behave in
a manner opposite of the intentions of the designers of the intervention. The purpose
of this paper is to provide a set of guidelines that are theoretically grounded to help
scholars design media literacy interventions that will be useful, particularly in helping children deal with violence in the media. Based on Potter’s cognitive theory of media literacy (2004) these guidelines take a three pronged approach: (1) building knowledge structures in five areas, (2) increasing a set of seven skills, and (3) strengthening
a person’s personal locus. The five essential knowledge structures are the media industries, media messages, media audience processing, media effects, and the self. The seven key skills of media literacy are analysis, evaluation, grouping, induction, deduction,
synthesis, and abstracting. The personal locus consists of a person’s drive energy (that
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motivates the processing of information) and goals (that shape the direction of the information processing tasks). The guidelines show how all these elements work together to increase a person’s level of media literacy.
Key words: media literacy, media violence, protecting children, knowledge structures, skills.

Medya okuryazarlığı ebeveynler, eğitimciler, yasa koyucular ve akademisyenler gibi dünyanın her yerinden geniş bir skalada insanın ilgisini çekmiş popüler bir konudur
(Potter, 2010). Bu insanların çoğunun bu konuyla ilgileniyor olmasının nedeni, medyaya maruz kalmaktan olumsuz etkilendiklerine inandığı çeşitli etkiye açık gruplara yardım edebilecek materyal ve yöntemler tasarlamak istemeleridir. Bu makalenin amacı
medya okuryazarlığı müdahaleleri tasarlayanlara yardım edecek bir dizi ilke sunmaktır. Makale, özellikle çocuklara medyadaki şiddete maruz kalma durumuyla başa çıkmaya yardım etmek için tasarlanmış müdahaleler olmak üzere, medya okuryazarlığı
müdahaleleri üzerine yazılmış kaynaklara yönelik eleştirel bir incelemeyle başlar. Ayrıca makalede bu literatürdeki genel yönelimlere dair sonuçlar sunar ve medya okuryazarlığı müdahaleleri için kuramsal bir temellendirmenin neden bu derece önem taşıdığına dair tartışmalar yapar.

MEDYA OKURYAZARLIĞI MÜDAHALESİ ÜZERİNE
KAYNAKLARIN İNCELENMESİ

Medya okuryazarlığı müdahalesi literatürü üzerine çalışmalar dört adet tasarım karakteristiğini ortaya serer. Bunlar sırasıyla net bir şekilde belirlenmiş bir aktör, hedef, uygulama ve beklenilen sonuçtur (Potter & Byrne, 2007). Aktör müdahaleyi yürüten kişi ya
da araca denir. Bunlar genellikle araştırmacılar, öğretmenler ve ebeveynlerdir (örneğin,
Nathanson, 2004; Valkenberg, Krcmar, Peeters, & Marseille, 1999); ancak medya okuryazarlığı müdahaleleri filmler gibi iletişim araçlarının mesajlarıyla da gerçekleştirilebilir (Linz, Fuson & Donnerstein, 1990). Bu aktörler medyanın bireyler ve toplum üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak her türlü etkisi olduğunu varsayar. Bu etkiler bir medya
mesajıyla karşı karşıya kalınması halinde doğrudan sonuçlara yol açabilecekleri gibi bilgi yapılarının, inanışların ve alışkanlıkların biçimlendirilmesi ve güç kazanması yönünde aşamalı olarak gelişiyor da olabilir. Müdahalenin hedefleri, müdahalenin çıkarları için
düşünülmüş kişilerdir. Medya okuryazarlığı müdahalesi çalışmalarında en sık rastlanan
hedef çocuklardır ancak kimi akademisyenler ebeveynler, öğretmenler ve doktorlar gibi
bazı özel yetişkin gruplarının da hedef alınması gerektiği yönünde fikir belirtirler (Rich
& Bar-on, 2001). Uygulama müdahalenin içeriğini belirtir. Medya okuryazarlığı müdahalelerini tasarlayanlar uygulamalarına koymak üzere geniş bir skalada pek çok farklı öğeBildiriler Kitabı
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ye odaklandılar. Örneğin kimi akademisyenler ve uygulayıcılar hedef kitleleriyle medya mesajları üretme (Banerjee & Greene, 2006), video öyküleri izleyip onları eleştirme
(Doolittle, 1980), makale yazma (Linz, Fuson, & Donnerstein, 1990), empati deneyimleme (Nathanson & Cantor, 2000), bir grup ortamında kendi duyguları üzerine konuşma
(Slone & Shoshani, 2006), bilişsel aktivitelere katılma (Byrne, 2009) ve medya mesajlarının gerçek dışılığı üzerine dersleri dinleme gibi süreçlere dahil ederler (Nathanson, 2004;
Nathanson & Yang, 2003; Rosenkoetter, Rosenkoetter, Ozretich, & Acock, 2004; Sprafkin,
Watkins, & Gadow, 1990). Beklenen sonuç ise hedefin sahip olduğu özelliklerin müdahale sonucu değişmesidir. Medya okuryazarlığı müdahaleleri bir kimsenin medyaya maruz kalması sonucu oluşan tavırlarını, duygularını, davranışlarını ve algılarını değiştirme girişimidir. Örneğin bazı akademisyen ve uygulayıcılar müdahalelerini hedefin eleştirel düşünme becerisi (Moore et al, 2000; Scharrer, 2006; Vande Berg, Wenner & Gronbeck, 2004; Vooijs & van der Voort, 1993a, 1993b), diğer bilişsel beceriler (Moore et al,
2000), ya da medya üretimi becerileri (Banerjee & Greene, 2006; Brown, 2000) gibi kimi
becerilerini arttıracak şekilde tasarlamaktadırlar. Bunlardan bazıları hedefin medya üzerine sahip olduğu bilgiyi arttırmaya odaklanırken (Webb & Martin, 2012) diğerleri daha çok duygu ve motivasyonları biçimlendirme işine odaklandılar (Hoffner, 1997; Linz,
Fuson, & Donnerstein, 1990; Slone & Shoshani, 2006). Diğerleri medya şiddetine maruz
kalmayı azaltmak gibi (Rosenkoetter, Rosenkoetter, & Acock, 2009) davranış değişikliklerine odaklandı. Bu arada öteki grupta daha geniş bir bakış açısını tercih ederek medya
okuryazarlığı müdahalelerinin sonuçlarının bilgi, beceri ve kişisel konumun bir bileşimi
olması gerektiğini iddia etmektedirler (Potter, 2004).
Medya okuryazarlığı müdahalesi literatürü, çalışmanın aktör-hedef-uygulama-sonuç
öğelerini düzenleme biçimine dayanacak şekilde üç kategori halinde düzenlenebilir. Bu
üç kategori doğaya uygun müdahaleler, sosyal bilim deneyleri ve eğitimsel değerlendirmelerden oluşur. Şimdi her birini ayrıntılı olarak değerlendirelim:

DOĞAYA UYGUN MÜDAHALELER

Doğaya uygun müdahaleler hedeflerin belirli medya mesajlarıyla başa çıkmalarına
yardımcı olacak günlük hayatın akışı içindeki insanlar tarafından uygulanır. Karakteristik olarak aktörler (müdahaleyi uygulayan kişiler) bakmakla yükümlü oldukları çocukların belli tür medya mesajlarına maruz kalmaları sonucunda zarar gördükleri yönünde bir endişeye sahip olan ebeveyn ve öğretmenlerden oluşur. Valkenburg, Krcmar,
Peeters, ve Marseille (1999) tarafından geliştirilmiş olan bir şemayı kullanmak doğaya uygun müdahaleleri düzenlemek için kullanılan yaygın bir yöntemdir. Valkenburg,
Krcmar, Peeters, ve Marseille üç çeşit müdahale olduğunu öne sürer: Kısıtlayıcı aracılık etme, sosyal birlikte-izleme ve eğitici aracılık etme.
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Kısıtlayıcı Müdahale: Kısıtlayıcı müdahale anne baba gibi bir otorite figürünün hedefin belli bir medya öğesini kullanmayı engellenmesi ya da belli tür mesajlarına maruz kalmayı sınırlandıran kurallar koymasıdır (bu araştırmaya dair bir inceleme için
bkz. Nathanson, 2001a). Literatür kısıtlayıcı türde müdahalenin verimliliği konusunda tutarlı olmayan fikirleri içermektedir. Bir kısım araştırmacılar bu tür müdahaleleri işlevsel bulurken (Desmond, Singer, Singer, Calam, & Colimore, 1985) kimileri aksi
yönde görüş bildiriyorlar (Nathanson, 2002). Örneğin Nathanson (2002) kısıtlayıcı nitelikte müdahalelerin ebeveynlere yönelik olumsuz yaklaşımlarla ve içeriğe yönelik daha olumlu yaklaşımlar ve içeriğin arkadaşlarla daha fazla izlenmesi ile bağlantılı olduğu sonucuna ulaştı. Nathanson bu sonuçları şu sözlerle değerlendirir: “Ne yazık ki onların bütün iyi niyetlerine rağmen, ebeveynlerin kısıtlayıcı müdahaleleri baştan beri engellemeye çalıştıkları zarar verici sonuçları ortaya çıkarır” (s. 221).
Sosyal olarak birlikte izleme: Birlikte izleme basitçe ebeveynler ile çocukların birlikte televizyon izleme yöntemidir. Anne babaları ile birlikte televizyon izleyen çocukların olumsuz içerikle karşılaşma ve olumsuz etkileri sergilemeleri olasılıklarının azalacağı öngörülmektedir ve bu tür bir müdahalenin olumlu etkisi olacağı kabul edilmektedir. Araştırmalar bu tür müdahalelerin göreceli olarak daha az gerçekleştiğini gösterir. Örneğin, Lawrence ve Wozniak (1989) televizyon izlemenin büyük oranda yalnız
başına gerçekleşen bir eylem olduğunu ve bir aile üyesi ile televizyon izlendiğinde de
söz konusu üyenin genelde bir kardeş olduğunu ortaya koyar. Ayrıca anne baba ile çocukların birlikte televizyon izledikleri durumlarda da izlenilen programlar büyük ihtimalle anne babanın sevdiği programlardır (Dorr, Kovaric, & Doubleday, 1989). 7 yaşında ve daha büyük çocukların yüzde 95’i hiçbir zaman anne babalarıyla televizyon izlemezken, 2 ile 7 yaş arasındaki çocukların yüzde 81’i anne babasıyla hiçbir zaman televizyon izlememektedir (Rideout, Foehr, Roberts, & Brodie, 1999). Kısıtlayıcı müdahale gibi birlikte izleme de araştırma literatüründe karışık sonuçlara sahip. Birlikte izlemenin ayrıca televizyonda karşılaşılan karakterlerin gerçek zannedilmesi gibi olumsuz sonuçlar olabilir (Messaris & Kerr, 1984) ve şiddeti televizyondan öğrenmek (Nathanson, 1999) gibi olumsuz sonuçlarla da bağlantılı olduğu bilgisine ulaşıldı. Öte yandan birlikte izlemenin eğitsel içeriğin öğrenilmesinin arttırılması gibi olumlu sonuçları olduğu da elde edilen bulgular arasındadır (Salomon, 1977).
Eğitsel müdahale: “Eğitsel müdahale” terimi aktörlerin hedefleriyle birlikte medya
mesajlarını izlerken kullandığı çeşitli sözel teknikleri ifade etmek için kullanılır. Örneğin, Messaris (1982) eğitsel müdahaleyi kullanan ebeveynler hakkında açıklama yapar:
Ebeveynler programların gerçekliğini tartışır, çocuklarının televizyon üzerinden tanık
oldukları karakterlerin davranışları üzerine eleştirel nitelikte yorumlar yapar ve televizyonda karşılaşılan mesaj ve konular hakkında ek bilgiler sunarlar. Eğitsel müdahale
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tıpkı birlikte izleme gibi nadir görülen bir yöntemdir. Her ne kadar anne babalar sıklıkla çocuklarına bu tür bir müdahaleyi uyguladıklarını iddia etseler de aileleri televizyon izlerken inceleyen çalışmalar, ebeveynlerin çocukla birlikte televizyon izlediklerinde genellikle bir diyalog kurmadıklarını ortaya koyar (Austin, 1993a, 1993b; Himmelweit, Oppenheim, & Vince, 1958).
Eğitsel müdahalelerin verimliliğinin aktör, hedef ve kullanılan yöntemlere göre değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. Aktörler açısından bakıldığında durum şu şekildedir: Nathanson (2001a) anne babadan ziyade yaşıtlar tarafından uygulanan eğitsel aracılığın daha güçlü etkiler yarattığını ortaya koymuştur; ancak söz konusu bu etki olumlu değil olumsuzdur. Nathanson, yaşıtlarla yapılan müdahelelerin çocukları televizyondaki anti-sosyalliğe daha fazla yönelttiğini bu yüzden de daha büyük oranda saldırganlığa yol açtığı sonucuna ulaştı. Ebeveynlerin aracı olmasının arkasında yatan amaç tabii ki medyanın olumsuz etkilerini önlemektir, ancak buna karşılık yaşıtların aracılığı
zararlı sonuçlar çıkarma yönündedir. Hedefler açısından bakıldığında, Nathanson ve
Yang (2003) kimi yöntemlerin daha genç yaştaki çocuklarla (5 ile 8 arası) iyi sonuçlar
doğurduğunu ortaya koyarlar. Ayrıca kimi yöntemler cinsiyetten cinsiyete, biri diğerine göre daha etkili olacak şekilde değişir (Nathanson & Cantor, 2000). Anne babaların
televizyon izleme sırasında daha aktif oldukları (Austin, 1993a, 1993b) ve bilişsel olan
ve olmayan stratejileri birlikte kullandıkları zaman bu müdahalelerin daha iyi sonuç
verdiği tespit edildi (Cantor, 2001). Rol-modelliğin de başarılı bir yöntem olduğu ortaya çıkmıştır. Örneğin, Austin ve Meili (1995) çocukların televizyondaki karakterlerin
alkol kullandıklarını gördüklerinde alkol kullanımının gerçek hayattaki etkileri üzerine beklentiler oluşturacak şekilde duygularını ve mantıklarını kullanabildiklerini tespit
etti. Çocuklar hem gerçek hayattaki hem de televizyondaki bilgi kaynaklarını temel aldıklarında, ve anne babaları ilk bilgi ve davranışsal model kaynağı olduğunda, televizyondaki alkol kullanımına dair daha şüpheci olmaktadırlar.

SOSYAL BİLİM ÇALIŞMALARI

Medya etkileri üzerine çok büyük bir literatür mevcut; deney ve araştırmaların bulgularını içeren 4000 kadar geniş çapta bir basılı kaynak olduğu hesaplanmaktadır (Potter & Riddle, 2007). Söz konusu bu literatürün neredeyse hiçbiri medya okuryazarlığı
müdahalelerini test etmek için tasarlanmamış olsa da geniş bir skalada medya etkisini ve bu etkilerle bağlantılı olduğunu ortaya koyan etmenlerin uzun bir listesini aydınlattığı için medya okuryazarlığı açısından yüksek bir değere sahiptir. Bu çalışmaların
etkin kişileri genellikle, sözü edilen etmenlerin belli bir etkiyi arttırma ya da azaltmada oynadığı rol üzerine daha bariz bir şekilde odaklanmayı mümkün kılmaya ve medyanın etkilerinin karmaşıklığını azaltma çabasına bağlı olarak medya mesajlarının bir
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ya da iki karakteristiği üzerine ya da maruz kalma durumuna odaklanan uygulamaları tasarlayan kişilerdir.
Medya şiddetinin etkilerinin incelenmesi bu literatür içinde popüler bir konu olageldi. Söz konusu literatüre göre medya şiddetine maruz kalmaya bağlı olarak 19 farklı olası etki olduğuna dair kanıtlar bulundurmaktadır (Potter, 1999). Medya şiddetine
maruz kalma sonucunda ortaya çıkan etkileri inceleyen böylesine geniş literatür içinde uygulamalı çalışmaları içeren daha dar kapsamlı bir literatür de mevcuttur; bu dar
kapsamlı literatür daha ziyade medya şiddetine maruz kalmanın yol açtığı potansiyel
olumsuz etkilerin azaltılabileceğini incelemek amacıyla tasarlanmış medya okuryazarlığı odaklı çalışmalardan oluşur. Söz konusu literatürün en önemli keşfi müdahalelerin verimli olup olmamasının hedef çocukların yaşına ve izleme geçmişlerine göre değişiyor olduğu bulgusudur (Nathanson & Yang, 2003). Başka bir deyişle, etkin kişilerin
hedeflerinin neleri zaten anlıyor olduğunu önceden belirlemeleri ve hedefler için zaten apaçık ortada olan bu şeyleri yeni baştan öğretecek bir müdahale tasarlamamaları gerekir. Örneğin, hayal dünyası ve gerçek arasındaki ayrım ya da özel efektler üzerine yürütülen tartışmaların daha genç ilkokul çocukları üzerinde (Rosenkoetter et al.,
2002; Sprafkin et al., 1990) daha ileri yaş gruplarındaki çocuklara oranla (Doolittle,
1980; Huesmann et al., 1983) daha fazla etkili olduğu anlaşılmıştır. İleri yaş gruplarındaki çocuklar bu ayrımın zaten farkındadırlar ve birileri onlara zaten bildikleri bir şeyi
öğretmeye kalktığında ya sıkılır ya da öfkelenirler. Sonuç olarak yaşça daha büyük çocukların ilgisini yakalamak ve tutabilmek için daha ileri seviyede uygulamalar geliştirmek gerekir. Daha ileri bir seviyede iki başarılı uygulama bulundu: Hedeflerden, başka çocuklara “yardım etmeleri” için televizyon şiddeti hakkında kompozisyonlar yazmalarını istemek ve gerçek dünyada uygulanan şiddet üzerine uzmanların konuşmalarını dinletmek (Huesmann et al., 1983; Vooijs & van der Voort, 1993). Her iki yaklaşım da gerçek dünya ve hayal dünyası üzerine basit dersler vermekten kaçınarak medya
şiddeti konusu üzerine eleştirel düşünceyi ve kişisel katılımı cesaretlendirir. Buna rağmen, Doolittle (1980) katılımı temel alan planların da ters tepebileceği bulgusuna ulaştı. Doolittle’ın çalışmasına göre çocukların şiddet içeren programlar üretmesini sağlamak saldırgan davranışları cesaretlendiriyordu. Buna göre eğlence amaçlı üretilen şiddete yönelik katılımlar istenmeden de olsa anti-sosyal davranışları mazur gösterebilir
ya da bu türden davranışların olumsuz sonuçları üzerindeki vurguyu azaltabilir ve bu
tür davranışları önemsizleştirebilir.
Söz konusu literatürün bir başka bulgusu da eğer etkin olmaları isteniyorsa bu müdahalelerin basit ve açık olmaları gerektiği gerçeğidir. Müdahaleler açık olmayan ya da
birden fazla perspektifi sunan materyaller içerdiklerinde müdahaleyi tasarlayanların
öğretmeyi amaçladıkları mesajın kimi izleyiciler tarafından yanlış anlaşılabildiği görülmektedir (Filotas, 1993). Hedefler tarafından yapılan bu alternatif yorumlar tam da
etkin kişilerin söz konusu müdahale ile değiştirmeyi arzuladıkları tutum ve davranışBildiriler Kitabı
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ları desteklemeye kadar gidebilir, yani başka bir ifadeyle bu müdahaleler bumerang etkisi gösterebilir (Byrne, 2009). Bir başka önemli bulguya göre şiddetin kurbanı üzerindeki etkilerine odaklanmak şiddet fiilini işleyen aktöre odaklanmaya kıyasla daha etkili olabilir (Winkel & DeKleuver, 1997). Ancak şiddeti işleyen aktör pişman ve acı çekiyor olarak resmedilirse bu durum değişebilir (Wilson et al., 1999).
Medya okuryazarlığı müdahalelerinde duygusal öğelerin ve değerlendirici yorumların da etkili oldukları görüldü. Nathanson ve Cantor (2000) çocuklardan şiddet içerikli bir çizgi filmi izlemeden önce bir kurbanın duygularını göz önünde bulundurmalarını istedi ve bu grupta yer alan çocukların kontrol grubundaki çocuklara kıyasla şiddet eyleminin failini daha az sevdiklerini bildirdikleri ve onu diğerlerine göre daha acımasız buldukları bulgusuna ulaştı. Ayrıca, değerlendirici türden yorumların betimleyici türden yorumlara kıyasla da etkili oldukları anlaşıldı. Örneğin Nathanson (2004)
çocukları üç farklı koşulla eşleştirdi: Bulguya dayalı aracılık, değerlendirmeye dayalı
aracılık ya da aracının olmadığı durum. Çocuklar TV’de şiddet içerikli canlı bir çocuk
programı izlerken kurguyla eklenmiş ara boşluklarda çeşitli aracıları dinlediler. Bulguya dayalı aracılıkla karşı karşıya kalan çocuklar kavganın, oyuncuların ve kamera hareketlerinin nasıl sahte olduğu ve özel efektler vasıtasıyla yaratılmış oldukları konusunda bilgilendirildiler. Değerlendirmeye dayalı bu durumda çocuklara karakterlerin “havalı” olmadıkları ve büyük olasılıkla hiç arkadaşları olmadığı söylendi. Aracının olmadığı durumda çocuklara programı nasıl yorumlamaları gerektiği konusunda hiçbir yönerge verilmedi. Değerlendirmeye dayalı aracılık durumundaki çocuklar karakterler ve
programın bütünü için daha az olumlayıcı bir tutum içindeydiler. Buna ek olarak, ayrıca saldırgan tutum içindeki karakterlerle daha az ilgiliydiler ve şiddet içeren durumu
daha az anlaşılır buluyorlardı.

EĞİTSEL DEĞERLENDİRMELER

Medya okuryazarlığı müdahalelerin üçüncüsü, tipik olarak öğrencilerin kendi okul
öğretmenleri tarafından eğitsel bir ortamda uzun süreli uygulamalar tasarlayan bir grup
akademisyeni içermektedir. Bunlar (bir ya da birden fazla öğretmenin her zamanki ders
programlarına kimi medya okuryazarlığı derslerini dahil etmesi gibi) göreceli olarak
dar kapsamlı olabildiği gibi, (bir ülkedeki eğitim sisteminin yıllar içerisinde profesyonel öğretmenler tarafından çok geniş ölçekli bir hedef kitlesine uygulanacak bütün bir
ders müfredatını tasarlayacak pek çok kişiyi istihdam ettiği durumlardaki gibi) nispeten daha geniş ölçekli de olabilir. Ölçeğinden bağımsız olarak bu müdahaleler oldukça
karmaşık bir sorunu işaret ediyor. Daha dar ölçekli müdahalelerde etkin kişilerin elde
etmek istedikleri düzinelerce sonuç arasında seçim yapmaları gerekir ve müdahalelerine dahil edecekleri öğeler konusunda yüzlerce seçeneğe sahiptirler. Bu sorun daha ge-
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niş ölçekli müdahalelerde daha da karmaşıklaşır, çünkü bu tür müdahaleler tipik olarak
sonuçların ne olması gerektiğine dair farklı fikirlere sahip olan pek çok etkin kişiyi içerir (Buckingham, 2003; Christ, 2006; Cole & Pullen, 2010; Healy, 2008; Hobbs & Jensen, 2009; Jenkins, et al., 2006; Kubey, 1998, 2001; Livingstone & Haddon, 2009; Masterman, 1985; Semali, 2000; Sholle & Denski, 1994).
Bugüne dek uzun bir zaman süreci içinde medya okuryazarlığının farklı yüzlerini,
farklı ülke ve izleyici kitlesini derinlikli inceleyen çok geniş kapsamlı araştırmalar gerçekleştirildi. Ben, ortaya çıkan bu çeşitliliğin bir kısmını göstermek için yalnızca bir kaçından söz edeceğim. Örneklerden ilki çocuklara ve ergenlik çağındakilere medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünceye dair beceriler öğreterek etkin ve düşünce sahibi tüketiciler olmalarına yardım etme ve bu şekilde şiddet eğilimi, uyuşturucu madde kullanımı ya da önyargılar yönünde dürtülere karşı durmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiş olan Flashpoint araştırmasıdır (Moore et al, 2000). Bir başka örnek daha büyük
yaştaki çocuk (7 ile 13 yaş arasındakiler) ve annelerine medya mesajlarında bulunan
terörizmle baş etmeleri konusunda yardım etmeye tasarlanmış olan Coping and Media Literacy (CML) – (Başa Çıkma ve Medya Okuryazarlığı) araştırmasıdır (Comer et
al, 2008). Vooijs ve van der Voort (1993a, 1993b) Hollanda’daki ilkokullarda yürütülen
ve televizyonda yer alan şiddetin 10 ile 12 yaş arasındaki çocuklar üzerinde yaratabileceği bilişsel etkileri, onları şiddetin sergileniş biçimini eleştirel biçimde değerlendirme
yönünde cesaretlendirerek değiştirmeyi amaçlayan bir çalışmayı betimliyorlar. Çalışma
çocuklara iyi adamların şiddet içerikli eylemlerini daha eleştirel bir biçimde algılamayı
öğreterek televizyon şiddeti ile gerçek yaşamdaki şiddet arasındaki farkla ilgili algılarını güçlendirme konusunda başarılı olmuştur. Rosenkoetter ve Acock (2009) yedi aylık
bir süre zarfında (1. ve 4. sınıf arasında) 32 farklı sınıftaki 496 çocuğa 28 dersi kapsayan, sınıfa dayalı bir müdahale uyguladılar. Bu müdahale çocuklara televizyon şiddetine karşı daha eleştirel bir tutum geliştirmeyi öğretmede başarılı oldu; böylece 8 ay kadar süren bir dönemde gözlenen etki sonucunda şiddet içeriği izleme zamanlarında bir
gerileme görüldü. Son olarak, altıncı sınıf öğrencilerini hedef olarak kullanan Scharrer
(2006) bir dizi “yüksek-risk” sergileme faktörünü temel olarak kullanarak, medya şiddeti üzerine bilgilenmeyi ve eleştirel düşünceyi cesaretlendirmek üzere tasarlanmış bir
müdahale uyguladı.

LİTERATÜRDE GENEL KONULAR

Medya okuryazarlığı müdahaleleri hakkındaki literatür incelendiğinde, bu müdahale çalışmalarının altında yatan varsayımlar, anahtar özellikleri ve nelerin işe yaradığı
hakkında toplam beş sonuca ulaşılmıştır. İlk olarak, bu müdahaleleri tasarlayan aktörler
medyaya bağlı etkilerin çok çeşitlilik gösterdiğini varsaymışlardır. Bu etkilerden bazıları
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bilişseldir ve aktörlerin çocukların medyada izledikleri karakterlerin uyguladığı şiddeti taklit etmeyi öğreneceklerini varsaymaktadırlar. Bazıları ise duygusaldır ve aktörler
korku gibi olumsuz tepkileri azaltmaya çalışırlar; bazıları davranışa yönelik etkidir ve
çocukların kurgusal anlatılarla karşı karşıya kaldıklarında yanlış karakterleri sevip onlarla özdeşlik kurduğunu ve onların davranışlarını kabul edilebilir sosyal normlar olarak içselleştirdiklerini varsayarlar, bazıları ise aktörlerin şiddet içerikli betimlemelerle
karşı karşıya kalan çocuklarda saldırgan davranışların tetiklendiğini varsayarlar.
İkincisi, medya okuryazarlığı müdahaleleri bir etki üzerinde başarı sağlarken bir başka etki üzerinde aynı başarıyı gösteremeyebilir. Mesela korku ile duyarsızlaştıran etki
genellikle birbirleriyle aksi yönde sonuç verir. Şiddet içeren eylemlerden dolayı mağdur olan kurbanların çektiği acıları öne çıkaran bir müdahale büyük olasılıkla hedefin empatiye dayalı tepkilerini arttırarak duyarsızlaştırıcı etkinin ortaya çıkması olasılığını azaltır; ancak aynı müdahale hedeflerin kendilerini kurbanın yerine koyduklarında nasıl acı çekeceklerini düşündürdüğünden korku etkisini yükseltme olasılığı artar. Bu yüzden müdahaleyi tasarlayan kişilerin öncelikli olarak bir tek etkiye odaklanmaları gereklidir.
Üçüncü olarak, hiçbir çocuk aynı değildir. Bütün çocuklar medyadaki şiddete maruz kalmaktadır ve bu etkilere karşı duyarlı olsa da, özellikle daha küçük yaştaki çocuklar ve erkek çocuklar daha savunmasız olduğu barizdir. Bu savunmasızlığın farklı
derecede olması yaş ve kişilik farkıyla açıklanabilir. Yaş söz konusu olduğunda biliyoruz ki çocuklar bilişsel, duygusal ve ahlaki yönden olgunlaşsalar da medyadaki şiddet
içeriğine maruz kaldıklarında her yaşta farklı türden bir riskle karşı karşıyadırlar (Potter, 2013). Buna örnek olarak çocukların medyadaki mesajların gerçekliğini anlamayla ilgili geliştirdikleri bilişsel yeterlilikleri verilebilir (Doolittle, 1980; Huesmann et al.,
1983; Rosenkoetter et al., 2002; Sprafkin et al., 1990). Çok küçük yaştaki çocuklar ekranı bir tür sihirli pencere olarak görür ve ekranda gördükleri her şeyin gerçek yaşamda da gerçekleştiğine inanırlar. Sonuçta, küçük yaştaki çocuklar söz konusu olduğunda, özellikle küçük çocuklara canavarlar ya da kötü adamlara karşı gösterdikleri korku tepkilerinin üstesinden gelmeleri konusunda yardım etmek söz konusu olduğunda,
basitçe gerçek olan ile hayal ürünü olan arasındaki farkı açıklamanın çok verimli olduğu ortaya çıktı. Ancak çocukların yaşları büyüdükçe ve gerçek-hayal bütünlüğü üzerine daha karmaşık bir kavramsallaştırma geliştirmeye başladıkça aynı uygulama onları
sıkar ve aktörlerin inandırıcılığını zedelemekten başka bir işe yaramaz.
Kişilik söz konusu olduğunda da, kimi çocukların diğerlerine kıyasla daha uyumlu
oldukları bir gerçektir. Uyumlu çocuklarla çalışıldığında ve aktör istediği şeyleri açıkça
ortaya koyduğunda kısıtlayıcı aracılık ve şiddete maruz kalmaya yönelik kurallar konması başarılı olur. Buna karşılık, uyumsuz çocuklar “yasak meyve”ye karşı daha çok teşvik edilmiş olurlar, yani onlara bu içeriklerden uzak durmalarını telkin edilmesi söz konusu içeriklerin çekiciliğini arttıracaktır. Buna ek olarak uyumsuz çocuklar bumerang
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etkilerine daha açıktır, yani onlardan yapmalarını istediğiniz şeyin tam tersini yapmaları olasılığı daha yüksektir. Her çocuk grubunda çok farklı anahtar kişilikler vardır ve
bu kişilik farklılıklarını görmezden gelmek bir müdahalenin verimliliğini dikkat çekici ölçüde azaltabilir.
Çocuklar arasındaki farklılıklar üzerine varılan bu sonuçlar göz önüne alındığında aktörlerin bir müdahale ile hedef almaya niyetlendikleri çocukların var olan yetilerini ve onlarla ilgili zorluklarını anlamalarının hayati önem taşıdığı açıkça ortaya çıkar. Çocukların, anne babalar ile öğretmenlerin ve diğer yetişkinlerin sahip olmadıkları düzeyde yeteneklere sahip olduğu alanlar vardır ve çocuklar da bunun farkındadır.
Örneğin, akıllı cep telefonları, mesajlaşma ve sosyal ağ sitelerini içeren, ayrıca video ve
müzik içerikleri ile bunlardan farklı içerik karışımları yapmak için gereken programları kolayca indirmeye olanak veren yeni medya ortamında çocuklar yetişkinlerin sahip olmadığı bir çok beceriyi kendi gündelik yaşamlarında arkadaşlarından hızla öğrenebilirler (Olson & Pollard, 2004). Bu yüzden aktörler medya okuryazarlığı konusunda uzman gibi davrandıkları zaman, hedefler aktörlerden daha fazla bilgi sahibi olduklarını hissediyorlarsa çocukların bu aktörlerin güvenilirliğine ikna olmaları genelde çok zor olmaktadır.
Dördüncü olarak, belirli medya etkilerini azaltacak pek çok özgün yöntem ortaya
kondu. Bu yöntemler arasında hedeflere bilgi sunmak (Webb & Martin, 2012), özellikle de medyadaki mesajların gerçek dışılığına dair bilgi sunmak (Nathanson, 2004; Nathanson & Yang, 2003; Rosenkoetter, Rosenkoetter, Ozretich, & Acock, 2004; Sprafkin,
Watkins, & Gadow, 1990); hedeflerin eleştirel düşünce becerileri geliştirecek şekilde
(Moore et al, 2000; Scharrer, 2006; Vande Berg, Wenner, & Gronbeck, 2004; Vooijs &
van der Voort, 1993a, 1993b), diğer bilişsel beceriler geliştirecek şekilde (Byrne, 2009;
Moore et al, 2000), medya üretimi becerileri geliştirecek şekilde (Banerjee & Greene,
2006; Brown, 2001), ya da empati becerileri geliştircek şekilde (Nathanson & Cantor,
2000) alıştırmalar yapmasını sağlamak; hedeflere önce video öyküler izletip sonra eleştirmelerini sağlamak (Doolittle, 1980); hedeflerin kompozisyon yazmalarını sağlamak
(Linz, Fuson, & Donnerstein, 1990) ya da bir grup ortamı içinde duyguları üzerine konuşturmak (Slone & Shoshani, 2006) sayılabilir. Bütün bu çeşitliliğin olumlu tarafı müdahalelerin tasarımı üzerine pek çok öneri sunuyor oluşlarıdır. Ancak seçeneklerin sayısının fazla olması da bir baskı unsuru olabilir. Literatürün halen daha öneri sunmayı içeren araştırmaya dayalı aşamanın ötesine geçerek araştırmaların bütün farklı seçenekler arasındaki göreceli verimliliği test ettiği daha açıklayıcı bir aşamaya ulaşması gerekiyor. Böylelikle gelecekteki müdahaleleri tasarlayanlar bu çok sayıdaki seçenek içinden en iyisini seçme şansına sahip olabilirler.
Beşinci olarak, literatür bize hedeflerin günlük yaşamda uygulayacak kadar iyi öğrendikleri şeyler hakkında bilgi sağlamaktan daha çok müdahale boyunca ve sonrasında bu hedeflere ne olduğuyla ilgilenmektedir. Jeong, Cho, ve Hwang (2012) 51 medya
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okuryazarlığı müdahalesi üzerine yaptıkları meta-analizde medya okuryazarlığı müdahalelerinin güçlü ve olumlu etkilerini ortaya çıkardı. Bunlar medya üzerine bilgi, eleştirellik, algılanan gerçeklik, etkiler, davranışsal inanışlar, tavırlar, öz-etkinlik ve davranışlardır. Yapılan dokuz çalışmadan sadece biri uzun süreli veriye dayalıydı (Huesmann
et al, 1983). Bu literatürün önemli bir eksikliğidir. Çünkü medya okuryazarlığı müdahaleleri hemen anında görülecek bir etki yaratmaktan daha çok uzun bir zaman süreci sonunda insanların günlük yaşamlarında kullanabilecekleri araçlar ve bilgi birikimini sağlamayı hedeflemektedir.
Medya okuryazarlığı literatürü üzerine çıkarılan bu beş sonucun bize söylediği, bu
literatürün bize, elde edilecek sonuçların seçimi söz konusu olduğunda, şiddet içerikli mesajlarda hangi etmenlerin potansiyel olarak olumsuz olan etkilere yol açabileceği ve hangi etmenlerin istenmeyen etkileri azaltmak için faydalı olabileceği konusunda ve medya okuryazarlığı müdahalelerinin nasıl tasarlanacağı konusunda pek çok olanak sunuyor olduğudur. Ancak iş hangi medya etkilerinin en kalıcı ya da güçlü olduğunu söylemeye geldiğinde ve hangi etmenlerin farklı etkileri ortaya çıkarmada daha
kayda değer rol oynadığını söylemeye geldiğinde, şu veya bu şekilde etkileyici olan bu
etmenlerin farklı farklı etkileri ortaya çıkarırken nasıl çalıştığını söylemeye geldiğinde
ve hedeflerin müdahalelerde öğrendiklerini onları daha iyi birer medya tüketicisi yapacak şekilde nasıl günlük yaşamlarına entegre ettiklerini söylemeye geldiğinde bu kadar faydalı olduğunu söylemek mümkün değildir. Açıkça görülüyor ki bu eksiklikleri
gidermek için daha fazla araştırma yapılması gerekli ve gelecekte yapılacak araştırmaları verimli bir şekilde yönlendirmek için bir medya okuryazarlığı müdahalesi kuramı
çok faydalı olacaktır.
Medya okuryazarlığı üzerine bir kuramın en faydalı olan biçimi geniş medya etkileri
literatürünün bulguları üzerine kurulu olanı, yani sosyal bilimler araştırmalarının değerini kabul eden ancak aynı zamanda da onun sınırlarının farkında olan bir kuramdır.
Bugüne kadar ortaya konan bu türden kuramlar arasında en gelişmiş olanı Theory of
Media Literacy: A Cognitive Approach - Medya Okur Yazarlığı Kuramı: Bilişsel Bir Yaklaşım (Potter, 2004) adlı eserde ele alındı. Bu kuram üç dala ayrılan bir yaklaşım sunar:
(1) Beş alanda bilgi yapıları oluşturmak, (2) yedi beceriyi içeren bir diziyi arttırmak,
ve (3) kişinin kişisel konumunu güçlendirmek. Temel beş bilgi yapısı medya endüstrileri, medya mesajları, medya izleyici uygulaması, medya etkileri ve öz benliktir. Medya okuryazarlığının yedi anahtar becerisi analiz, değerlendirme, gruplandırma, tüme
varım, tümden gelim, sentez ve soyutlamadır. Kişisel konum bir kişinin (bilgi işlemeyi
motive eden) dürtüsel enerjisinden ve (enformasyon işleme görevlerinin yönünü şekillendiren) hedeflerden oluşur. Bu kuram bütün bu öğelerin bir kişinin medya okuryazarlığı düzeyini arttırmak için nasıl birlikte çalışması gerektiğini gösterir. Bilgi yapıları
insanların medyayı izleyebilecekleri platformlardan oluşur. Ne kadar platform olursa o
kadar farklı çeşitlilikte perspektif olacaktır. Bilgi yapıları ezberde tutulabilecek olgular-
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dan oluşan basit listeler değildir, daha ziyade insanlar medya mesajlarıyla karşı karşıya
geldikçe, belli türden bilgileri seçtikçe ve mevcut bulunan inanç dizilimlerine yeni bilgiler ekledikçe aşama aşama oluşturdukları ya da dönüştürdükleri karmaşık yapılardır.
Sürekli olarak devam eden bu inşa süreci, insanların beceri ve araçları kullanmalarına
dayanır. Daha yüksek derecede gelişmiş beceri dizilerine sahip insanlar daha iyi süzgeçten geçirme, daha yüksek kesinlikte anlam eşleme bağlantıları kurma ve daha işe yarar
anlam yapıları oluşturma şansına sahip olacaktır. Bilgi yapıları inşa etmeye yarayan becerilerin kullanımı zorlayıcı bir işlem olduğundan iyi bir konumlandırmanın geliştirilmesi hayati önem taşır. Kişisel konum kişinin amaçlarına dair bir farkındalık tarafından yönlendirilen dürtüsel enerjiyi sağlar.
Bilişsel Medya Okuryazarlığı Kuramı her üç bileşenin de – bilgi yapıları, beceriler ve
kişisel konum- hayati öneme sahip olduğunu açıkça ortaya koyar. Her üç bileşen birlikte
çalışıyor olduğundan bu bileşenlerden bir ya da ikisini göz ardı eden bir müdahale kendi başarısını sınırlandırmış olacaktır. Örneğin, hedeflerinin davranış şekillerini değiştirmeyi hedefleyen, ancak yalnızca bilgi vermeye dayalı müdahaleler tasarlayan aktörlerin hedeflerin davranışlarını değiştirme konusunda başarısız olmaları kaçınılmazdır.
Korunmasız cinsel birleşmenin taşıdığı riskler üzerine her tür bilgiyi içeren 300’ün üzerinde cinsel eğitim programı üzerine bir meta-analiz yapan ve bu tür programların genel olarak cinsel davranışlar ve doğum kontrol araçlarının kullanımı üzerine hiçbir etkisi olmadığı sonucuna ulaşan Kirby (2001) bu noktayı destekleyen kanıtlar sunmuştur.
Pek çok ergen ve genç yetişkin ne türden riskler olduğuna ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar, hamilelik ve diğer olumsuz etkilere yönelik risklerin nasıl önleneceğine dair bilgi
sahibi olduğu halde bu bilgiyi davranışlarını değiştirmek üzere kullanmamaktadır. Medya okuryazarlığı söz konusu olduğunda müdahalelerde bilgi sağlamak önem taşısa da
yeterli değildir. İlk önce kişinin becerilerini geliştirmeden bilgi yapıları sağlamaya çalışmak, hedeflere kendi başlarına düşünmeleri için gerekli olan becerileri öğretmek yerine –aktörler onlara ezberlemeleri için daha fazla bilgi sunmak üzere yanlarında olmadığında kullanabilecekleri beceriler - hedeflerin müdahalede sunulan bilgiyi ezberlemesine dayandığından bilgi yapılarının düşük düzeyde kalmasına neden olur. Bir kimsenin
kişisel konumunu güçlendirmeden beceriler geliştirmek de, insanlar zorluğa karşı aktif
tavır almadığından ve de çabalarının karşılığını anlamadıklarından başarılı olmuyor.

MEDYA OKURYAZARLIĞI MÜDAHALELERİ TASARIMI ÜZERİNE İLKELER

Mevcut literatürün gözden geçirilmesi ve ortak tasarım özelliklerinin ve varsayımlarının analizi bir temel olarak göz önünde bulundurulduğunda, aktörlerin medya okuryazarlığı müdahalelerini tasarlarken alacakları kararlara rehberlik edebilecek kurama
dayalı on-aşamalı bir yöntem oluşturulabilir.
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Adım 1: Hedef grubunuzda bir ihtiyacı tanımlayın. Medya okuryazarlığı müdahalelerini tasarlayanlar karakteristik olarak bu kararı bir etkiyle ilgili kişisel deneyime dayalı bir kanıttan ya da böyle bir etkinin oluşabileceğine yönelik olarak kendi içgüdülerinden yola çıkarak veriyorlar. Elbette bu, müdahaleyi tasarlayanlar aceleyle bu kararı
verip hemen beşinci aşama olan “Uygulamayı Tasarlama”ya atlamadıkları sürece meşru bir karardır. Bu adım varsayımlara dayalı kararların ötesine geçilmesi ve bunun yerine bilgiye dayalı kararların alınabilmesi için hayati önem taşır.
Hedef grubunuzda bir gereksinimi belirlerken üç mesele üzerinden giderek düşünün: Zamanlama, değerlik, ve etkinin yapısı. Zamanlamayla ilgili olarak tasarımı yapanların kısa vadelerin ötesinde düşünmeleri ve müdahalelerinin hedefin yaşamındaki
akışı nasıl değiştirmek istediklerini göz önünde bulundurmaları gerekir.
Değerlikle kastedilen şey gereksinimin olumlu ya da olumsuz oluşudur. Olumsuz
bir gereksinim hedef kitlenin medyadaki şiddete maruz kalmaya bağlı olarak kötü bir
durumla karşı karşıya olması korkusundan kaynaklanan bir gereksinimdir. Örnek olarak kabuslar, başkalarına yönelik güvensizlik, taklit edilen saldırganlık vb. gösterilebilir. Olumlu bir gereksinim, hedeflerde medya mesajlarına maruz kalma sonucunda sahip oldukları faydalı yönleri öne çıkaracak şekilde bir şeyleri güçlendirme arzusundan
kaynaklanır.
Olumsuz gereksinimlere odaklanmak yerine onları olumlu olanlara dönüştürmek
daha iyidir. Aktörleri müdahalenizin değeri konusunda ikna etmeniz gerektiğini ve insanları olumsuz şeylerden kaçınmaya ikna etmektense onları olumlu şeylerin peşine
düşmeye ikna etmenin daha kolay olduğunu hatırlayın. Ayrıca olumsuz gereksinimlerle ilgili bir ironi söz konusudur. Örneğin anne babalara çocukların şiddet içeren mesajları izledikten sonra gördükleri rüyalarla daha iyi baş etmeleri konusunda yardımcı olmayı amaçlayan bir müdahale tasarlamak istediğinizi varsayalım. Bu müdahalenin
amacı anne babalara çocuklarının duydukları korkuları azaltmaları konusunda yardım
etmek olduğuna göre, onları motive etmek için anne babaların kabuslardan duyduğu
korkuyu kullanmamaya dikkat etmelisiniz, yani onları çocuklarındaki irrasyonel korkularla nasıl baş edecekleri konusunda cesaretlendirirken kendi irrasyonel korkularını
güçlendirmemeye dikkat edin.
Etkinin yapısına gelince, odağa aldığınız etkinin kendi başına var olan bir etki mi olduğunu yoksa bir dizi öncül etkilere mi dayandığını belirlemek için literatürü okuyun.
Kendi başına var olan bir etki bir mesajın içindeki belirli öğeler tarafından tetiklenebilen görece basit bir etkidir. Bunun aksine, pek çok medya etkisinin devamlı bir etki süreci içinde bir bileşen olarak ele alınması gerekir. Bu süreçte bir kimse bir dizi içinde
yer alan etkilerin oluşturduğu yolda ilerlemeye başlamadan pek çok farklı etkinin gerçekleşmesi gerekir. Örneğin bir mesajdan gelen uyarıcı ile duygusal ya da fiziksel bir
etkiyi tetikleyebilirsiniz. Ancak genellikle bilişsel olan (belli bulguları öğrenerek insanların bir konuda düşünme şekillerini değiştirmek) öncül etkileri, tutumları (insanların
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tutumlara yol açan değerlendirici yargılarını değiştirmek), duyguları (davranışları motive etmek için dürtü durumlarını arttırmak) gerektirdiklerinden davranışsal etkilerin
ortaya çıkarılması çok daha zordur. Davranışa dayalı bir etki söz konusu olduğunda genelde belli bir sıra içinde gerçekleşmesi gereken bir dizi başka etki söz konusudur, yani
odak belirli bir davranış üzerine olsa da müdahalenin davranışın gerçekleşmesine yol
açan kimi diğer etki dizilerini ortaya çıkaran öğeleri temel alması gerekir.
Bu aşama gereksiniminizi mümkün olduğunca netleştirmek için uğraşmanızı ve düşünme şeklinizi sezgisel bir başlangıç noktasından müdahaleniz sonucunda elde etmeyi
amaçladığınız belirli bir odak etkinin kesin ifade edilmesine doğru kaydırmanızı gerektirir. Belirli bir etkiyi seçmenin müdahalenin zamanlaması, amacı, bileşimi ve hedeflerinin seçilmesi hakkındaki tasarım kararları üzerinde göz ardı edilemez etkilere sahiptir. Eğer bir medya mesajına maruz kaldıktan hemen sonraki süreçte ortaya çıkan bir
etkiyi seçecekseniz, yapılacak müdahalenin de bu hedefler medya mesajına maruz kaldıktan hemen sonra uygulanması gerekir. Buna karşılık, eğer seçtiğiniz etkinin kendisini göstermesi yıllarca medya mesajına maruz kaldıktan uzun zaman sonra gerçekleşiyorsa o zaman uzun bir zaman aralığına yayılmış bir müdahale tasarlamanız gerekir.
Ayrıca, olumsuz bir medya etkisi seçtiyseniz bu etkiye karşı duran bir müdahale tasarlamanız gerekir. Bunun aksine olumlu bir medya etkisi seçtiğinizde de söz konusu etkiyi güçlendirecek bir müdahale tasarlamanız gerekir.
Adım 2: Hedef grubunuzu araştırın. Artık hedef grubunuzun kimlerden oluştuğuna ve hangi gereksinime sahip olduğuna dair iyi bir fikriniz olduğuna göre elde etmeyi amaçladığınız etki ve sizin hedef kitlenize benzer örneklere yönelik araştırmalarda
nasıl gösterildiğine dair bilgi toplamak için daha verimli bir literatür taraması gerçekleştirmek için kullanacağınız bir dizi anahtar sözcüğe sahipsiniz. Benzer hedef gruplarının (yaş, cinsiyet, kişilik özellikleri vb. açısından) farklı etkileri nasıl sergilediklerini
belirlemek için medya etkileri literatürünü dikkatlice okuyun. Çocuklar arasından şiddet içeren bir mesaj, kız ve erkek çocuklarını farklı şekillerde etkileyecektir. Bu yüzden
hedefler arasında yaralanabilirlik farklılıkları arandığında medya etkileri literatürünü
incelemek önemlidir. Ayrıca bir türdeki mesaja maruz kalmaktan kaynaklanan mesajların çeşitliliğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Örneğin şiddet içeren mesajlar
söz konusu olduğunda kimileri şiddetin faillerini çekici bulacak ve kendi üzerlerindeki baskıların azalmasıyla söz konusu şiddet eylemlerini kendilerinin yinelemesi olasılığı artacaktır, kimileri gösterilen kurbanlarla artan bir empati kuracak, öte yandan diğerleri ise genel olarak tüm insanların çektikleri acılara karşı duyarsızlaşacaktır. Bu gibi etkiler hedeflerin türlerine ve medya mesajlarının kendisindeki özelliklere göre değişiklik gösterir. Eğer bir korku etkisi ile ilgileniyorsanız o zaman medya etkileri üzerine olan literatür size korkunun maruz kalma sırasında hemen tetiklendiğini ve küçük yaştaki çocukların en savunmasız taraf olduğunu söyleyecektir. Ancak bunun yeBildiriler Kitabı
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rine saldırgan davranışların taklit edilmesi etkisi ile ilgileniyorsanız o zaman literatür bu etkinin ortaya çıkmasının daha uzun sürdüğünü, sergileniş biçimindeki belirli
özelliklere göre duyarlılık gösterdiğini (mizah, gerçekçilik, eylemi gerçekleştiren kişinin kahramanlık statüsü, kurban üzerine ahlaki yargılar, vs.) ve yaşça daha büyük çocuklar ile ergenlik çağındakilerin küçük yaştaki çocuklara oranla daha savunmasız olduğunu söyleyecektir.
Literatür kimin hangi etkilere karşı ne kadar savunmasız olduğuna dair kayda değer
bilgi içeriyor olsa da tamamlanmış olduğu söylenemez. Kendi özel hedef kitleniz üzerine daha fazla bilgi sahibi olmanız gerekir, bu yüzden de hedef grubun üyelerinin hangi bilgi, beceri ve kişilik özelliklerine halihazırda sahip olduğunu tespit edecek şekilde
bir pilot test yapmak önem taşır. Bu tür bir test grubun gereksinim duyduğunu düşündüğünüz özelliğe sahip olup olmadığını, söz konusu gereksinimin derecesini ve hedef
grubun tüm üyeleri arasında ne kadar yaygın olduğunu değerlendirmenizi sağlar. Ayrıca müdahalenizin nasıl başarılı olabileceği konusunda da bilgi verir, yani kaynaklarınızı hedef grubunuza zaten sahip oldukları bilgileri vermek ve zaten sahip oldukları
becerileri öğretmekle harcamazsınız.
Bu adım müdahaleyi tasarlayan pek çok kişi tarafından kısa kesilir hatta kimilerince atlanır ancak bu bir hatadır. Daha sonra gerçekleştireceğiniz müdahalenin başarılı olması olasılığını arttırmak için belki de en önemli adımdır bu. Bu adımda toplayacağınız bilgiler bundan sonra gelecek tüm adımlarda vereceğiniz kararlar için temeller
oluşturacaktır. O yüzden acele etmeyin. Yapmanız gereken araştırmayı yapın ki yapacağınız seçimleri sezgisel tahminlere değil kanıtlara dayandırabilesiniz.
Adım 3: Müdahalenin beklentilerini açıklığa kavuşturun. Önce müdahalenin ne
yapmasını istediğinizi düşünüp daha sonra başarılı olup olmadığını belirlemenizi sağlayacak bir kıyaslama noktası belirleyin. Müdahalenin bir şeyi azaltması mı gerekiyor
(korku gibi)? Müdahalenin bir şeyi arttırması mı gerekiyor (bilgi gibi)? Bir şeyi pekiştirmesi mi gerekiyor (mevcut olan bir inanış ya da davranışsal kalıp gibi)? Eğer müdahaleyle bir şeyi değiştirmeyi amaçlıyorsanız, ne kadar bir değişiklik bekliyorsunuz? Tüm
hedefleriniz aynı derecede bir değişiklik mi göstermeli yoksa çeşitli farklı düzeylerde
değişiklik mi olmalı? Söz konusu değişimle ilgili kanıtların ne kadar süre içinde ortaya
çıkmasını bekliyorsunuz? Bunların hepsi önemli sorulardır ve siz müdahaleyi tasarlamadan önce yanıtlanmalıdır.
Başarıyı ölçmek için kullanacağınız kıyaslama noktasının ne olacağını düşünün. En
pratik kıyaslama noktaları eşik ve kapsamdır. Eşikler başarılı olunduğuna dair kanıt sağlamak için ulaşılması ya da aşılması gereken göstergelerdir. Negatif etkinin bir örneği
saldırgan davranışlar göstermektir, yani önceden pasif olan bir çocuk daha sonra şiddet
içeren bir televizyon klibi izleyip saldırgan davranışlar göstermeye başladıysa saldırganlık eşiğini geçmiş demektir ve bu da olumsuz etkinin bir örneğidir. Kapsamdan kaste-
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dilen şey, hedef grubunuzda kaç kişinin bu eşiği geçtiğidir. Hedeflerinizin yüzde ellisinin eşiği geçmesine yönelik bir beklenti, tüm hedeflerin yüzde doksanının eşiği geçmesine yönelik bir beklentiden daha az iddialıdır. Beklentilerinizin iddialı olmasını istersiniz ancak gerçek dışı olmasını da istemezsiniz.
Medya etkileri üzerine var olan literatürün neredeyse tamamı eşiklerle uğraşmaktan özellikle kaçınır. Deneyi yapanlar bunun yerine karakteristik olarak uygulamanın yapıldığı gruplardaki bir sonuç değişkenini inceleyerek kararlarını onlara bu değişikliğin rastlantısal olarak gerçekleşebilecek kadar büyük olup olmadığını söylemesini bekledikleri rastgele bir istatiksel işleme dayandırıyorlar. Bize yalnızca sonuçların olası olup olmadığını söyleyebildiği ve söz konusu farkların kalıcı olup olmadığını ya da ne kadar önemli olduklarını söyleyemediğinden ötürü bu yöntem bu keşif amaçlı araştırmanın bir işaretidir. Bu tür bir gösterge deneyi yapanların temel bir
araştırmayı gerçekleştirmeleri için yeterli olsa da bir müdahalenin işe yarayıp yaramadığını, başka bir deyişle kaç hedefin beklenen eşiği atladığını anlamak isteyen insanlar için faydalı değildir.
Adım 4: Uyarıcı bir materyal seçin. Tüm medya okuryazarlığı müdahaleleri medya
mesajlarının sunumuna dayanır. Bu yüzden insanları seçtiğiniz etki yönünde etkilediğini düşündüğünüz medya malzemelerinden örnekler bulmalısınız. Daha sonra bu mesajları etkileyici öğeleri açısından analiz etmeniz gerekir, bu da bu mesajlardaki hangi
öğelerin beklenen etkiye katkı sağladığını belirlemekten geçer. Eğer niyetiniz beklenen
etkiyi arttırmaksa bu etkileyici öğelerden en fazla sayıda içeren mesajları seçin, bunun
tersi olarak, niyetiniz beklenen etkiyi azaltmaksa, o zaman en az sayıda bu öğeleri içeren (ya da tersi yönde öğeler içeren) mesajlar bulun.
Adım 5: Müdahaleyi tasarlayın. Bir medya okuryazarlığı müdahalesi arzu edilen etkiyi ortaya çıkarmak için beraber çalışacak olan bir dizi öğenin bir araya gelmesini gerektirir. Eğer ilk dört adımı başarıyla tamamladıysanız müdahalenize ne koymak istediğinize dair pek çok fikriniz oluşmuş demektir. Ancak yine de seçici olmanız gerektiğini hatırlayın. Müdahalenin karmakarışık olmaması gerekir. Çocukların kolayca takip
edebilmesi için basit olmalıdır. Buna ek olarak ilgi uyandırıcı olmalıdır ki çocuklar ne
yaptığınızla ilgilenip müdahaleye dikkat etsinler. Ayrıca hedeflerin sonuca yönelik beklentilerinin olması gerekir, başka bir deyişle onları müdahalenin amaçlarını başarılması idealine bağlanmaları için motive etmelisiniz.
Bir bilgiyi sunduğunuzda hedeflerinizin zaten biliyor olduğu bir şeyin kabul edilmesiyle başladığınızdan ve açık bir amaç doğrultusunda, yeni bilgilerin aşama aşama sunulmasıyla devam ettiğinizden emin olun. Devam ederken, hedeflerin gerekli becerileri geliştirirken, bilgiyi içselleştirecekleri ve böylelikle müdahale bittikten uzun zaman
sonra bile bilgiyi kullanmaya devam edebilecek, hatta geliştirebilecekleri şekilde bilgiyi
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kullanma alıştırmaları yapacakları etkinliklerle uğraşmalarını sağlayın. Bu etkinlikler
sırasında sık sık geri bildirimde bulunun. Olumlu ve destekleyici olun.
Son olarak, işin belki de en önemli ama en çok görmezden gelinen tarafı, müdahalenizi, başarılı bir sonuca ulaştıracak ikna edici bir yön üzerine düşünmenizdir. Kısaca ifade edersek, kendinize “Neden bu müdahalenin işe yarayacağını düşünüyorum?”
sorusunu sormanız gerekir. Bu soruyu yanıtlayabilmek için iyi bir mantıksal açıklamaya ihtiyacınız vardır, bu da geleneksel olarak ikna etme üzerine olan literatürden gelecektir çünkü temelde yapmaya çalıştığınız şey hedeflerinizin tutumlarını, inanışlarını,
davranışlarını ya da bir konu üzerine düşünme biçimlerini değiştirmek üzere ikna etmeye çalışmaktır.
Adım 6: Aktörler için plan. Müdahaleyi uygulayacak aktörlerin kim olacağını, nasıl eğitileceklerini ve yapacakları işin nasıl gözlemleneceğini düşünmeniz gerekir. Küçük çaplı müdahalelerde aktörler genelde müdahaleyi tasarlayanlarla aynı kişilerdir.
Ancak daha büyük kapsamlı projeler söz konusuysa aktörlerin işe alınması ve eğitilmesi gerekir.
Adım 7: Tasarım ölçüm araçları. Ölçüm araçlarınızı oluştururken hem araştırmacı
gibi, hem de hedef kişiler gibi düşünmeniz gerekir. Araştırmacı olarak elde etmek istediğiniz şeyin geçerli göstergeleri olacak ölçüler oluşturmalısınız. Başka bir deyişle, bir
kişinin davranışını değiştirmek istiyorsanız, o zaman gerçekten bu davranışı gözlemlemenin bir yolunu bulmanız gerekir, otomatik olarak hedeflere kendi davranışlarını
anlattırmayı içeren hatalı bir uygulamaya yönelmemelisiniz. Ayrıca, eğer ilgilendiğiniz
şey değişim ise, davranışı en az iki zaman noktasında incelemelisiniz ki sayısal değişimi hesaplayan kanıt oluşturabilesiniz. Değişikliğin hızının ve biçiminin izlenebilmesi için başka ölçüm dönemleri de ekleyebilirsiniz. Ayrıca bir kaç hafta sonra müdahale
sonrası ölçümleri yaparak bu değişikliklerin ne kadar süreyle etkili olduklarını da değerlendirmeniz mümkündür.
Ölçüm araçlarınızı tasarlarken bir yandan da hedef gibi düşünmeniz gerekir. Hedeflerinizin kafasını karıştırmamak ya da onları aşağılamamak için hedeflerinizin konuştuğu dil düzeyini kullanın. Ayrıca aracın uzunluğunun onları yorup yormayacağını da
göz önünde bulundurun.
Adım 8: Müdahaleyi uygulayın. Eğer pek çok bölgeye yayılmış birden fazla hedefiniz varsa ve birden fazla ölçüm ve uygulama yürütmesiyle karşı karşıyaysanız bu işlem,
temelde, oldukça yoğun olabilecek bir yönetim görevidir.
Adım 9: Müdahalenin verimliliğini değerlendirin. Burada anahtar, her hedef kişi için önce ve sonra yapılan ölçümler arasındaki farkı değerlendirmektir. Bir değişim

174

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi

planladıysanız, bu fark ölçümleri kıyaslama noktalarınızı karşılayacak kadar büyük mü?
Değişiklikler tüm hedefler arasında yaygın bir dağılıma mı sahip yoksa değişiklik gösteren yalnızca birkaç kişi mi? Bunun tersine, olumlu davranışları pekiştirmek istiyorsanız değişim ölçümlerinin çok küçük hatta sıfır olmasını istersiniz. Ölçümlerin büyüklüklerindeki eğilimler ve ölçümlerin hedefler arasındaki yaygınlığı müdahale ile planladığınız amaçlara ulaşıp ulaşmadığınızı ortaya koyar.
Adım 10: Değişim ölçümlerindeki eğilimleri analiz edin. Medya okuryazarlığı müdahalesi çalışması yapan araştırmacıların çoğu, özellikle de bekledikleri sonuca ulaştılarsa, 9 numaralı adımda durur. Ancak bu son adım müdahaleler üzerine kavrayışımızı
geliştirme açısından belki de en önemli adımdır. En başarılı müdahalelerde bile beklentileri karşılamayan hedefler olacaktır. Bunun neden böyle olduğunu analiz etmek önemlidir. Eğer medya okuryazarlığının amacı insanlara medya etkisinin olumsuz yönlerinden kaçınmaları konusunda yardım etmekse o zaman yapmamız gereken şey herkese
yardım etmek olmalıdır. Bir müdahalenin olumlu etkilerine bağışıklık gösteren hedefler görmezden gelinmemeli, bunun yerine daha gelişmiş bir müdahale gerektiren daha
büyük bir meydan okuma olarak algılanmalıdır. Eğer görmezden gelinirlerse daha sonra sorun çıkarmaları yüksek bir olasılıktır.
Son bir not düşmek gerekirse görünürde çok iyi tasarlanmış olan pek çok medya
okuryazarlığı müdahalesinin beklendiği kadar iyi çalışmadığı ortaya çıkabilir. Kimileri
hiçbir değişiklik ortaya çıkarmazken kimileri bumerang etkisi denilen, beklenenin aksi yönde etkiler de ortaya çıkarabilir. Böyle bir durum gerçekleştiğinde aktörün medya
okuryazarlığıyla elde edilmesi umulan şeyden tamamen vazgeçmesine neden olan bir
başarısızlık olarak görülmemelidir. Bunun yerine medyanın etki altında bırakması süreci hakkında ve buna nasıl karşı durulabileceğine dair daha derinlikli bilgilere ulaştıracak şekilde eğilimlerin daha iyi analiz edilmesini tetiklemesi gerekir. Bu gibi bilgilerin daha sonraki medya okuryazarlığı müdahalelerinin tasarlanması sırasında kullanıldıklarında daha büyük bir başarı getirmesi ve bilginin sınırlarını genişletmesi olasılığı
çok yüksektir. Bu yüzden medya okuryazarlığını, giderek daha iyi olan müdahalelerin
sürekli geliştirilip test edildiği bir süreç olarak görmek çok önemlidir.

SONUÇ

Medya okuryazarlığı üzerine çok şey yazıldı, bu da şimdiden güçlü ve çeşitlilik gösteren bir literatürün ortaya çıkmasını sağladı. Bu literatürün önemli bir parçası medya okuryazarlığı müdahaleleri üzerine doğaya uygun müdahaleler ya da eğitime dayalı değerlendirmelerde olduğu gibi doğrudan ya da çok geniş medya etkileri literatürü
üzerine çalışmalarda olduğu gibi dolaylı olarak test etme olanakları sunar. Bu geniş liBildiriler Kitabı
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teratür görece olarak keşfe dayalıdır, yani medya etkilerinin yer aldığı aralık, bu farklı etkilerle eşleştirilecek etki etmenleri ve farklı hedeflerin görece savunmasızlığı üzerine pek çok öneri sunmaya odaklanmıştır. Medya okuryazarlığını tasarlayanlar bu literatürde sunulan bilgilerden çok faydalanabilir ancak karar verme sürecinde, tasarımı
yapanların bu bilgileri düzenlemelerine yardım edecek bir kuramın rehberliğini kullanmaları büyük önem taşır. Bu makale Potter’ın Medya Okuryazarlığı Üzerine Bilişsel
Kuramı’nı temel alarak ve 10 maddeden oluşan bir ilkeler dizisi sunarak bu tür bir rehberliği sağlamaya çalışmıştır.

Çeviren: Merve Kurt
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ÖZET

Okulöncesi çocuklar televizyon için en duyarlı hedef seyirci kitlesidir. Pedagojik açıdan bakıldığında, okul öncesi grubun belirgin ihtiyaçları vardır ve onlara kendileri için
özel geliştirilmiş programlar gereklidir. Araştırma, olasılıkları ve problemleri anlayıp
bunları kalite standartları ve eğitim önerilerine dönüştürerek yüksek kalitede üretimi
desteklemek bakımından önemlidir. PRIX JEUNESSE Vakfı’nın amacı çocuk televizyonunun kalitesini dünya çapında arttırmaktır. Bu sunumda çocukların bu programlara karşı gösterdikleri tepkilerle birlikte verilen çeşitli okulöncesi program örnekleri,
okul öncesi televizyon kalitesi için esin kaynağı olacaktır.
1. Yetişkin jürileri tarafından oldukça beğenilen bir canlandırma programı olan “Küçük Çocuk ve Canavar” ulusal ve uluslararası film festivallerinde zaten çok sayıda
ödül almıştır. Yaşları 3 ile 11 arasında değişen 50 çocukla yapılan bir çalışmada, çocukların hikayeyi nasıl algıladığı ve anladığı, karakterler arasındaki ilişkiyi nasıl kurdukları, canlandırmayı nasıl buldukları ya da filmi çocuklar için uygun bulup bulmadıkları araştırılmıştır. İnceleme, çocukların filmi yetişkinlerden daha farklı algıladıklarını ve filmden daha çok yarar sağladıklarını göstermiştir.
2. Okulöncesi çocuklar ile ilgili belgeseller üzerinde yapılan çalışmalar, bu gruptaki
çocukların kendi yaş grubundaki çocukları seyrederek çok fazla kazanım sağladık-
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larını göstermektedir. Bireysel görüşmeleri içeren birbiri ardına yapılan üç çalışma,
okulöncesi çocuklarla ilgili belgesellerin önemini ortaya koymuştur.
3. Ebeveynlerin katılımı, okulöncesi çocukları televizyon seyrederken etkin olmaya
ve öğrenmeye doğru yöneltir. Bu bağlamda, yapımcıların ebeveynlere çocuklarını
destekleme konusunda nasıl yardımcı olma şansına sahip olduklarıyla ilgili bir örnek verilecektir. Ekranın alt kısmında yer alan ebeveyn bilgi bandı ebeveynlerin,
çocukları televizyon izlerken onlarla olan etkileşimini desteklemek için tasarlanmış
bir haber bandıdır. Ebeveyn bilgi bandının kabul edilmesi ve ne kadar etkin olduğu çeşitli gelişimsel evre çalışmalarında araştırılmıştır. Yaşları 1 ile 6 arasında değişen 88 çocuk ve 52 aile ile yapılan çalışmaların bulguları, çocukların bakış açısından ebeveynlerin kendileri ile kurduğu empati ve alma durumunun niteliksel olarak artması kadar öğrenme yeteneğinin de önemli ölçüde arttığına da işaret etmektedir. Bu sonuçlara dayanarak, aile bandı Almanya’da 16 ülkede geliştirildi ve bu yeni şekli kabul görme ve anlaşılabilir olma açısından yeniden test edildi. İlk kez yayınlandığında, doğal izleme durumu çevrimiçi bir araştırma eklenerek yeniden gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: okulöncesi çocuklar, televizyon, alma çalışmaları, okulöncesi belgeselleri, ebeveynler

ABSTRACT

Preschool children are among the most sensitive target audiences for television. From
a pedagogical perspective, preschoolers have special needs and deserve their own specially developed shows. Research is very useful to support high-quality production, by
realising problems and possibilities, and turning these into quality standards and educational hints. The aim of the PRIX JEUNESSE foundation is to promote quality in
children’s television worldwide.
Various examples of preschool programmes combined with the children’s reactions to
these shows will serve in this presentation as inspiration for quality in preschool television:
1. Highly praised by adult juries, the animated programme The Little Boy and the
Beast has already received numerous awards at national and international film festivals. In a study with 50 children aged 3 to 11 years it was found out how children
perceived and understood the story, the relationship between the characters, how
they experience the animation, and whether they see the film as suitable for children. The analysis showed that children see and understand the film differently to
adults, but they can also get a lot out of it.
2. Several studies on preschool documentaries showed that preschoolers gain a lot
from watching other children at their age. Analysing the reactions of 280 children
in 25 countries watching preschool documentaries proves the high interest of pre-
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schoolers in other children’s activities. The subsequent 3 studies, including individual interviews, confirmed the high values of preschool documentaries.
3. The attendance of the parents can encourage preschooler’s activity and learning
while watching television. In this context an example will be given on how producers have the chance to help parents supporting their children. The ’parent bar’ is a
news ticker-style bar in the bottom part of the screen designed to support parents
in their interaction with their children during television viewing. The acceptance
and effectiveness of the parent bar was investigated in studies of various developmental phases. The findings of the first study with 88 children aged 1 to 6 years and
52 parents indicated a significant increase in learning ability as well as a qualitative change of the reception situation and the parents’ empathy with the children’s
perspective. On the basis of these results the parent bar was improved and this new
version again was tested for acceptance and comprehensibility among 16 families
in Germany. When it was first broadcast, the natural viewing situation was again
monitored and accompanied by an online survey.
Key Words: preschool children, television, reception studies, preschool documentaries, parents

Okulöncesi çocuklar televizyon için en duyarlı hedef kitledir. Pedagojik açıdan bakıldığında, okul öncesi çocukların özel gereksinimleri vardır ve kendilerine özel hazırlanmış programlar onlar için gereklidir. Televizyonun bir çocuğa yada çocuk izleyiciye sunabileceği üç önemli öğe vardır: Televizyon çocukların duygusal ve sosyal yaşamlarını zenginleştirmek için bir ortam sağlar, onların her gün yaşadığı dünyayı ve kendilerini anlamasına yardım eder ve çocukları hoşça vakit geçirmeye, yaşamlarından ve
dünyanın sunduğu zenginliklerden keyif almaya yöneltir.

Ciddi konuları ekranda ele almanın bir yolu:
KÜÇÜK ÇOCUK VE CANAVAR

Çocukların duygusal ve sosyal yaşamlarını zenginleştirmeye yer ayırmak onlara karşılaştıkları farklı durumlarla baş etmelerini sağlayacak malzeme içeren hikayeler sunma anlamına da gelir. Bu bazen Küçük Çocuk ve Canavar filmindeki gibi çok daha ciddi konular da olabilir. (Studio Soi ZDF Kanalı Almanya). Örneğin, Küçük Çocuk ve Canavar bir erkek çocuğun bakış açısından, ayrılmış bir anne ve babayla geçen hayatı “canavarlarla” hayat olarak anlatan altı dakikalık bir canlandırma programıdır:
Güneşli bir günde, parktaki bir köpek, küçük bir çocuk kendisini sevmeye gelince mutlu bir biçimde havlar. Köpek, dev bir canavarın gölgesi çocuğun üstüne düşünce hırlamaya başlar. Çocuk öfke ile hırlamaya başlar ve canavarın elinden tutar ve alıp
Bildiriler Kitabı
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götürür. Geri planda bir ses duyulur: “Annen bir canavara dönüştüğünde, bir sürü şey
farklıdır.’’ Çocuk canavarı bir süpermarkete götürür ve konserveleri raflardan alır. “ Her
şeyle ilgilenmek zorundasın.” diye yorum yapar ve çıkış noktasında düşüncelere dalarak şöyle der: “Bazen annenin bir canavar olması o kadar da kötü değildir. Senin abur
cubur yemene karışmaz.” diyerek çıkış noktasındaki tezgahın üstüne bir kucak dolusu şeker koyar.
Akşam olduğunda, çocuk oyuncak treni ile oynarken canavar ağlamaya başlar: “Ve
güneş battığında durum özellikle kötüdür. Sonra canavarlar öyle kötü hissetmeye başlar ki mutlu oldukları zamanların fotoğraflarını yırtarlar.” Kalkar ve canavarsı annesini rahatlatmak için sırtına hafifçe vurur. O geceden sonra ki geceler canavar, çocuğun
odasına girer ve onun yatağına yatar.
Bir sonraki gün çocuk avluda top oynar ve kayıtsız canavar orada öylece durmaktadır. Bir araba gelir. Çocuk arabadaki diğer hayvana hırlayan annesine hoşçakal der.
“Canavarlar kendi aralarında oldukça canavar gibi davranıyorlar” diyerek oldukça açık
bir biçimde yorum yapar. Annesine sarılır. “Sonra onları yatıştırmak ve doğru olmasa
da herşeyin yolunda olduğunu söylemek zorunda kalırsın.”
“Kimse bu canavarsı durumun ne kadar süreceğini bilmez. “Biraz zaman ve sabır istiyor”, diyen çocuk “canavarı dönüştürme” ye yardım eden bir liste dolusu etkinlik anlatır. Canavar yavaşça kadına dönüşür. Şimdi ilk sahne tekrarlanır ve kış zamanıdır. Çocuk köpeği okşar ve bu sefer ki gölge tehditkar olmayan bir annenin gölgesidir. Babasının arabası geldiğinde annesinin yeni erkek arkadaşı ile avluda futbol oynamaktadırlar. Baba hala tam bir canavardır. Arabaya binerken “Babamın biraz daha zamana ihtiyacı var” der ve sözlerini şöyle tamamlar: “Ben futbolu onunla oynamayı tercih edecek duruma gelene kadar”.
Küçük Çocuk ve Canavar ulusal ve 2010 PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL “Altıya kadar hayal ürünü” kategorisini de kapsayan uluslararası film festivallerinde bir sürü ödül almıştır.
Bir IZI çalışmasında yaşları 3 ile 11 arasında olan çocuklara programla ilgili görüşleri soruldu. Araştırmanın amacı canlandırmayı nasıl deneyimlediklerini, hikayeyi nasıl anladıklarını ve filmi çocuklar için uygun bulup bulmadıklarını araştırmaktı.
Almanya’da küçük gruplar halinde çocuklar yuvada ya da okul sonrası kulüpte “Küçük
Çocuk ve Canavar”ı izlediler. İzleme seansları çocukların programı nasıl deneyimledikleri konusunda izlenim edinebilmek için videoya çekilmiştir. Bunun hemen ardından
çocuklar filmden en beğendikleri sahnenin resmini yaptılar. Daha sonra kişisel görüşmelerde kendilerine sorular soruldu. Çizilen resimlere dayanarak, her görüşmede her
bir kız çocuğu ve erkek çocuğu üzerinde filmi anlayıp anlamadıkları, karakterler ve belirli sahneler arasındaki ilişkiyi kurup kuramadıklarını anlamak amacıyla yoğunlaşıldı.
Üzerinde filmlerden önemli sahnelerin ve karakterlerin bulunduğu resim kartları özel-
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likle daha küçük çocuklar için destekleyici unsur olarak kullanıldı. Çocukların resimlere göre anlattıkları hikayeler ve çizimler film içeriğini anlamasını ve bilgisini kontrol
etmek amacında olan bir araç değildi. Çocukların filmi kendilerince nasıl tercüme ettiklerini anlamak içindi. “Bu tercümede önemli şeyler seçilir, önemsiz olanlar unutulur,
istenmeyen istenene dönüştürülür ve böylece eş zamanlı olarak anlaşılan, değerlendirilen, şekillendirilen ve hatırlanan bir imge olarak yeniden oluşturulur. İnceleme sırasında her çocuğun bireysel hikayesi yeniden oluşturulur ve ayrıca özetlenir.”
Özellikle, bazı sorular için, anlaşılması gereken karakter birlikteliklerinin incelenmesi gibi, bulguları niceliksel açıdan değerlendirmek daha iyi sonuç verdi.

SONUÇLAR

Hikaye yeniden anlatılırken ya da doğrudan sorulduğunda, çalışmada 50 çocuğun
% 86’sının hikayedeki ana karakterlerin anne - oğul olarak anlamış oldukları açıklık kazanmıştır.Yaşları 3 ile 11 arasında olan çocukların % 70’nin baba çocuk birlikteliğini yeniden oluşturamadıkları görülmüştür. Bazı çocuklar bunu yeniden oluşturamazlar. Örneğin, arabayı süren canavarın çocuğun onu almaya gelen futbol koçu, ya da taksi şoförü ya da çocuğun arkadaşlarından biri olduğunu sanırlar. Cevap veren çocuklardan ikisi annenin yeni erkek arkadaşını çocuğun babası olarak tanımlamışlardır.
Tüm çocuklar “canavarlaşmanın” olası sebeplerini anlayamamıştır. Yaşları 3 ile11 arasında olan ve cevap veren çocukların neredeyse üçte biri annenin ya da babanın nasıl
ve ne sebeple canavara dönüştüğünü hayal edemezler. Örneğin, 7 yaşındaki Dora şöyle der: “Bilmiyorum, neden annesinin böyle olduğunu açıklamadı.” Bazı çocuklar “canavarlaşmayı” hiç anlamazlar. Çocuklar tarafından sıklıkla ifade edilen sebep kavga ya
da ebeveynler arasındaki sorundur. Toplamda 14 çocuk bunun açıklamasını düşünebilmiştir. Örneğin 8 yaşındaki Sascha’nın önerisi şöyledir: “Belki anne babaya kızmıştır ve o kadar çok kızmıştır ki bir canavara dönüşmüştür ve baba da aynısını yapmıştır”. Birkaç durumda ayrılık ve boşanmadan direkt olarak bahsedilir. 8 yaşındaki Adim
görüşme sırasında ayrılmayı filmdeki ebeveynlerin neden birbirine çok kızdıklarının
olası bir sebebi olarak nitelendirir. “Belki boşanmışlardır” der ve devam eder: “Benim
annemle babam boşanmış.” 5 yaşında ve boşanmış ebeveyn deneyimi olmayan Johann
ise şöyle der: “Bence artık birbirlerini sevmiyorlardı”. Bazı çocuklar ise fantastik ya da
büyülü bir durumu “canavarlaşmanın” olası sebebi olarak görürler.7 yaşındaki Emily’e
göre ise sebep “Annenin bir şey yemiş olması olabilir ya da taktığı zaman canavara dönüştüğü bir çeşit kolye olabilir.”
“Canavarlaşma” dendiğinde bir çok çocuk ana karakterin annesinin canavara dönüşmesinin nasıl olası olduğunu söylenmediği için anlayamaz yada kafasında yeniden oluşturamaz. (9 yaş, Sven). “Canavarı dönüştürmek” için olası sebepleri düşüneBildiriler Kitabı
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bilen çocuklar çeşitli şeyler hayal ederler. “Sonra o değişti çünkü (canavar) daha iyi
biri oldu. Bu günden güne değişti. (Vincent, 6 yaşında), “çünkü o tekrar sakinleşti”
(Alina, 9 yaşında) ya da “ belki yeniden mutlu olmuştur” (Juliane, 6 yaşında). Bazı
çocuklar, çocuk olan ana karakteri “canavarın dönüşmesine” aracı olduğunu görürler: “Bir şekilde o, iyileşti çünkü çocuk (onunla) oldukça fazla zaman geçirdi”. (Sascha, 8 yaşında).
Çocukların ifadeleri, sorunları ya da hikâyenin arka planında olup biteni anlayamamak türünden belirsizlikleri içerir. Yine de bu duruma ve niceliksel ölçülere dayanarak çocukların hikayeyi anlamadığını söylemek yanlış olurdu. 8 yaşındaki Michael
yorumunda “kesin olarak emin olamazsınız” der ve çalışmadaki çocukların durumu
nasıl algıladıklarına oldukça uyan bir tanımlama yapar. İki canavarın birbirine hırladıkları bir anlamda boşanmayı sembolize eden sahnede, yetişkinler film boyunca geriye döner ve her şeyi baştan yapılandırırlar. Sonra hikayenin sıradışı ve mizahi bir biçimde sunulmasından keyif alırlar. Çocuklar farklı bir şekilde ilerler. Öncelikle onlar ileriye ve geriye doğru düşünmezler. Ayrıca “boşanma” konusu doğrudan belirtilmediği için anlamsal bağlantıları kendi (günlük) deneyimleri ve fantazileri ile kurup
açık kalan (der.NeuB 2002) boşlukları doldurabilirler. Canavar babanın çocuğu evinden aldığı sahne bu yüzden çocuk tarafından “okula götürülmek için alınmak” ya da
“futbol antrenmanına götürülmek” için alınmak olarak yorumlanır. 8 yaşındaki Adim
durumu gene farklı bir biçimde yorumlar. Ebeveynleri ayrı yaşamaktadır ve o bu durumu bilmektedir: Adim: “(...) annesi babanın onu almasını istemiyor.(...) Görüşmeyi yapan kişi: “Neden baba onu alıyor?” Adim: “Çünkü çocuk onunla bir gün kalıyor.
Bu da bunu sağlayabilmenin bir yolu.” Ve 5 yaşındaki Lotta da olasılıkla annesinin daha önceki depresyon deneyimine dayanarak “canavarın dönüşmesi” ile ilgili olarak oldukça öznel bir açıklama yapar: “Tekrar anneye dönüşene kadar her şeyi kendin yapmak zorundasın”.
Diğer taraftan filmin hikayesini istenen şekilde yeniden oluşturan çocuklar da vardır. Örneğin, 8 yaşındaki Sascha için film, boşanmış bir ebeveyn ve annenin babaya
olan kızgınlığı yüzünden her ikisinin de canavara dönüştüğü bir anne ile ilgilidir. Onun
en beğendiği sahne “çocuğun süpermarketteki taşıma bandından 101’e yakın lolipop
alması ve annenin de hiçbir şey yapmadan bakması” idi. Sascha ve onun hikayeyi yeniden yapılandırması için en temel öğe çocuğun yardımı ile oluyordu; çocuk olgunluk gösteriyordu ve olumsuz bir durumdan keyif almayı başarıyordu. Sascha bunu çizimlerinde de sembolize etmektedir. Fiziksel olarak oldukça küçük olan çocuğun arkasında normal olarak yapılmasına izin verilmeyen şeylerin yapmasına kayıtsız kalarak izin veren iri bir canavar durmaktadır. 9 yaşındaki Alina (ebeveyn boşanması deneyimine sahip) hikayeyi bütün ayrıntıları ve bağlantıları ile yeniden oluşturabilir. “Lolipop” sahnesi onun için de oldukça önemlidir ancak o “annesinin normale döndüğü
için lolipop yemesine izin verilmediği” sahneden söz etmektedir. Onun için annesinin
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yeniden “sanki orada yokmuş gibi” durmayan ve sınırlar koyan “düzgün” bir anneye
dönüşmesi önemlidir. Bu durumu hikayeyi yeniden anlatırken son kısımda vurgulamaktadır: “Ve baba gelip gittikten sonra annenin çocuğa sarıldığı zaman. Annesi bunu daha önce yapmamıştı”. 5 yaşında ailesi çalışmadan kısa bir süre önce ayrılmış olan
Lena, annenin ve babanın canavar olduklarını anlamıştır ancak bunun için herhangi
bir sebep düşünememektedir. Onun için en önemli şey annesinin yeniden değişmesidir. Çocukların hikayeyi kendi bakış açılarından daha geniş anlamda yeniden oluşturdukları ve filmi de zenginleştirici bir unsur olarak kullandıkları birkaç durum yine de
bulunmaktadır. 7 yaşındaki Lars için film özeldi çünkü “komik şeylerle ilgili” idi. Aynı zamanda yetişkinlerin bazen değişebileceğini ve “yeniden normal”e döndükleri zaman konuştukları şeylerden farklı olarak “düşünecek başka şeyleri” olduğunu da göstermiştir. Onun resminde çizdiği ana sahneler “çocuğun bütün şekerleri aldığı ve canavarın neredeyse kalenin içine yürüdüğü andır. Bu izlenimler “Yetişkinlerin aklında
bazen başka şeyler vardır” deneyimini mizahi bir şekilde yansıtır. Janina (9 yaşında),
çocuğun “annenin bağırması” ve onun hoşlanmadığı şeyler yapması yüzünden onu
bir canavar olarak gördüğünü belirtmektedir. Resminde “çocuğun canavara dönüşen
anne”den utandığı alışveriş sahnesini çizmiştir. Bu onun günlük yaşamdaki deneyimini
yansıtmaktadır: Annenizi sevmediğiniz o küçük anlar. 6 yaşındaki Vincent’ın hikayesinde anne ve baba canavara dönüşür çünkü “Her zaman öfke ve kavga gibi kötü şeyler vardır”. Onun için “ebeveynlerin evde canavar gibi davrandıkları bu gibi durumlar”
tanıdıktır . “Bizim evde sabrı taşan babamdır(...). Ve bazen öyle(kötü) şeyler söyler ki
her ikimiz de ağlarız”. Ve devam eder: “Sonra annem onu yeniden yatıştırmak için bir
şey yapar ama bazen kavga ederler”.
Resmindeki en sevdiği sahne, en sonda birlikte yürüdükleri sahnedir. Resmindeki bu sahneyi babasının saldırgan davranışına rağmen annesi ve kendisi için bir umut
olduğunun sembolü olarak eklemiştir. Bazı sahneler göstermektedir ki her çocuk kendi deneyimlerine bağlı olarak filmin temel öğelerini alır ve kendi hikayesini oluşturur.
Bir yetişkin için bir çok çocuğun hikayesi ilk bakışta yanlış bir yerde gibi gözükmektedir ya da belli yönlere dayanmaktadır. Eğer bunlara ayrıntılı olarak bakarsak çocukların hikayeyi filmin izin verdiği açıklıkta aldıklarını gösteren yeniden yapılandırmalar
görülmektedir. Aynı zamanda çocukların, yetişkinlerin de bazen canavarlaşabileceklerini belirten gerçekleri ortaya koydukları açıklık kazanır.
Çocuklara filmi nasıl buldukları sorulduğunda, çalışmadaki çocukların temel olarak filmi olumlu değerlendirdikleri görülmüştür. Bu aynı zamanda izleme seanslarının
kaydı ile de onaylanmıştır. Burada görmekteyiz ki filmi dikkatle izleyen çocukların hepsi aslında filmden büyülenmiş gibi gözükmektedir.
Çocuklar için gerginliği azaltan komik sahnelerin ve filmin mutlu sonunun önemli olduğu, onların yorumlarında, çizimlerinde ve hem filmi seyrettikleri sırada hem
de sonrasında açıkça görülmektedir. Yaşları daha büyük çocukların özellikle bu sahBildiriler Kitabı
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nelerde eğlendikleri görülmektedir. Örneğin, “Bu canavar her zaman her şeyi kovaladı ve çok komikti”, diyen 11 yaşındaki Valentine örneğinde olduğu gibi. Birkaç durumda seyrederken gülerler: “canavarın konserve kutularını neredeyse devirdiği” ve
“çocuğun kendisine bir sürü lolipop aldığı” zamanlar (Amanda 7 yaşında). Daha küçük çocuklar komik sahneleri gerginlikten kurtulmak için kullanma eğilimindedirler. Gülerler, gergin vücutlarını rahatlatır ya da oturdukları pozisyonları değiştirirler. Film ile ilgili pozitif değerlendirmelerinde kesinlikle esas olan ölçüt filmin mutlu sonla bitmesidir.
Komik ve heyecan verici dakikaların yanı sıra, seyretme seansları gözlemlendiğinde
duygusal katılımın da oldukça yoğun olduğu görülür. Bazı çocukların aşağıdaki örnekte
olduğu gibi yüzlerinden ya da vücut dillerinden yola çıkarak empati kurdukları sonucuna varılabilir: akşamüstü fotoğraf albümünün başında üzgün bir biçimde oturmakta olan anne oğlu tarafından teselli edilir ve çocuk sonunda yatağına kendisi tırmanır.
Annesi depresyon sorunu yaşayan bir çocuk anaokulu öğretmenlerinin gözlemine göre, bu sahnede gözyaşlarını tutamaz ancak çocuk yataktan aşağı düşünce yeniden gülümser. Birçok çocuk empati kurabilir ve ana karakterin duygularını anlayabilir. Örneğin, görüşme sırasında sorulduğunda, canavarın yırtılmış fotoğrafların başında üzgünce oturup ağladığı ve oğlu tarafından okşanıp teselli edildiği o sahne ile ilgili olarak bir
çok çocuk, canavarın duygusal durumunu doğru biçimde tanımlar. Bütün olarak bakıldığında yaşları 3 ile 11 arasındaki cevap veren çocukların neredeyse tümü diğer çocukların da filmi seyretmeleri gerektiğini düşünmektedir.

SONUÇ

Çocuklar filmi yetişkinlere göre farklı biçimde görür ve anlarlar ama filmden çok şey
kazanırlar. Belli sembolleri ve duyguları algılarlar ancak gelişim ve deneyim durumlarına bağlı olarak farklı bağlantılar kurarlar. Hikayenin yetişkinler için tamamıyla anlaşılır olduğu kısım ise erkek canavarın arabası ile geldiği, iki canavarın birbirine hırladığı sahnedir. Bu boşanma sembolü izleyici tarafından yine de doğru anlaşılmazsa, izleyici hikayeyi farklı yorumlayacaktır. Bu durumun, hikayenin çocuklar için uygunsuz
ve kötü yazılmış olduğunu göstermez tersine hikayeyi daha açık ve derin kılar. Her ayrıntıyı açıklama ve gösterme eğiliminde olmadan azaltarak anlatmak, gerilimi rahatlatacak komik anlar ve mutlu son olduğu sürece ciddi bir konu çocuklar için çekicidir.
Her şeyin olduğu gibi anlatıldığı kısımlar, filmin çocukların bakış açısından açıklık kazandığı güçlü bir alanıdır. Bu şekilde bütünü ile kendi hikayelerini oluşturan çocuklar
vardır. Örneğin dört yaşındaki Renda için film büyükbaba (erkek canavar), büyükanne
(dişi canavar), anne (canavardan dönüşmüş), baba (çıkış operatörü) ve çocuktan oluşuyor. Bu programın hiçbir yerinde “boşanma” konusuna açıkça değinilmemiştir.Yetiş-
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kinler bazen sevimli bazen de canavar gibidirler.Yine de hikayeyi 8 yaşındaki Micheal gibi oldukça olumlu açıdan “entelektüel zenginleşme” olarak ele alan “Çünkü hikaye
benim için anlamlıydı” diye düşünen çocuklar da vardır.
Filmi pedagojik açıdan değerlendirdiğimizde, ana karakterin yani özellikle çocuğun
rolü vurgulanmalıdır. Çocuk hedef seyirci kitlesi için seyirci ile film arasındaki bağlantıyı kuran karakterdir; hikaye çocuğun bakış açısından anlatılır ve çocuk yaşadığı güçlüklere karşın dayanma gücü sergileyerek rol yapabilmektedir. Çocukların kendilerini
özdeşleştirdikleri bu karakterin, zor durumlarla başa çıkabiliyor olması önemli bir olgudur. Çocuklar için kendi yaşlarındaki diğer çocukların zorluklara karşı dayanma gücü sergileyebildiğini görmek oldukça önemlidir ve televizyon çocukları her zaman kurgusal olmak zorunda olmayan ancak belgesel olan bir programın merkezine koyarak da
onların belli yetenekleri üzerinde yoğunlaşır.

Çocukların kendilerini ekranda görebilmeleri için bir şans:
OKUL ÖNCESİ BELGESELLER

Birçok çalışma göstermektedir ki, çocuklar, bir çocuğu herhangi bir özel efekt, müzik ya da ses olmaksızın belli bir etkinliğin içinde yer alırken gösteren bir yapısı olan
okul öncesi belgeselleri seyretmeyi sevmektedir. Bu tür, KRO Hollanda’da görevli Yaratıcı Yönetmen Jan Willem Bult tarafından yaratılmıştır. (der. Bult 2007).
Okul öncesi belgeselin bir örneği bir çocuğun yüzünü bir fırça ve sulu boya ile boyadığı Nana Yüzünü Boyar adlı 2,5 dakikalık bir kliptir.(Nana schminktzichzelf, KRO,
Gençliği, Hollanda). Belgesel çoğunlukla yakın çekimlerle devam etmektedir. Belgesel
iki kamera ile çekilmektedir, ya çocuğun yüzü ya da renk paleti görülür.Yalnızca birkaç
kesinti ve geri planda çok az müzik vardır ve hiç konuşma yoktur.
Yaşları 3 ile 8 arasında olan 240 çocukla 15 ülkede yapılan uluslararası bir çalışmada, çocukların bu tür programlarla ilgilenip ilgilenmedikleri araştırıldı. Bu amaçla, çocuklara klip seyrettirildi ve çocuklar klipi seyrederken gösterdikleri tepkileri sonradan
saptamak için videoya çekildiler. Sonuçlar çocukların filmi büyük bir ilgi ile seyrettiklerini ve hatta çocuğun hareketleri ile ilgili yorumlar yaptığını göstermektedir. Seyrederken çocuğun bir dahaki sefere hangi rengi kullanacağını ve boyamayı bitirince nasıl gözükeceğini tahmin etmeye çalışıyorlardı. Bu çeşit bir program, çocuk programları halen canlandırmadan ibaret olduğu için çocukların alıştığı türden oldukça farklıdır.
Çocukların yine de bu kadar basit bir programdan bu denli etkilenmeleri başarılı okul
öncesi belgesellerde ele alınan temel konularla ilgilidir:
Öncelikle ve temelde her zaman bir okulöncesi çocuk vardır. Çocuklar her zaman
kendi yansımalarını ekranda görmek isterler ve kendi yaşlarındaki arkadaşları ile seyrettikleri anda bağlantı kurarlar. Ve ekrandaki çocuğun izleyici ile güçlü bağlantı kuBildiriler Kitabı
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ran bir karakterde olması gereken üç özelliği vardır; aktif bir biçimde rol yapan, kendinden emin, ve yeterli.
Bundan başka okulöncesi belgeseller; çocukların deneyimleri, onlar için çekici olan
günlük yaşamdan bildikleri ve bunun ötesinde bazen yeni bir bakış açısı getirdikleri etkinlikler üzerine odaklanır. Nana’nın Yüzünü Boyaması örneğinde olduğu gibi birinin
yüzünü boyaması konusu çocukların deneyimlerine yakındır. Ama onlar için bu durum
bir yetişkinin yardımı olmaksızın kendi başlarına denemek açısından yenidir. Bu yolla
çocuklar taklit edebilecekleri etkinlikler ile ilgili yeni fikirler edinirler.
Bu kavram çocukları açıkça bir biçimde kendi kendilerine bir şey yaratmaya teşvik
eden programlarda da kullanılabilir. Örneğin, Almanya’da KIKA tarafından yapılan
“6’ya Kadar Kurgu Dışı” kategorisinde Prix Jeunesse 2012 Ödülü kazanan okul öncesi
çocuk programı olan ENE MENE BU çocukların sanat yaratmasını, yarattığını yaymasını, ve kendi sanatsal gelişimlerini hızlandırmaya yönelik yeni teknikler görmelerini
sağlayan kurgu dışı bir programdır. Yetişkinlerin nasıl elişi yapıldığını gösteren programlarından farklı olarak bu program çocukların elişini nasıl yaptıklarını “adım adım”
gösterir ve anlatır. Yetişkinler çok az gösterilirler ve eğer gösterilirlerse de okulöncesi
belgesellerin kavramına uygun olarak çocuğu destekleyen bir rolde gösterilirler. Bütün
geri plan konuşmaları çocuk yorumcular tarafından seslendirildiği için tüm program
çocuklar tarafından yönetilmiş gibi gözükmektedir. KIKA ile ortaklaşa yürütülen bir
IZA çalışmasında, yaşları 3 ile 7 arasında olan 75 çocuğa programla ilgili sorular soruldu. Çocuklara ENE MENE BU’nun üç bölümü gösterilmiş ve daha sonra kişisel görüşmelerde onlara sorular sorulmuştur. Sonuçlar çocukların programın türünü beğendiklerini ve etkin olmaya cesaretlendiklerini ortaya koymuştur: Çocukların % 88 i programda kendilerinin de elişi çalışması yapmak istediklerini belirtmişledir. Bundan başka 40 aile ve eğitimciye programın iki bölümünü izledikten sonra bir araştırma soruları soruldu. Hem aileler hem de eğitimciler programın ana karakter olarak çocuklar üzerinde yoğunlaşmasını memnuniyetle karşıladılar.
Buna ek olarak okul öncesi belgeseller, çocuklara dünyanın diğer yerlerindeki diğer
çocukların nasıl yaşadıklarını ve gözüktüklerini anlamak için bir fırsat sunar. Program
türü gereği konuşma dili olmaksızın devam ettiği için okul öncesi belgesellerin uluslararası ağlarda paylaşılması olasılığı yüksektir.

Aile televizyonu seyretmede bir fırsat:
“EBEVEYN BANDI”

Televizyonda kaliteyle ilgili en önemli konu içeriktir. Genellikle, televizyonun eğitimsel değeri üzerindeki tartışmalar Susam Sokağı gibi diziler yolu ile ekrandan verilen
eğitimsel içerik üzerine yoğunlaşır (örneğin, Fisch, 2004). Okul öncesi çocukların eğiti-
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ci türdeki programlardan kazanım sağladıklarını kanıtlayan birçok çalışma vardır. Çocukların öğrenebileceği şeyler sadece gerçekler, rakamlar ve harfler değildir. Çocukların
dil gelişimine uygun olarak yapılan programlarla onların kitap okumaya hazır hale gelmesi kolaylaşır (örneğin, Linebarger ve diğerleri 2004) ve dil öğrenme yeteneği pekiştirilir (örneğin, Close 2004), çocuklar farklı kültürleri öğrenirler (örneğin, Cole ve diğerleri 2003), toplum yanlısı davranışlar arttırılır (özet Mares/Woodard 2007), çocuklar öğrenme ve okul ile ilgili olumlu bir yaklaşım kazanırlar ve onlara öğrenmenin eğlenceli olduğu (Zill 2001) ve bunun gibi durumlar gösterilir.
Yine de televizyonun potansiyel eğitici değeri televizyon programlarının kendi içindeki eğitimsel içerikle kısıtlı değildir. Bazı durumlarda eğitimsel değer televizyon ekranının önünde oturan insanların arasındaki etkileşimde de bulunur. Geçmişte yapılan
araştırmalar, ebeveynle yapılan resimli kitap okumaları gibi ebeveynle televizyon seyretmenin de ebeveyn ve çocuğa sağladığı etkileşim içeriği ile okuma yazma yeteneğine
katkı sağlayacağını göstermiştir. Ekrandaki nesnelerin ne olduğunu belirleme, karakterlerin duygu ve güdülenmeleri hakkında sonuç çıkarmak buna örnek olarak gösterilebilir (örnek; Lemish, ve Rice, 1986). Ebeveynle birlikte televizyon seyretmenin televizyon programlarının anlaşılmasını arttırmayı sağlamak gibi yararları olduğu da bulunmuştur (örnek; Reiser ve diğerleri, 1984, 1988; Warren, 2005).
Özellikle daha küçük çocuklar dolaysız etkileşimden yarar sağlarlar.(örneğin; Barr/
Hayne 1999). Bu 1970’ teki Susam Sokağı çalışmalarında açıklık kazanmıştır: Program
aslında toplumsal olarak dezavantajlı ailelerin çocuklarını desteklemek amacı ile tasarlanmıştı ama en çok orta sınıf ailelerin çocukları bu programdan yarar sağlamıştır. Bunun nedenlerinden biri aşağıda belirtilmiştir:
Çocukların ebeveynleri de programları onlarla birlikte seyredip desteklemektedir
(örneğin; Wright ve diğerleri. 1990). Ebeveynlerin okul öncesi çocukların etkinliklerini ve öğrenmesini sağlayabildikleri açıktır. Çocuk ve ebeveynle etkileşimi daha da arttırmak ve ebeveynlere ne zaman ve nasıl çocukları ile iletişim kurmaları gerektiği konusunda rehberlik etmek amacı ile ebeveyn bandı bulundu. “Ebeveyn bandı” ekranın
alt kısmında ebeveynlerin çocukları ile ilgili haber geçen bir haber bandıdır.
Ebeveynleri çocukları ile olan etkileşimlerinde, eğitimsel açıdan güçlendirilmiş ebeveyn bandı ile desteklemek fikri “Çizgi Film Ağı” başladığında onların okul öncesi çocuklar için yayınlanan program bloğu olan Seni Gıdıklamak adlı programında ekrana “Anne Bandı” koymaları ile başladı. Bu “Anne Bandı”nın ilk örneği hava durumunu, ebeveynler için şakaları ve çocuklar için genel bilgileri içermekteydi. Amaç çocuklarla televizyon seyrederken ailelere faydalı bilgiler vermek ya da onları eğlendirmekti ama çocuklarla etkileşimi arttırmak için yaratılmamıştı. Amerikalı araştırmacı Shalom Fisch böyle bir metnin ebeveyn, çocuk etkileşimini canlandırıp canlandırmayacağını saptamak amacı ile IZI için ilk çalışmayı yürüttü.
Bildiriler Kitabı
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Çalışma 58 çift ebeveyn ve yaşları 3ile 5 arasında olan okulöncesi çocuklar ile evlerinde yürütüldü. Bütün aileler Amerika Birleşik Devletleri’nde New York, New Jersey’de
yaşamaktaydı.
Araştırmacılar her ebeveyn çocuk çiftini Seni Gıdıklamak adlı programın 25 dakikalık aynı olan üç modelde birinin videosunu seyrederken gözlemlediler, videoya çektiler ve ses kaydını yaptılar. Her üç modelde aynı televizyon kısımlarını içermekte idi.
Buna karşın bu üç model ekranın alt kısmında gösterilen metin bakımından farklılık
göstermekte idi. Metini olmayan bir birinci model vardı. İkinci model ebeveynlere şakalar ve genel ebeveynlik bilgileri veren orijinal “Anne Bandı”nı, üçüncü model ise eğitim açısından güçlendirilmiş aile bandınu içermekte idi: Ekranın üstünde izleyici için
ekrandaki hareket ile ilgili hatırlatıcı metinler geçmişteki araştırmalarda gözlemlenen
türden etkileşimleri canlandırmak için düzenlenmiştir.
Çalışmanın sonuçları tahminleri doğrulamıştır: Eğitimsel olarak güçlendirilmiş ebeveyn bandı içeren modelin kaydını izleyen ebeveyn, çocuk çiftlerinin arasında etkileşimin arttığı gözlenmiştir.(der Fisch 2007, 2008)
Bu sonuçlara dayanarak, eğitimsel olarak güçlendirilmiş “Ebeveyn Bandı”nın Alman
modeli, IZI tarafından Filli Program WDR ‘ın yapımcıları ile ortaklaşa yaratılmıştır. Bu
bandın kabul edilmesi ve etkinliği çeşitli gelişimsel evrelerde araştırılmıştır.
İlk model 37 ailede yaşları 1ile 6 arasında olan 53 çocuk ile denenmiştir. Ebeveynlerden programı izlemeleri ve hemen arkasından öncelikle programla ilgili düşüncelerini
yazacakları bir anketi tamamlamaları ve sonra da çocuklar için de sorular içeren başka
bir anketi daha tamamlamaları istenmiştir. Ailelerden 21’i programın “Ebeveyn Bandı” modelli olanını 16’sı ise hiçbir metin olmayan modelini izlemişlerdir. Bundan başka çalışmanın ikinci bölümü yaşları 2 ile 6 arasında olan 35 çocuk ile yapılmıştır: Çocukların yarısı programı araştırmacılardan biri yüksek sesle “Ebeveyn Bandı”nda yazanları okurken seyretmiş, diğer yarısı da programı metin olmaksızın seyretmiştir. Çocuklar programı seyrederken videoya çekilmişlerdir ve sonra tüm çocuklar kişisel olarak görüşmeye alınmıştır.
Bu ilk çalışmanın bulguları, alma durumunun niteliksel değişikliği ve ebeveynlerin
çocukların bakış açısından bakıldığında, kendileri ile kurdukları empati kadar öğrenme
yeteneğindeki önemli artışı da göstermektedir. Alma durumu, ebeveyn - bandı modelini gören ailelerde ve gruplarda daha fazla etkindi: Televizyon ekranında gösterilen tahmin yürütme ya da fiziksel etkinliklere daha çok çocuğun katıldığı görülmüştür. Ayrıca
“Ebeveyn Bandı” modelini gören çocuklar programdan daha çok şey hatırlayabilmekteydi. Olumlu etkilerin yanı sıra, bazı ebeveynler önerilerin verilme biçimini kendileri üzerinde üstünlük kurma olarak algıladıkları için beğenmemişlerdir. Bu yüzden, ifade biçimlerinin değiştiği, ebeveynlerden istenen etkileşimin pedagojik amacının anlaşılmasını sağlayan biraz daha fazla bilginin eklendiği ikinci bir model yaratıldı. Bu ye-
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ni model Almanya’da kabul edilebilirlik ve anlaşılabilirlik bakımından sınandı ve yeni
model ebeveynler tarafından iyi karşılandı.
Bulgulara dayanarak, “Ebeveyn Bandı” Fille Şov’un bir kaç bölümü için yaratılmıştır ve ilk defa 2008’ de yayınlanmıştır. İlk defa yayınlandığında doğal seyretme durumu yeniden gözlemlenmiş ve arkasından 1117 ebeveynin katıldığı online bir araştırma
verilmiştir (der. Simon ve diğerleri).
Sonuçlar ebeveynlerin % 75’inin aile bandını “çok iyi”, %18’inin “iyi”, ve yalnızca
% 7’sinin “çok iyi değil” ya da “hiç iyi değil” olarak nitelendirdiğini göstermiştir.
Sonuçların içeriği incelendiğinde, aile bandının gelişiminin iletişim araştırmaları ve
televizyon üretim uygulamaları arasındaki elverişli işbirliğinin ilginç bir örneği olduğu görülmektedir.

En genç hedef seyirci kitlesi için
kaliteli televizyon yaratmaya yönelik başlıca fikirler
Okulöncesi çocuklar için televizyonda kalite ile ilgili sonuçlar, konu ile ilgili en son
araştırmalardan çıkartılmıştır.
Öncelikle iyi bir okul öncesi programı özellikle okul öncesi çocuklar için hazırlanır. Okulöncesi çocukların becerileri kendilerinden yaşça büyük olan diğer çocuklardan o kadar farklıdır ki bu yüzden bu yaş grubundaki çocuklar kendileri için yapılmış
programlara gereksinim duyarlar. Çocukları ile birlikte program seyreden ebeveynler
de (umulur ki) bu programlarda dikkate alınır ama “okul öncesi çocuklar” merkezde
yer almalıdır.
Bundan başka iyi bir program çocukların bilişsel yeteneklerine ve tercihlerini dikkate almalıdır. Okul öncesi çocuklar daha “yavaş seyrederler”, bu da onların imgeleri
anlamalarının ve hareketleri kavramalarının daha uzun zaman alması demektir. Okul
öncesi çocuklar için kaliteli programlara daha çok zaman ayırmalı, önemli konular
üzerinde odaklanmalı ve düzeltme dizinleri yaşları daha büyük çocuklarınkinden daha uzun olmalıdır. Programın kurgusu basit ve direkt ve çocuklarda hakim olan deneyimlere yakın olmalıdır. Program sürekli olarak etkin düşünmenin, kendini olaya dahil etmenin ve empati kurmanın yollarını önermeli ve bu yolla etkin televizyon alımını sağlamalıdır.
Programlar çocukların zamanını aşırı almamalı ve onları adil olmayan biçimde kullanmaya yönelik olmamalıdır. Programın içeriği tahmin edilebilir olmalı ve çocuklar
açısından kontrol edilebilir olmalı. Bu yapımcıları ciddi konulara değinmeyeceği ya da
gerginlik yaratacak konuları seçmeyeceği anlamına gelmez. Ancak bu yaş grubunun
duygusal açıdan hassas olduğu unutulmamalıdır. Çünkü kötü, anlaşılmaz ya da acaBildiriler Kitabı
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yip bir karakter çocuklarda korku uyandırabilir. Özel efektlerden, özellikle de şaşırtıcı ve korkunç olanlarından ya da tehditkar bir biçimde tekrar edenlerinden kaçınılmalıdır. Ayrıca anti-sosyal yorumlayıcı modeller örneğin çatışma durumunun bir ifadesi
olarak şiddet toplum ve çocuklar için- özellikle uzun vadede - sakıncalıdır. En son ancak azımsanamayacak olan bir bulgu da, kaliteli bir programın çocukların mutluluğunu temel aldığıdır.
Bu onları ne programın içinde ne de reklam çevresinde potansiyel müşteri olarak
görmekten uzaklaşmayı içermez. Özellikle besin değeri düşük ancak kalorisi yüksek yiyecekler için yapılan çekici reklam kampanyaları çocuklar için zararlıdır.
İyi okul programları da çocukların gelişimini güçlendirir. Çocuklar için kaliteli programlar çocukların günlük yaşamlarından konuları ele alır ve onların kendine
güvenmesini ve çevresi ile etkin biçimde iletişim içinde olmasını sağlar. Odak noktası çocukların bakış açısı ve onların betimlemeleri olmalıdır; örneğin, bir güçsüz hissetme deneyimi ve toplum yanlısı olarak iletişim yolları aramak gibi. Diğer bir amaç,
ana okulu çocuklarının bilişsel yeteneklerini harekete geçirmek için sosyal yeteneklerini de sağlamlaştırmaktır. Burada erken eğitim ile ilgili yapılmış en son araştırmaları ve bu konu ile ilgili çeşitli bulguları kullanmak ve televizyonu tüm potansiyeli ile ele
almak önemlidir.
Ve elbetteki okul öncesi çocuklar için kaliteli program bu hedef seyirci kitlesi için
eğlenceli olmalıdır. Onların espri anlayışlarına hitap etmek, kavramalarını sağlama sorumluluğunu üstlenmek ve programı izlemeyi olumlu bir duygu ile sonlandırmalarını sağlamak önemlidir.
Gülmek sadece sağlıklı bir şey değildir aynı zamanda günlük yaşamla başa çıkabilmeyi ve iletişimi sağlar. Okul öncesi çocuklar için en fazla eğlenceli olan program bölümleri onların program sırasında ya da sonrasında katıldıkları yerlerdir. Bu tür programların en çok işleyen yanı çocukları hareket ettirmeye yönelik dolaysız çağrıların da,
onları fiziksel ve iletişimsel yollarla etkinleştiren ve onlar için esin kaynağı olan teatral
katılım kadar iyi işlemesidir.

Çeviren: Nilgün Kalkan
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ÖZET

Bu rapor dijital ve medya okuryazarlık eğitimini geliştirecek öğrenci ve yaratım odaklı
pedagojik araç olarak kürasyon kavramına odaklanmaktadır. Özellikle sivil katılımın,
toplumun ve sosyal medya platformları kapsamındaki amacın geliştirilmesine yönelik
pedagojik model olarak kürasyon olgusunu gözler önüne serecektir. Çeşitli içerikleri tutarlı online hikâyeler şeklinde düzenleme eylemine gittikçe daha yaygın olarak verilen
isimle, online kürasyon son yıllarda sayısız şekle bürünmüştür. Medya kuruluşları giderek bu tür araçları internet yapılarına entegre ediyorlar. Son olarak New York Times,
NPR ve Washington Post’un mültimedya öyküleri için Storify kürasyon yazılımını kullandığı görülürken El Cezire, CNN ve diğerleri düzenli online programlarına Twitter’ı
entegre ediyor. Kürasyon ayrıca remiks, yani online içeriğin paylaşılması, başka bir amaca uygun hale getirilmesi ya da tekrar tahsis edilmesi yoluyla da yaratıcı ortak varlıklar
ile telif hakkının bir fonksiyonu olarak ve kültürel üretim ile sosyal yapı açısından keşfediliyor. Bu çalışma açısından yapılan çıkarımlar, dijital ve medya okuryazarlığı eğitimine yönelik olarak kürasyonu ve sosyal medyayı kucaklayan öğrenci ve yaratım odaklı
pedagojilerin kullanımını öneriyor. Rapor, kürasyonu öğrencileri sorumluluk, amaç ve
sosyal medya alanlarına katılım konularında eğitmek için temel bir medya eğitimi becerisi olarak geliştirecek kuramsal bir çerçeve önerisiyle son bulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: medya okuryazarlığı, kürasyon, katılımcı kültür, gençlik, sosyal
medya, vatandaşlık.
1.

Bu rapor bir kitapta yer alacaktır: Stochetti, M. (Ed.). Media and Education in the Digital Age
(Dijital Çağda Medya ve Eğitim) New York: Peter Lang. (Baskıda: İlkbahar 2014).
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ABSTRACT

This paper focuses on the concept of curation as a student- and creation-driven pedagogical tool to enhance digital and media literacy education. Specifically, it will unpack
the phenomenon of curation as a pedagogical model for enhancing civic engagement,
community, and purpose within social media platforms. Online curation—an increasingly common way to refer to the act of organizing various content into cohesive online stories—has taken numerous forms in recent years. Media organizations are increasingly integrating such tools into their web presence, most recently seen by the New
York Times, NPR and the Washington Post utilizing Storify curation software for multimedia stories; and Al Jazeera, CNN and others integrating Twitter into their regular
online programming. Curation is also being explored through remix—the sharing, repurposing, or re-appropriating of content online—as a function of creative commons
and copyright, and in terms of cultural production and social structure. The implications for this work suggest the utilization of student- and creation-driven pedagogies
that embrace curation and social media for digital and media literacy education. The
paper concludes with the proposal of a normative framework that develops curation
as a foundational media education competency to teach students about responsibility,
purpose, and participation in social media spaces.
Key Words: media literacy, curation, participatory culture, youth, social media, citizenship.

GİRİŞ

2010 yılında, Knight Vakfı The Needs of Information Communities (Bilişim Topluluklarının İhtiyaçları) adlı bir rapor yayınladı. Rapor bilişim toplumlarında kamu topluluklarının nasıl etkinlik gösterdiğini keşfederek toplulukları diyalog, etkileşim ve eylem odaklı davranışları mümkün kılan online araçlarla geliştirmeye yönelik bir dizi yöntem öneriyordu. Bir yılı aşkın bir süre sonra, medya okuryazarlığı uzmanı Renee Hobbs
(2010) Digital and Media Literacy (Dijital ve Medya Okuryazarlığı) adlı bir rapor yayınlayarak eğitim kurumlarının dijital ve mobil medya teknolojileriyle öğretme ve öğrenmeye yönelik daha yapısal yaklaşımlarla birleştirme gereksinimlerini ele aldı.
Bu yeni raporlar büyük ölçüde bireylerin bilgiyi kişisel, siyasi ve toplumsal ihtiyaçlarına uygun şekilde kullanmalarında yaşanan değişime bir yanıttı. Bu yeni bilişim ortamında, birçok bilim dalı sosyal medya platformlarının ve mobil medya teknolojilerinin
işbirliğini (Shirky, 2008; 2010), katılımı (Jenkins, 2006, 2008; Bennett, 2008) ve öğrenmeyi (Buckingham, 2007; Hobbs, 2010; Ito, 2010) nasıl değiştirdiğini araştırdı. Gençlik bilgi ve iletişim gereksinimlerinin büyük bölümünü kolaylaştırmak için katılımcı ve
işbirlikçi teknolojileri benimserken, eğitimcilerin online bilgiye ilişkin öğretme ve öğ-
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renme konusunda dinamik yaklaşımlar yaratması gençliğin katılımcı kültürü üzerinde
ciddi bir etki yaratabilir. Özellikle, günümüz medya ve iletişim görünümü gerçek, kaynak ve bakış açısı bolluğuyla doyum noktasına ulaşmışken, gençliğe bu içerik zenginliğinin yönetimine ya da kürasyonuna yönelik kritik bir yaklaşım öğretmek olağanüstü önem taşır. Hem Knight Vakfı’nın hem de Hobbs’un raporları yenilikçi bir tutumla
dijital kültürün değişen iletişim alışkanlıklarını incelemiştir ama bazen ilerlemek için
geçmişe bakmamız gerekir. Bu durumda, köklü kürasyon sanatı çağdaş medya okuryazarlık modellerine dayanak oluşturmanın, medya eğitimini yeniden tasarlamanın ve
gençliğin dijital çağa katılımını sağlamanın bir aracı olarak görev yapar.
Bu rapor dijital ve medya okuryazarlık eğitimini geliştirecek öğrenci odaklı pedagojik araç olarak kürasyon kavramına odaklanmaktadır. Özellikle sosyal medya platformları kapsamında katılımın, topluluğun ve amacın geliştirilmesine yönelik pedagojik model olarak kürasyonu yeniden tasarlayacaktır. Çeşitli içerikleri tutarlı online öyküler şeklinde düzenleme eylemine gittikçe daha yaygın olarak verilen isimle online kürasyon son yıllarda sayısız şekle bürünmüştür. Kürasyon ayrıca remiks, yani online içeriğin paylaşılması, uygunlaştırılması ya da konumlandırılması yoluyla da yaratıcı ortak
varlıklar ile telif hakkının (Lessig, 2008; Benkler, 2005) bir işlevi olarak ve kültürel üretim ile sosyal yapı (Cheliotis ve Yew, 2009; Dybwad, 2005; Diakopoulos, 2008) açısından keşfediliyor. Bu rapor kürasyon pedagojisine yönelik olarak medya eğitimi ve remiks kültürüne ilişkin var olan modellere eklenecek derinleştirici bir yaklaşım sunarak
son bulmaktadır (Mihailidis, 2011). Rapor kürasyonu öğrencileri sorumluluk, amaç ve
sosyal medya alanlarına katılım konularında eğitmek için temel bir medya eğitimi yetkinliği olarak geliştirecektir.

KÜRASYON, KATILIM VE DİJİTAL KÜLTÜR

Hem sanat olarak hem düzenleme yöntemi olarak kürasyon küratörün çeşitli ortamlarda bir öykü anlatmasına olanak tanır. Kürasyon sanatı genellikle kayıtların ya
da öğelerin seçilerek ilgili bir koleksiyonda korunması anlamına gelir ama görsel iletişim örneğinde, sıklıkla birçok ortamda toplanan bilgi demektir. Dijital kültürde, kürasyon tüketicilerin dijital medyada en iyi ya da en ilgili içeriği tarayarak kendi kişisel
ve sosyal kullanımlarına yönelik olarak toplamalarıdır. Bergdoll’un (1998) açıkladığı
gibi, “iddialar ve içgörüler kelimeler yerine nesneler ve görüntülerle yapıldığında ama
aynı zamanda işbirliği tasarımdan kuruluma uzanan sürecin doğal bir parçası olduğu
için” kürasyon yapılır (s. 257). Müze küratörü nasıl içerik ve teşhir arasında bir uzlaşma sağlarsa, dijital küratör de online içeriğin toplanması, sunulması ve biçimsel teşhiri idare eder (Bergdoll, 1998). Yakın tarihte, online toplama yazılımlarının yaygın kullanımı kürasyon görevini sıradan dijital vatandaşın ellerine verdi. Storify, Reddit ve diBildiriler Kitabı
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ğer online araçlar kullanıcıların çok sayıdaki bilgiden esnek ve kişisel şekilde anlam çıkarmasına olanak tanıyor. Bunu yaparken, online kürasyonun bugün, dijital çağda, sürekli yeniden yaratılan, remikslenen ve yeniden konumlanan sürekli bir çaba olduğunu görüyoruz (Lessig, 2008).
Dijital çağ kürasyonu heyecan verici ve potansiyel olarak sonsuz bir alıştırmaya dönüştürürken, haberler ve sosyal medyadaki veri bolluğu kullanıcıların kendi öykü anlatımlarını online olarak iletmeden önce içselleştirmelerini gerektiriyor. Hobbs’un (2010)
açıkladığı gibi, bu süreç okuryazarlığın sorumlu biçimlerinin aynısıdır: “[İ]nsanlar bilginin nasıl yapılandırıldığını, nasıl gerçekliği temsil ettiğini ve görüş açısı dile getirdiğini anlama gereksinimi duyarlar” (s. viii). Küratörler, tıpkı muhabirler gibi, hedef kitle beklentilerini ve taleplerini içeriğin gerçekliği ve doğruluğuyla ilgili yükümlülüklerle dengelemelidir. Bunu yaparken, “kürasyon eylemi sadece anlatımı değil, sohbeti de
yaratır” (Mihailidis ve Cohen, 2013).
Online katılım, ister dijital küratör, ister tüketici olarak olsun, artan farkındalığı ve sivil seçimi kolaylaştırır. Sosyal medya günlük bilgi iletişim gereksinimlerinin daha önemli bir parçası olurken, her düzeydeki eğitimciler öğrencilerin dijital ve gerçek zaman çabalarını uyumlaştırarak eleştirel sorgulama, değerlendirme ve çözümleme gibi geleneksel becerilerin tüm ortamlara uygulanmasına yardımcı olmakla görevlidir (Jenkins ve
ark., 2009). Benzer şekilde, medya kullanımı gittikçe internet siteleri ve platformlardaki sayısız verinin keşfedilmesini ve düzenlenmesini gerektirirken, bilgi kürasyonu görevi öğrenme açısından olağanüstü önem taşır.

KÜRASYON DİJİTAL VE MEDYA EĞİTİMİ AÇISINDAN
NEDEN ÖNEMLİDİR?

Gençlik bugün sınıfa yüksek bir dijital yatkınlık hissiyle giriyor (Prensky, 2001; Rosen, 2010). Bu yatkınlık gençlik için değeri açısından sorgulanmış olsa (Thomas, 2011;
Bayne ve Ross, 2007; Bennett ve ark., 2008; Bowman ve ark., 2010; Brown ve Czerniewicz (2010) ve gençliğin mutlaka yetkin medya kullanıcıları olacakları anlamına gelmese de (Hargittai, 2005; Jones ve ark., 2010; Kennedy ve ark., 2008), dijital çağda öğretme ve öğrenme hakkındaki düşüncelerimize yönelik değişen yaklaşımı yansıtır. Aynı zamanda, dijital medya gittikçe çağdaş topluluğun öğrenme yetkinliklerinin merkezine yerleşirken, öğretme ve öğrenme modelleri artık sosyal ve dijital medya platformları için daha çeşitli, bütünleşik ve dinamik modeller barındırmalıdır. Bu modeller, medya okuryazarlığı bağlamında, kürasyonun dijital kültürde gençlerin yetkilendirilmesinin değerini artırabilir (Kuiper ve Volman, 2008; Sanchez ve ark., 2006; Taboada ve Guthrie, 2006). Kürasyon, bilginin dikkatli seçimini ve dolaşımını vurgulayarak, medya okuryazarlığının temel ideallerini kucaklayan daha yüksek bir medya
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tüketimi düzenini desteklerken aynı zamanda genel deneyimi ciddi vatandaş katılımı
beklentisine dayandırır. Daha basitçe ifade etmek gerekirse, kürasyon medya okuryazarlık eğitiminin odak noktası olduğunda, vatandaşın eylemde bulunma ve tepki verme dürtüsü güçlenir.
Yeni yeni kendini gösteren medya okuryazarlığı manzarası bilişim çağının dijital öğrencilerinin gereksinim duyduğu yetkinliklere daha entegredir. Medya okuryazarlığı bilgi erişimi, değerlendirmesi, çözümlemesi ve üretimi yetisi aracılığıyla eleştirel düşünce becerilerine dayanır. (Aufderheide ve Firestone, 1993; OFCOM, 2005; Potter, 2010;
Silverblatt, 2001; Thoman ve Jolls, 2005). Medya okuryazarlığının sonuçları bilinçli karar verme, bireysel ve sosyal temsil yetkisi, gönderilen mesajların eleştirel çözümlemesi, bilgili tüketim ve üretim becerileri ve yerel, ulusal ve küresel diyaloğa katılım arasında değişir (Frechette, 2002; Gaines, 2010; Hobbs, 2010, 2011; Livingstone, 2004; Tisdell,
2008). Medya okuryazarlığı uzmanı David Buckingham (2003) şöyle yazmıştır:
[Medya Okuryazarlığı] Çözümleme, değerlendirme ve eleştirel düşünce içeren; sadece
“bir meta dilin edinilmesi”, yani farklı iletişim modlarının şekillerini ve yapılarını tanımlama olanağıyla gerçekleşen bir eleştirel okuryazarlıktır ve iletişimin sosyal, ekonomik ve kurumsal bağlamlarının, bunların insanların deneyimlerini ve uygulamalarını
nasıl etkilediğinin daha geniş kapsamlı olarak anlaşılmasını içerir (Luke, 2000). Medya okuryazarlığı elbette medyayı kullanma ve yorumlama yetisini içerir; ancak aynı zamanda çok daha geniş kapsamlı bir analitik anlayış içerir. (38)

Medya okuryazarlığı, bu bağlamda, medya iletilerinin eleştirel sorgulaması ve çözümlemesini merkez alan bir dizi çekirdek yetkinlik uygular. Bu becerilerin kökleri çevremizdeki dünyayı medya sistemlerinde betimlendiği şekilde anlamlandırma gereksiniminde yatar. Henry Jenkins, dijital çağda medya okuryazarlığı eğitimini ele alarak,
“gençlerin bu yeni doğan katılımcı kültürde tam, aktif, yaratıcı ve ahlaki katılımcılar olmaları durumunda edinmeleri gereken bir dizi çekirdek sosyal beceri ve kültürel yetkinlik” tanımlar (Jenkins, 2006b).
Şekil: Jenkins’in Katılımcı Kültürde Çekirdek Medya Okuryazarlığı Becerileri
1. Oynama: Çevrenizdekilerle bir sorun çözme biçimi olarak deney yapma yetisi.
2. Performans: Doğaçlama ve keşif amacıyla alternatif kimlikler benimseme yetisi.
3. Simülasyon: Gerçek dünya süreçlerinin dinamik modellerini yorumlama ve
oluşturma yetisi.
4. Sahiplenme: Medya içeriğini anlamlı şekilde örneklendirme ve remiksleme yetisi.
5. Çoklu Görev: Kişinin çevresini tarama ve gerektiğinde odağını çarpıcı ayrıntılara kaydırma yetisi.
Bildiriler Kitabı
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6. Dağınık Biliş: Zihinsel kapasiteleri genişleten araçlarla anlamlı etkileşimler kurma yetisi.
7. Ortak Zeka: Ortak bir hedef doğrultusunda bilgiyi havuzlama ve notları diğerleriyle karşılaştırma yetisi.
8. Yargılama: Farklı bilgi kaynaklarının güvenilirliğini ve inanırlığını değerlendirme yetisi.
9. Medyalar Arası Gezinme: Birçok yaklaşım arasında öykülerin ve bilginin akışını izleme yetisi.
10. Ağ Kurma: Bilgiyi arama, özetleme ve dağıtma yetisi.
11. Uzlaşma: Çeşitli topluluklar arasında gezme, birçok perspektifi ayırt ederek saygı gösterme, alternatif standartları kavrama ve izleme yetisi.
Jenkins’in medya okuryazarlığı becerileri aktif, kapsayıcı ve işbirliğine dayalı sosyal
ve online davranışları teşvik eden bir katılımcı kültürün gelişiminden doğar. İşbirliğine
dayalı üretimi, sosyal savunuculuğu ve etkileşimli diyaloğu destekleyen yeni platformların bolluğu genç vatandaşların bugün sadece bilgiyi eleştirel olarak çözümlemeyi değil, aynı zamanda kamu katılımcıları olarak kendilerini eleştirel şekilde ifade etmeyi ve
sosyalleşmeyi nasıl öğrendiklerine yeni bir açıdan bakılmasını gerektirir. Yochai Benkler (2005) bu gereksinimi ağ bağlantılı bilgi ekonomisi formülünde geliştirir:
İnternet bireylerin sosyal anlamda “medya” (ister devlete ait, ister özel) olarak algılanan, toplumdan kopuk küçük bir grubun dile getirdiği, bitmiş ifadelerden oluşturulmuş kamu alanı düşüncesini terk etmesine ve bireyleri bir tartışmanın katılımcıları olarak gören bir dizi sosyal uygulamaya doğru ilerlemesine olanak tanır. Kamu alanındaki
ifadeler artık bitmiş ürünler olarak değil, sohbet davetleri olarak görülebilir (s. 180).
Benkler katılımcı medya sohbeti hayalinde ve Jenkins yukarıdaki modelde medyalar
arası gezinme kurgusunda ima etse de bu iletişimin bütün bir dijital yelpazede tam olarak nasıl gelişeceğini dile getirmekte başarısız olmuştur. Diğer bir deyişle, medya okuryazarlığına yeni yaklaşımlar “dijital vatandaşların hem bilgiyi anlamak hem de gördüklerini değerlendirip çözümleme kabiliyetine sahip olmak açısından bilgili vatandaşlar
olmalarını sağlamak” zorunda olmanın ötesinde (Swiggum, 2008, s. 16), aynı zamanda
kullanıcıyı bu deneyimin merkezine oturtmalıdır. Kürasyon tam da bunu yaparken neredeyse her medya etkileşiminde Jenkins’in özetlediği geniş bir medya okuryazarlık becerileri yelpazesinin uygulanmasını gerektirir. Bu yaklaşım gençliğin medya mesajlarının nasıl etkin şekilde çözümleneceğini ve eleştirileceğini anlama gereksiniminin yanı
sıra günlük yaşama anlamlı online katkılar sağlayacak katılımcı, dışavurumcu ve işbirliğine dayalı yetkinlikler, diğer bir deyişle çağdaş medya okuryazarlığı biliminde gittikçe
daha çok var olan bağlantılar edinme gereksinimini yansıtır (Rheingold, 2012; Hobbs,
2011, Hobbs ve Cooper Moore, 2013; Share, 2009; Schiebe ve Rogow, 2011).
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Bu anlamda, kürasyon dijital bağlamlarda bilgi öğretme ve öğrenme konusunda aktif hedef kitleler, bütünleşik bilgi manzaraları ve hızlı medya ortamı barındıran bir yaklaşım sunabilir (Hobbs, 2011). Kürasyonun dijital yetkinliği ve hedef odaklı online öğrenmeyi geliştirmek için kullanılması hem online hem offline yaşamda daha analitik,
katılımcı, bağlı ve etkileşimli bir gençlik yaratma potansiyeli taşır (Kahne ve ark., 2012;
Rheingold, 2008; Ito, 2009).
Bu öğrenme yetkinlikleri yeni yeni ortaya çıkmaktadır ama doğru öğrenme süreçleri
ve hedefleriyle uygulanmalıdır. Sınıftaki yeni dijital araçların odağı insanın bu araçlarla yaratma, eleştirme, paylaşma ve ifade etme kapasiteleri değil de büyük ölçüde araçların kendisiyse, bu araçların gençlerde güçlü ve kalıcı katılım ve öğrenme sağlama potansiyeli gerçekleşmez. Sivil medya uzmanı Eric Gordon (2013) dijital kültürde teknolojik gerekircilikle bağlantılı riskler hakkında yazar:
Elimizdeki dijital araçlar dijital araçlarımız olduğunu kanıtlamak için kullanılabilir
ama bu kısa ömürlü bir heyecandır. Dijital araçlar bir amaca ulaştıran adımlardır. Başlı
başına amaç olarak ele alındıkları takdirde, topluluk katılım sürecini altüst ederek potansiyel insan bağlantılarını ve öğrenmeyi dijital panonun cafcaflı işlevselliğine yönlendirme tehdidi taşırlar.
Bu riskleri hafifletmek için, bu bölüm dijital ve medya okuryazarlığı sonucu olarak
kürasyon için bir dizi yetkinlikler önermektedir. Eleştiri, katkı, işbirliği ve yaratım olmak üzere, hep birlikte dijital ve medya okuryazarlığı eğitim yetkinliklerine gidecek bir
yol sunan dört kürasyon yetkinliğine yönelik olarak derinleştirilmiş öğrenme yaklaşımı kullanıyoruz. Bu yaklaşım multimedya tüketimi, metinler arası çözümleme, çatı ve
perspektif, gündem belirleme ve taraflılık, kaynaklar, sesler ve online inanırlık hakkında etkin bir öğretim çerçevesi olarak konumlandırılmıştır (Leu ve ark., 2011). Ayrıca
sınıfı da “öğrencilerin sınıfın dışında kullandıkları medya alışkanlıklarını ve ağları dijital öğrenciler neslinin daha yüksek katılımını sağlayacak şekilde resmi bir ortamda”
bütünleştiren bir alan olarak konumlandırır (Mihailidis ve Cohen, 2013).

KÜRASYONUN DERİNLEŞTİRİLMESİ

Derinleştirme çabaları, ek açıklama ve araçlar temin ederek öğrencilere yapılandırılmış öğrenme tasarımı sunarken aynı zamanda kendilerini eğitme yolculuklarında ilerlemelerine yardımcı olur. Derinleştirme çabaları genellikle ezber becerilerini geliştirme (sözcük dağarcığı, matematiksel hesaplama, vs.) aracılığıyla kavramlaştırılsa da burada bu yapıyı modelimizde var olan online kürasyonun öğrenme açılımlarını daha iyi
anlamak için kullanıyoruz (bkz. Şekil İki).
Herhangi bir kavramın ya da becerinin derinleştirilmesi öğrencilerin öğrenmeye
kademeli aralıklarla yaklaşmasını gerektirir. Temel düşünceyle başlar ve bilinçli şekilBildiriler Kitabı
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de katmanlı bir süreçte ilerlerler, en sonunda sadece becerilere değil, bu becerileri anlamlı şekilde kullanacak eleştirel yaradılışa da hakim olurlar. Bu süreç, medya okuryazarlığı geliştirme sürecinden farklı değildir. Ancak medya okuryazarlığının temel kavramları sıklıkla eşzamanlı olarak öğrenilir ve uygulanır. Öğrenciler tek tek süreçleri
bütünsel uygulamaya geçmeden önce anlarlar; dolayısıyla bitmiş görevin, yani potansiyel olarak sonsuz verilerin kürasyonunun yoğun doğası birikimli ve deneyime dayalı bir çabadır.
Aşağıdaki şekil kürasyon ve medya eğitimine yönelik derinleştirilmiş bir yaklaşım
sunar. Dijital kültürde kürasyona eleştirel bir yaklaşım geliştirmek amacıyla dört temel
yetkinlik sunuyoruz. Öncelikle, öğrenciler online bilgi bolluğunu eleştirmeyi öğrenirler.
Hangisi doğru? Hangisi yanıltıcı? Nasıl bilebiliriz? Bu ilk adım hem kürasyonun hem
medya okuryazarlığının eleştirel temelini oluşturur. İkincisi, öğrenciler online kültüre
anlamlı ve uygun şekilde katkıda bulunmayı öğrenirler. Bilginin ve kişisel deneyimlerin online paylaşılması yansıtıcı ama hedef kitle tabanlı bir süreç olmalıdır. Üçüncüsü,
öğrenciler hem platforma özel hem de platformdan bağımsız işbirliği becerileri geliştirerek online alanlarda işbirliği yapmayı öğrenirler. Facebook baskın medyaysa, öğrenciler bu alanda kürasyonun ve işbirliğinin ne anlama geldiğini anlarken aynı zamanda
bu becerileri gelişmekte olan yeni sosyal medyaya da uygulayabilmelidirler. Dördüncüsü, öğrenciler yaratmayı öğrenirler. Yaratım günümüz online ve sosyal medyasının işbirliğine dayalı kültürünü besler ve gençliğimizde medya içeriği üretme ve yeniden tasarlama açısından muazzam bir yaratıcı kapasite var.
Bu modelin adımları öğrencileri kişisel ve sosyal katılım amaçları doğrultusunda online içerik bolluğunun eleştirel kürasyonunu yapmaya hazırlar. Başlı başına kürasyon
eylemi en basit şekliyle kaynaklar arası bilgilerin toplanması anlamına gelebilir. Ancak
medya okuryazarlığı bağlamında ve derinleştirilmiş model kapsamında kürasyon öğrencileri etraflarındaki dünyaya daha iyi dahil olacak şekilde konumlandıran eleştirel
ve yurttaşlık açısından daha değerli bir faaliyet demektir. “İnternet artık kürasyonu hızlı ve büyük içeriğinde gezinen kullanıcılar için bir varsayılan olarak tanımlandığı için,
bilgi kürasyonu kabiliyeti işbirliğine dayalı alanlarda medya okuryazarlık yetkinlikleri
açısından temel önem taşır” (Mihailidis ve Cohen, 2013).
Şekil 2: Derinleştirilmiş Kürasyon Yaklaşımı
KÜRASYON
yaratım
işbirliği
katkı
eleştiri
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1. ELEŞTİRİ - Medya okuryazarlığı eğitimi eleştirel düşünce temelleri üzerine oturur (bkz. Alvermann ve Hagood, 2000; De Abreu ve Mihailidis, 2014; Kellner ve Share,
2005, 2007; Livingstone, 2004). Online bilgi bolluğu daha değerli, dengeli, eleştirel ve
bağımsız bilgiyi kullanıma sunmuştur. Ayrıca eleştirel olmayan tüketicinin hatalar, yalanlar ve yanlış bilgiler toplaması olasılığını ortaya çıkarmıştır (Bartlett ve Miller, 2011).
Genç vatandaşların eleştirel düşünebilmesine yardımcı olmak geleneksel ve yeni medyayla gittikçe daha üretken ve bilinçli şekilde etkileşim kurmalarına olanak tanır. Kürasyona derinleştirici yaklaşımın ilk adımı öğrencilere tükettikleri bilginin değeri ve temin
edilme şekli ile bağlamı hakkında eleştirel düşünmeyi öğretmeyi içerirken temel medya
okuryazarlığı yetkinliklerinin gelişebileceği bir temel oluşturur.
2. KATKI – Gençlik ağırlıklı olarak sosyal ağları, kaynakları ve mobil uygulamaları bugün bilgi gereksinimları için kullanır. Bunun karşılığında, sosyal ağlar kullanıcıların anlamlı ve üretken şekillerde bilgi paylaşmasına yardımcı olan yeni işlevler sunarlar. Sosyal ağlar, Shirky’ye göre (2008),
…bilgiyi hem büyütür hem filtreler. Sistemdeki bilgi arkadaşlar ve arkadaşlar ve arkadaşlar (ya da en azından tanıdıklar ve tanıdıkların tanıdıkları) tarafından sağlandığından, insanlar çoğunlukla arkadaşlarının ilgi duyduğu bilgiler alırlar. İster bir dedikodu, ister iş başvurusu isterse sevdikleri yeni bir şarkı olsun, belirli bir bilgiyle ilgilenen ne kadar çok arkadaşınız varsa, o bilgiyi duyma olasılığınız da o kadar yüksektir (s. 221).

Kürasyona yönelik derinleştirme modelindeki ikinci yetkinlik olan katkı, katkı eylemine bireylerin “etkin ve sorumlu medya iletileri üretebildikleri”, iç gözleme dayalı ve
hedef kitle tabanlı bir deneyim olarak yaklaşır (Silverblatt, 2001, s. 120). Dijital çağda,
mesaj üretmek tweet atmak, yazı eklemek ya da paylaşmak kadar basittir. Ağ bağlantılı
kalabalık için, katkı olağandır; katkılar olmazsa, ağ dağılır. Medya okuryazarı kalabalıklar kamu alanlarına katkılarını büyük bir grup için anlatıların, diyalogların ve ilgi duyulan konuların tanımlanmasına yardım edilmesi olarak değerlendirirler. İster mizah,
içgörü ya da kaçamak olsun, katkılarının değerini hep birlikte grubun konumunu, bağlantısallığını ve canlılığını besleyen dinamik ve seçmeli bir sesler grubuna katkıda bulunmak olarak görürler. Ayrıca filtreleme balonlarının (Pariser, 2011), online davranış
izlemenin ve yer tanımlı izlemenin potansiyel zararlarının da farkındadırlar.
3. İŞBİRLİĞİ – Kürasyon derinleştirme sürecinin üçüncü halkası olan işbirliği sadece anlamlı ve değerli içerik katkısında bulunmaktan aktif işbirliğine davranışsal geçiş içerir. Medya okuryazarlığına katılımcı yaklaşımlar bugün var olan işbirliği alanlarının zengin örneklerinde görülebilir. Kickstarter, Groupon, Carrotbmob, Charity Water ve Ushahidi tümüyle vatandaşların işbirliği yetilerini merkeze alan platformlardan sadece birkaçıdır. Büyük fikirlerin desteklenmesi, yerel örgütlere fayda sağlamanın ya da görüşleri dile getirip şiddeti izlemenin yollarının bulunması hep ağın üyeleBildiriler Kitabı
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ri arasında koordinasyonlu ve işbirliğine dayalı bir çaba gerektirir. Medya okuryazarlığı yetkinlikleri, Jenkins’in (2006) türettiği terimle ifade etmek gerekirse, bu “işbirliği yandaşlarını” desteklemelidir; çünkü katılım ve medya kültürünün bağlantı noktasını temsil ederler.
4. YARATIM – Son olarak, medya okuryazarı küratör dijital kültürde ikinci bir bağlantılılık ve bir konum duygusu inşa edecek bağlam yaratabilmelidir. Bugün genç vatandaşların yaratıcı potansiyelini görmek için sadece YouTube’a bakmamız yeterlidir.
Bu alana her dakika 100 saati aşkın içerik yüklenmektedir2. Vatandaşlar artık yaratıcılık, yaratım ve sahiplenme açısından ağlarla rekabet edebilirler. Bazıları orijinal, bazıları remikslenmiş çeşitli içeriklerin yüklenmesi her türlü araştırılabilir konu yelpazesi hakkında işbirliğine dayalı bir anlatı sunan bir sivil yaratımlar ekosisteminin gelişimini gösterir. Remix (Remiks) adlı kitabında, Lawrence Lessig (2008) “dijital teknoloji
araçlarını, en yenilikçi modern işletim sistemlerinde toplanmış en basit araçları kullanan herkes görüntüler, müzik ya da video kullanarak ‘yazmaya’ başlayabilir. Bunun ötesinde, ücretsiz bir dijital ağın olanaklarını kullanan herkes yazdığını başkalarıyla paylaşabilir” (s. 69).
Yaratım, medya okuryazarlığı bağlamında, gençliğin kamu alanlarında “medya” içeriği üretme, paylaşma ve sahiplenme kapasitesiyle ilgilidir. Dijital öncesi çağda varsayıldığının aksine, yaratım sıfırdan başlanmasını gerektirmez ama medya ve bilginin yeniden paketlendiği, sahiplenildiği ve dağıtıldığı yeni yollar içerir. Yaratım ayrıca gençliğin
eleştirel ileti oluşturma, dağıtma ve almanın temellerini üretme ve anlama kapasitelerini sahiplenmesine de olanak tanır. Medya okuryazarlığı uzmanı Belinha De Abreu’ya
göre (2011), “Kendi yapımlarını yaratan [öğrenciler] artık kavramsallaştırmayı ve eleştirel düşünmeyi öğrenirken hedef kitlelerin metinleri nasıl göreceğini de düşünmelidirler” (s. 37). Fikirlerden remikslemeye kadar, medya okuryazarı vatandaş katkı yaratma
ve paylaşma kabiliyetinden faydalanır ve bu ilişkilerin online sivil sesler açısından taşıdığı gücü kabul eder (Erstad ve ark., 2007).

SONUÇ:
DİJİTAL KÜLTÜRDE KÜRASYON VE ÖĞRENME

İster sizinki, benimki ya da bizimki olsun, dijital kültürün geleceği yaşamlarımıza sızıp büyüten, dağıtan, zenginleştiren ve karmaşıklaştıran medyayı kullanmayı ne kadar
iyi öğrendiğimize bağlıdır. Bir arama motorunu nasıl kullandığınız, telefon kameranızdaki videoyu nasıl oynattığınız ya da Facebook durumunuzu nasıl güncellediğiniz siz ve
2.
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herkes için önemlidir; çünkü insanların gelişmekte olan bir iletişim düzeninin ilk yıllarında medyayı kullanma yolları bu medyanın sonraki onlarca yıl boyunca doğru ya da
yanlış kullanılmasını etkileyebilir. - Howard Rheingold, Net Smart, 1.
Günümüz dijital kültüründe, gençler bilgilendirme ve iletişim alışkanlıkları üzerinde daha büyük bir özerklik kurmuş durumdalar. Bunun karşılığında, Rheingold’un yukarıda belirttiği gibi, bu durum yeni sosyal platformların, araçların ve teknolojilerin ileride doğru ya da yanlış kullanılmasını belirleyecektir. Mobil platformlar ve uçtan uca
teknolojiler bugün gençliğin günlük bilgilendirme ve iletişim gereksinimlerini gittikçe
kolaylaştırırken, eğitimciler online eleştirel gezinme, sorgulama ve ifadeye yönelik yeni modeller benimsemelidirler.
Bu rapor kürasyonu dijital ve medya okuryazarlığı eğitiminin temel yetkinliği olarak konumlandırmaktadır. Çerçevemizdeki dört özel adım kural koymayı amaçlamamaktadır; aksine medya okuryazarlığı bağlamında kürasyon öğretimine yönelik farklı giriş noktaları ve fikirler sunmaktadır. Öğrenciler becerikli online düzenleyiciler olabilirler ama işbirliği yapma biçimlerinde zorlanabilirler. Bazıları deneyimli bilgi yaratıcıları olabilirler ama bilgiyi anlamlı ve anlayışlı şekillerde paylaşmanın yollarını pek
anlamayabilirler. Kürasyon, bu anlamda, araçlara uzanan bir amaç değil, bugün dijital
medya ve kişisel içeriğe gerçek katılım için yapılandırılmış ve yöntemsel bir giriş noktasıdır. Medya mesajlarına cevap mekanizması olarak eleştirel düşünceyi temel alan geçmiş medya eğitimi modelleri artık yeterli değildir. Günümüz dijital kültüründe, medya
okuryazarlığı çözümleme ve değerlendirmeye paralel olarak mutlaka eleştirel gezinme
ve ifade içermelidir. Kürasyon bu yeni manzaraya yaklaşmanın bir yolu olmanın ötesinde her zamankinden daha çok yaratan, paylaşan ve ifade eden bir nesil için gittikçe
daha büyük bir anlam taşımaktadır.

Çevirmen: Pınar Şengözer Şiraz
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Medya çağı bize birçok zorluk sunuyor. Korkular kadar fırsatlarla da karşılaşıyoruz
ve kültürel, eğitimsel ve dini liderlerin (hepsi olmasa da) birçoğu buna karşılık vermesi gerektiğini hissediyor. Medya ve açılımlarına bakarken kullandığımız çerçeveler arasında, hiçbiri çocuklar ve medya sorunu kadar önemli ve acil görünmüyor. Çocuklara yönelik endişe 20. yüzyılın başlarında ilk büyük araştırmalara vesile olurken çocuklar üzerindeki potansiyel etkilerse aynı yüzyılın ortalarında medyada şiddet çalışmalarının yolunu açtı. Öyle ki “etki” geleneğini izleyen bütün bir medya araştırmaları mekanizmasının kaynağının çocuklara ve medyanın çocuklar üzerindeki etkilerine yönelik endişede yattığı söylenebilir.
Diğer yandan, özellikle belirli ve tekil medya etkilerinin dar sınırları dışında çocukları ve medyayı araştırmak halen son derece zor. Üstelik medya değişiminin, özellikle dijital medyanın gelişiminin çocuklar üzerindeki yansımalarını anlamak istiyorsak,
kesinlikle daha geniş kapsamlı bir araştırma gereklidir. Çocuklar yetişkinler gibi gözlemlenip deneylere tabi tutulamazlar ve çocukların medyayı nasıl gördüğüne, düşündüğüne ve kullandığına ilişkin güvenilir bilgi sağlamak da son derece zordur. Başlı başına karmaşık birer haber kaynağı olmalarının ötesinde, anne baba katılımı ve onların
onay/ret süreci de sıklıkla çocuklarla ilgili araştırmaları karmaşıklaştırır.
Bu nedenle, hakkında en az bilgi sahibi olduğumuz medya dünyası, bize fiziksel olarak en yakın görüneni, yani çocukların dünyasıdır. Elimizde çocukların medyayı nasıl
seçtiklerine, medyadaki tercihlerine ve medyadan duydukları memnuniyete, medya deneyimine ilişkin dilek ve arzularına, kullanım alışkanlıklarına ve tükettikleri medyayla
ilgili anlam çıkarma ve dünya kurma süreçlerine ilişkin çok az faydalı araştırma kanıtı olması bu durumu daha da karmaşık ve sıra dışı kılıyor. Kanıtların büyük bölümüne
çocuk gelişimi ve psikolojisi literatüründen öğrendiklerimizin, diğer yaş gruplarından
yola çıkılarak yapılan tahminler ve çıkarımların, uygun eğitim ve anne babalık uygulamalarından elde edilen genelgeçer bilgilerin, doğrudan gözlemlerin ve çocuklarla rastgele yapılan sohbetlerden edinilen içgörülerin birleşiminden ulaşıyoruz.
Çocuklar ve medya bağlamında din gibi özel bir konu ise daha büyük zorluklar, belirsizlikler ve sorunlar içeriyor. Bu konuda daha da az araştırma kanıtı bulunuyor ve din
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boyutunun dahil olması kültürel ve ahlaki değerleri çevreleyen çok daha karmaşık bir
meseleler grubuyla birlikte sosyal uygulama ve aile ilişkileri yapısı sorunlarını ön plana
çıkarıyor. Din ayrıca ana meselenin belirli bir din odaklı medya yapımı ya da uygulamasının manevi, ahlaki ya da davranışsal yansımalarından hangisi olacağı sorusu çerçevesinde de belirsizlik yaratıyor. Öyle ki, “din”den bahsederken aslında dinin özünümü, yoksa dinin ahlaksal ya da davranışsal katmanlardaki yansımalarını mı kastettiğimiz sorusu gizliden gizliye varlığını hissettiriyor.
Çocuklara yönelik dini (ya da din kaynaklı veya odaklı) medya aracılığıyla nasıl üretmeli, pazarlamalı, yayınlamalı, çekmeli ve öğretmeliyiz gibi geniş kapsamlı bir soruyu
araştırırken, birçok varsayım ya da çerçeve ortaya çıkıyor. Daha sağlam bir temel oluşturmak için bu varsayım ya da çerçeveleri incelemek istiyorum. Bu tespitlerimde hem
medya yapımına ilişkin hem de medya, din ve çocuklar konusu hakkındaki daha geniş
kapsamlı söylemlere ilişkin gözlemlerden yola çıkıyorum. Açıklamaya çalıştığım gibi,
düşüncelerimize temel alabileceğimiz araştırma kanıtları nispeten az. Meslektaşlarımla
aile, din ve medya üzerine çalışmalar yürüttük ve anne babaların çocuklarının dini yaşamıyla ilgili olarak medya hakkında neler düşündüklerini ve konuştuklarını gayet iyi
biliyoruz; ayrıca çocukların medyayı gerçekte nasıl kullandıklarına ilişkin de çok miktarda kanıtımız var. Çocuk medyasının hedef kitlesinin dünyası, gereksinimleri, içgörüleri ve uygulamaları hakkındaysa neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Tespitlerim aynı
zamanda sonraki büyük zorlukla; diğer bir deyişle dijital ve sosyal medyanın hızla değişen gerçeklikleri, sorunları daha da karmaşıklaştırması olası teknolojik gelişmelerle
ilgili olarak öngörülü davranmayı amaçlıyor.
Çocuklar, aileler ve medyaya ilişkin tüm çalışmaları çevreleyen ve elbette özellikle
din hakkındaki konuşmaları etkileyen geniş çerçeveyi modern dünyada, ev hayatı kapsamı ve kısıtları, sınırları ve beklentilerine ilişkin geliştirdiğimiz düşünce yapısı belirliyor. Ev hayatı elbette modernliğin, modern bireyselciliğin sosyal ve kültürel gelişiminin ve sanayileşmenin beraberinde getirdiği yapısal düzenlemelerin bir icadıdır. Düşünce yapımızın özünde, ev hayatı ve oluşumuna ilişkin sürekli bir endişe yatıyor. Ferdinand Tonnies’in tabiriyle “gemeinschaft” (cemaat) ya da tüm toplumların ve kültürlerin (Durkheim’ın ifadesiyle) “mekanik” bir aile, topluluk, iş, kültür ve din uyumu içinde
yaşadığı varsayılan sanayi öncesi durumdan “geselleschaft” (cemiyet) ya da zoraki dayanışmaların, dar sosyal ilişkilerin, gergin dini bağların ve sosyal ilişkilere daha yöntemsel ve yinelemeli bir yaklaşımın egemen olduğu, Habermas’ın “sistem dünyası” olarak
tanımladığı sanayi sonrası döneme taşıyan sözüm ona tarihi yolculuk hakkında kafa
patlatmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, geçmişe ve sözüm ona ahengine değer verip
birbiriyle rekabet eden çok sayıda siyasi, teknolojik ve ekonomik güçleriyle bugünden
korkan, edinilmiş bir sosyal imgelem doğrultusunda hareket ediyoruz.
Modernlikle ilgili bu kaygı özellikle ev hayatında güçleniyor. Genel olarak Batı’da
(ve özellikle anavatanımda), bunun kökeninde çoğunlukla 1950’li yıllar civarında ya-
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şanmış, aile yaşamı, cinsiyet rolleri ve ilişkileri, topluluk ve din bağlarının güçlü ve dayanıklı olduğu, ailelerin bu dengeye yönelik herhangi bir tehditten korkmadığı bir mükemmellik dönemi imgelemi yatar. Bu doğrultuda, aile dış güçlere karşı savunulması
gereken, sınırlı ve korunaklı bir alan olarak görülür. Modernliğin son dönemlerinde ve
göreceli refah ve güvenlik bağlamlarında, bu tehditler fiziksel olmaktan çok ahlaka ve
değerlere yöneliktir.
Medya her zaman bu kaygı söyleminde büyük bir yer tutar. Nedenini anlamak hiç
zor değil. Diğer birçok tehdidin aksine, medya tam da evimizin içindedir (ya da orada
olmayı arzu eder). Yaşamlarımıza sinsice sızarak (ya da öyle düşünülür) çok uzaklardaki kanalları, şebekeleri ve etkilerini evin korunaklı ortamına sokmuştur. Sızma metaforları medya ve aile tartışmalarımızı egemenliği altına almıştır. Medyayı yabancı, yapay ve tehditkar olarak değerlendiririz. Bu değerlendirme elbette fazlasıyla anne babalık ve çocuklara ilişkin konulara odaklanmıştır. Ayrıca patolojilerine, medyanın tehlikelerine ve tehditlerine odaklanan medya çözümlemeleriyle de hoş bir birliktelik sergiler. Çoğu eleştirmen bir kopukluk varsayımıyla yola çıkarak medyanın her zaman ev
yaşamından ve ev dünyasından kopuk olduğunu, hatta bu yaşam ve dünya üzerinde yıkıcı etki yarattığını iddia eder.
Medya ev ortamını yıkıyorsa, tespitlerimin diğer teması olan din ne durumda? Dinin rolü şaşırtıcı şekilde belirsizdir. Genel olarak dinin hayali geçmişlerimizin bileşenlerinden biri olarak bir sahicilik taşıdığı varsayılsa da belirli din türleri sorunlu olabilir. Modern anne babalar kontrolleri dışındaki dini etkilere şüpheyle yaklaşırlar. Anne
babalar onayladıkları medya içeriklerini araştıracak ve kendilerinin seçmediklerinden
şüphe duyacaklar. Bu işleyiş çocuklara yönelik medya hakkındaki düşünce şeklimizden
pek farklı değil. Ancak çocuklar için üretilmiş ve aşırı ölçüde bağnaz olmayan çok az
dini medya içeriği bulunması nedeniyle anne babaların seçenekleri çok sınırlı. Şimdi
açıklayacağım bir nedenden ötürü bu durum sorun oluşturuyor. Ancak çocuklara yönelik dini medya diğer gruplara yönelik dini medyayla aynı zorluklarla karşılaşıyor: internet siteleri, televizyon, DVD’ler, popüler müzik. Bunların arasındaki en temel zorluk, seküler ya da ticari medyadan ayırt edilebilecek, çekici, çarpıcı ve anlamlı içerikler
üretme sorunudur. Basitçe ifade etmek gerekirse, popüler ve çekici seküler medya ile
dini medya arasında “geçiş yapma” zorluğu yüksek bir eşiktir.
Anne babaların çocuklara yönelik dini medyayla ilgili niyetleri geniş ve önemli bir
anne baba yetki alanına girer. Medya hanelerinde dinle ilgili çalışmalarımızda, hane cinsiyet ilişkilerinin en belirleyici boyutlarından birinin evin ahlak kültürüyle ilgili kararları alma yetkisinin kimde olduğu meselesi olduğunu bulduk. Tutucu dindar evlerde,
bu rol babaya ait. Öyle ki medya, din ve erkeklikle ilgili gelecek kitabımızda, çağdaş erkekliğin İngilizce de “P” ile başlayan üç rolle özetlendiğine dikkat çekiyoruz: Provision
(tedarik), Protection (koruma) ve Purpose (amaç). Ayrıca modern yaşamın stresi içinde,
erkek ve kadınların genellikle sorumlulukları geçmişte yapmadıkları şekilde paylaştıkBildiriler Kitabı
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larını ama yetkileri altında olan özel alanlara sahip olmanın erkekler için halen önemini koruduğunu ve “koruyucu” rolünün bu alanlardan biri olduğunu da bulduk. Bu koruma rolü sıklıkla ahlaki ve manevi koruma olarak ortaya çıkıyor ve erkeklerin bu rolü
oynayabilecekleri birkaç yerden biri de evdeki medya kontrolünde kendini gösteriyor.
Dolayısıyla medya ailenin dini değerlerinin tartışıldığı ve temsil edildiği merkezi konumlardan biri olarak kodlanıyor. Bu da medya ve medyaya yönelik anne baba tutumları üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. Sonuç itibarıyla, evde nelerin uygun olduğu ve
tüketilebileceğine ilişkin kararlar, her ne kastedilirse kastedilsin, hangi yapımların dini
“etkiler”i olabileceğinden çok daha fazlasını içeriyor.
Çocuklara yönelik medyayla ilgili ebeveyn politikalarının ve seçimlerinin çoğunlukla çocukların aslında nelere maruz kalacağını belirlemediğine ilişkin sağlam kanıtları dikkate aldığımızda, ortaya büyük bir belirsizlik çıkıyor. Bunu tekrarlamama izin verin; çünkü bunun önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bizim ve diğerlerinin kanıtlarının çoğunluğu, çocuk medyası diyetlerinin anne baba dilekleri ve politikalarıyla
etkin şekilde kontrol edilmediğini ortaya koyuyor.
Bu sorunun bir diğer çerçevesi de çocukların kendi temsil yetkileridir. Din ve çocuklara yönelik medyaya ilişkin çoğu kuralcı ve kısıtlayıcı söylem, çocukların medya
yaşamlarıyla ilgili olarak kendi temsil yetkilerini göz ardı eder. Yaptığımız tüm politikalar, süreçler, kurallar ve hükümlerin çocukların neler tükettiğini ve yaptığını belirlediğini varsayıyoruz. Ancak gerçek hiç de öyle değil. Temsil yetkisine ilişkin bu varsayım aynı zamanda deneyime dayalı anlayışımızı da sınırlandıran bir etmendir. Çocuklara nadiren medya hakkında onlara temsil yetkisi tanıyacak, kendi fikirlerini ve
“iyi”, “kötü” ve “uygun” medya tanımlarımızın sınırları dışındaki deneyimlerini ifade
etmelerine olanak verecek şekilde sorular sorarız. Bu alanda ergenlerle yapılan çalışmalar son derece ümit vericidir ve sadece çocukları dinlersek çok şey öğreneceğimizi varsayabiliriz.
Temsil yetkilerine ilişkin varsayımlarımız aynı zamanda ev hayatı hakkındaki kaygılarımızla da işe yaramaz bir şekilde etkileşim kurar. Çocukların medyada dini ve diğer değerleri ayırt etme becerilerinden şüphelendiğimiz için, medya kullanımlarının bazı etkilerinden ve sonuçlarından korkuyoruz. Medyanın onları dönüştürebileceği şeyden korkuyoruz. Medya, din ve çocuklar hakkında online yorumlarla ilgili yüzeysel bir
araştırmada ifade edilen çok sayıda korkuyla bunu doğrularken bu korkuların çoğunluğu çocuklara yönelik dini medyanın asıl niyetinin onları güdümlemek olduğunu ileri sürüyor. Yine çocukların kendi potansiyel temsil yetkileri göz ardı edilirken sadece
medyanın tutsağı ya da kurbanı rolünü üstlendikleri varsayılıyor.
Çocuklara yönelik dini medyanın en derin belirsizliklerinden biri tam da bu alanda
kendini gösteriyor. Bir yanda, çocukların medyayla ilişkilerinde kendi temsil yetkilerinden şüphelenirken yanlış dini medya türünün potansiyel tehlikelerinden korkuyor ve
yakınıyoruz. Aynı zamanda, çocuklara yönelik dini medyayla ilgili kuralları koyarken,
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genellikle üretmek ya da desteklemek istediğimiz “iyi” ya da “olumlu” medyanın da çocukları bu kez iyi yönde olsa da yine güdümleyeceğini varsayıyoruz.
Medya, çocuklar ve din sorununa özel bir diğer önemli çerçeve ise medyanın çok
önemli bir şekilde olumlu faydaya dönüştürülebileceği yönündeki etkili düşüncedir. Semavi dinlerde, gençler arasında dini katılımın düşüşe geçtiğine ilişkin yaygın bir kanı
vardır. Bu küresel bir olgudur. Gençlik bugün dini uygulamalara ve dini geleneğe gittikçe daha az yönelmektedir. Bu tespit gençlerin katılımının ve özdeşiminin yüksek olduğu
yerlerde bile doğrudur. Bu konunun endişe yarattığı birçok yerde, medya yaygın şekilde
çözüm olarak görülüyor. Yeni dijital ve sosyal medya dahil olmak üzere, modern medya
gençleri camiye ya da kiliseye geri getirmek ve orada tutmak için kullanılamaz mı?
Bu şekilde, çocuklara yönelik medya, büyüyüp geliştikçe bu etkilere maruz kalacak
çocukları hazırlamak üzere konuşlandırılan aynı projeye dahil olacaktır. Sonuç itibarıyla, medyaya dünya çapında gençlerin geleneğe gittikçe daha şüpheci yaklaşmasına yol
açan güçlü sosyal kuvvetleri (ve bizzat medya da bu durumun yaratılmasına katkıda bulunuyor) ortadan kaldırmak gibi çok daha zor ve zorlayıcı bir görev veriliyor.
Bu çerçeveler bazı güçlü kuvvetlerle karşılaşıyor. Bunların en önemlisi, anne babaların ve ailelerin medya hakkında hissettikleri son derece gerçek belirsizliktir. Bir yanda,
sözünü ettiğim korku ve kaygı var ama diğer yanda da medya yoğun çekiciliğini koruyor. Bunun nedeni, medyanın kültürün temelini oluşturan, önemli ve çarpıcı fikirleri,
değerleri ve hassasiyetleri dile getirmesidir. Medya çağdaş “öykücümüzdür”. Kabile ateşinin etrafında oturup tarih, bellek ve değerlere ilişkin önemli efsaneler ve anlatılar tasarlayan ihtiyarlar heyetidir. Bu şekilde “seküler” medyanın en azından “kutsal” bir potansiyeli vardır: Kültürlerinin merkezlerindeki değerleri ve idealleri dile getirir. Medya
bu nedenle ortak toplum değerlerini yansıtması açısından “işe yarıyor”.
Medyanın bu merkezi konumu, bir şekilde, “ortak kültür” ya da ortak kültürel bağlam oluşturduğu anlamına geliyor. Ortak kültürel sohbetin parçası olmak istiyoruz.
“Dışarıda bırakılmak” istemiyoruz. Modern kültürler geçmiştekinden çok daha küçük
parçalara ayrıldı ama yine de güçlü ortaklık anları, simgeleri ve mecazları ortaya çıkıyor. Bunlar önemli dünya etkinlikleri olabileceği gibi küresel çapta gişe rekorları kıran
filmler ya da sinema yıldızları, tat ve moda trendleri, yeni müzik veya dans türleri, hatta sosyal, siyasi veya dini hareketler gibi yaygın şekilde paylaşılan kültürel ifadeler ve
deneyimler de olabilir. Hepimiz böyle şeylere katılmak isteriz ve medya dünyası bunun
merkezinde durur. Sonuç itibarıyla, biz yetişkinler medya hakkında derin bir belirsizlik hissiyle baş başa kalıyoruz: Bir yanda, ev hayatını ve ev hayatı değerlerini tehdit ediyor ve potansiyel bir tehlike oluşturuyor. Diğer yanda, bölgesel, ulusal ve küresel “ortak
kültürler”e açılan bir pencere görevi görüyor.
Bu belirsizlik hissi çocuklara yönelik medyayla ilgili duygularımıza da uzanıyor. Merkezimizde görüştüğümüz ve çocuklarının medya diyetlerini şekillendirmekle ilgili son
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derece iyi niyetler besleyen anne babaların çoğunluğu bu aynı olguyla karşı karşıya kaldı. Ancak bu kez çocuklarının okullarında ve arkadaş çevrelerinde “dışlanmış” duruma
düşürmeme arzusunda kendini gösterdi. Çocuklarımızın ötekileştirilmesini ve kültürel
sohbetten “dışlanmasını” istemiyoruz. Ayrıca anne baba olanlarımız çocukların bu konuyu ne kadar güçlü ve etkin şekilde savunduklarını gayet iyi bilir. “Herkes bunu seyrediyor…” yaygın bir nakarattır.
Pratikte, doğrudan maruz kalmalarını sınırlandırmakta başarılı olsak bile çocukları
medyanın bu kültürel girdilerinden korumak son derece zordur. Günlük sosyal ağları
aracılığıyla en son video oyunları, modalar, televizyon programları, sosyal medya trendleri, vs. hakkında yoğun bilgi edinirler. Modern hayatta, ebeveynler ne kadar dikkatli,
amaçlı, hatta kısıtlayıcı olsalar da “medyasız çocuk yoktur” demeyi seviyorum.
Birçok anne baba ve özellikle çalışmaya katılanlar arasındaki dindar anne babalar
bu belirsizliği daha önce dile getirdiğim özerklik meselesiyle aşıyorlar. Aslında hiçbirimiz çocuklarımızın “kurban” ya da medyayı sorumlu şekilde tüketemeyecek kadar
saf olduğunu düşünmek istemiyoruz. Böyle bir iddiada bulunmak dolaylı olarak kendi ebeveynliğimizi suçlamak demektir. Dindar anne babalar dini yaşamı ve dini değerleri çocukların kültürle ve kültürel değerlerle karşılaşmalarını ve uzlaşmalarını sağlayacak bir tür “alet takımı” olarak görme eğilimindedirler. Dolayısıyla anne babalık çocukları doğru değerler ve tekniklerle “donatmak”tır. Burada gayet iyi temsil edilen geniş kapsamlı ve etkili “medya okuryazarlığı” hareketi bu itici güçle yola çıkmıştır. Ayrıca en azından Amerika Birleşik Devletleri’nde medya okuryazarlığı her zaman dini
topluluğun güçlü bir temeli olmuştur. Dolayısıyla birçok dindar anne baba çocukların
özerkliği düşüncesini koşullu olarak benimsemeyi seçmiştir: Çocukların doğru seçimleri yapmak için uygun rehberliğe ihtiyaç duyduklarını ama seçim yapmakta özgür olmaları gerektiğini varsayarlar.
Tüm bunlar kulağa gayet hoş ve makul gelse de çocuklar, medya ve din sorununu
çözememiştir. Zaman zaman kamusal ya da özel yaşamda hemen ve kolaylıkla medyaya ve “tehlikeli” medyanın ev hayatımızın korunaklı ve dingin ortamına sızmasına
atfedilen krizlerin yol açtığı “ahlaki panikler” görüyoruz. Sıklıkla bu paniklerin merkezinde dindar sesler yer alır. Bazen de bu karşıtlar dinin ya da dini değerlerin medyadaki değer tartışmaları için önemli işaretler ve mihenk taşları olduğunu belirtirler. Durumun sandığımızdan çok daha karmaşık olduğuna ilişkin kanıtlara rağmen,
ev hayatıyla ilgili kaygılar kolaylıkla üstesinden gelemeyeceğimiz kadar klişeleşmiş ve
kanıksanmıştır.
Dijital ve sosyal medyanın tüm dünyada sosyal yaşamda gittikçe daha yayılmasıyla
birlikte bu durum çok daha karmaşıklaşacaktır. “Geleneksel” medyadan bahsederken
çocukların kendilerini temsil etme yetkileri önemli bir mesele olmaya devam ederken
yeni dijital çağ tümüyle özerklik demektir. Yaygın olarak gözlemlendiği üzere, bu medya kanalları kendi tüketicilerini ve uygulayıcılarını (üstelik bunlar gittikçe aynılaşıyor)
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bazılarının üretim ile tüketimi tek kelimede buluşturarak “pro-sumption” (üretici tüketim) dediği bir katılım öznelliğine davet ediyor. Bu medya kanalları izleyici kitlesini
pasif olarak varsayan ve çerçeveleyen medyanın çok ötesinde olanaklar sağlıyor. İzleyici kitleleri bugün aktifler ve hiçbir izleyici kitlesi gençlerden ve çocuklardan daha aktif
değil. Diğer bir deyişle, daha önce medyayla ilgili aile veya topluluk değerlerini ya da
politikalarını şekillendirirken ne tür zorluklarla karşılaşmış olursak olalım, bugün çok
daha zorlayıcı ve zorlu bir durumdayız.
Din dünyasında, birçok dindar ses bu medya kanallarında büyük potansiyel gördü
ve kullanıcıları arasında dini inancı, maneviyatı teşvik etmek için nasıl kullanılabileceğine ilişkin yoğun spekülasyonlar yapıldı. Aslında birçok kullanıcının ve kullanıcı topluluğunun bu medya kanallarını kullanarak yepyeni inanç ve aidiyet ağları oluşturduklarına ilişkin kanıtlar var. Yeni dinler ve din türleri ortaya çıkıyor. Diğer bir deyişle, bu
medya kanallarının geleneksel ve kurumsal dini destekleme ya da tasarlama potansiyelinden çok daha yaygın ve güçlü bir açılımlar dizisi söz konusu.
Bu da bizi dijital çağın dine yönelik bir başka zorluğuna götürüyor: Geleneksel dinler bu yeni medya kanallarından faydalanma konusunda yeni ve popüler din türleri kadar donanımlı değil. Bu eğilimin devam edeceğini ve çocuk izleyici kitlesi dahil olmak
üzere tüm yaş grupları için gittikçe daha çok içeriğin üretileceğini bekleyebiliriz. Geleneksel dinler birçok açıdan kaybedecek ve anne babalar ile öğretmenler kendilerini daha da derin bir sorunun içinde bulacaklar. Ev hayatındaki kriz, medyanın potansiyeline
ilişkin kaygılar da alevlenecek. Medyayla ilgili birçok ikilemimiz derinleşecek.
Bu yeni çağla yüzleşirken, bana ait iki çerçeve, çocuklar ve medya ya da çocuklar,
medya ve din hakkında yeni düşünce tarzları sunmak istiyorum. Bu çerçeveleri sanırım
bu tür araştırmalar yürüttüğümüz on yıl boyunca birçok medya hanesiyle görüşmelerimden öğrendiklerimle geliştirdim. İlki medya, ev hayatı, çocuklar ve (benim konum
dahilinde) din çalışmasında yeni bir paradigmayı dikkate alma önerisidir. Diğer bir deyişle, medyayı ev hayatıyla kopuklukları açısından değerlendirmeyi bırakıp devamlılıklar açısından değerlendirmeliyiz. Öne sürdüğüm gibi, medyayı evin ahlaki kültürüne
yönelik yıkıcı bir tehdit olarak değerlendirmek kolaydır. Bunun yerine, neden medyanın aile hayatıyla ilgili olarak nasıl işlediğine bakmıyoruz? Bu çıkarım, ortak kültürün
cazibesi ve medyayla belirsiz ilişkilerimiz hakkında söylediklerimin çoğundan alınmış
bir derstir. Bir yandan medyayı yaşamlarımızda böylesine çarpıcı, keyifli ve anlamlı bulurken bizi medyanın ev hayatımıza gizlice sızdığını düşünmeye teşvik eden edinilmiş
idealler yüzünden bölünmüş durumdayız. Medyada kötü, olumsuz, din dışı ya da günahkar değerler olmadığını iddia etmiyorum. Aksine. Evlerimiz ve çocuklarımız ile bu
tür medya arasında duvarlar örebileceğimizi varsaymanın pek anlamlı olmadığını söylüyorum. Bu tür medyanın en karşıt değerlere sahip evlerde bile kültürel açıdan nasıl
etkili olduğunu anlamaya çalışmak daha anlamlıdır. Çünkü gerçekten etkili oluyorlar,
aksi takdirde var olamazlardı.
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Bu çerçeveyle birlikte, çocuk izleyici kitlesinin dünyasıyla ilgili bir tespitimi tekrarlayacağım. Medya, din ve çocukluk arasındaki devamlılıkları daha iyi anlamak için,
çocuk izleyici kitlesinin deneyimlerini ve ifadelerini daha iyi anlamanın yollarını bulsak nasıl olur? Onları dinlemenin, kendi adlarına konuşmalarına olanak tanımanın daha iyi yollarını bulamaz mıyız? Özerkliği destekleyen yeni medya kanalları ortaya çıktıkça, özerklikleri gittikçe medya alışkanlıklarının merkezine oturuyor. Bunun onların bakış açılarından nasıl işlediğini anlamaya çalışsak nasıl olur? Burada ciddi akademisyenliğe, çocuk gelişimi teorisine, ebeveyn yetkilerine, eğitim ve medya okuryazarlığı stratejilerine yer yok demiyorum. Çocukların medyayı nasıl, nerede ve neden tükettikleri gibi önemli soruları sıklıkla göz ardı ettiğimizi söylüyorum. Çok az şey bilmemize rağmen her şeyi bildiğimizi varsaydık. Bence özellikle medya, çocuklar ve dinle ilgili olarak bu soruna yönelik daha ayrıntılı ve uyumlu bir saha araştırmasının vakti geldi de geçiyor bile.
Şimdiye kadar fark etmiş olabileceğiniz gibi, kanaatimce medya, çocuk ve din sorununu ele almak için, öncelikle genel olarak medya ve çocuklar hakkında bazı denenmiş ve onaylanmış varsayımları ele almamız gerekiyor. Dini diğer değerlerin, kültürel
sorunların ve meselelerin bir alt grubu olarak ele almış gibi görünebilirim. Aslında bu
sorunlarla ilgili olarak dinin özgün unsurları olduğunu düşünüyorum. Ancak araştırmamızın öncelikle ele alınması gereken bazı önemli sorunlar olduğunu ortaya koyduğuna inanıyorum. Din çocuklar ile medya arasındaki bazı ilişkilere yansır, bazılarının
itici gücü ve bazılarının da sonucudur. En önemlisi, modern dünyada ev hayatıyla ve
çocuk izleyici kitlesinin özerkliğiyle ilgili kaygılarımıza ilişkin olarak ortaya koyduğum
sorunların kökeninde din meseleleri yatmaktadır.
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Çocuklar İçin Dijital Medya Merkezi Müdür Yardımcısı

ÖZET

Yeni dijital medya, ergenlerin hayatının her noktasına sirayet eden ve her anında var
olan bir olgu haline gelmiştir. Araştırmalar, ergenlerin dijital medyayı çoğunlukla akranlarıyla iletişim kurmak için kullandığını göstermektedir. Ergen gelişimi için önemli bir ortama dönüşmüş olması sebebiyle, yeni medyanın gençler üzerindeki sosyal ve
bilişsel etkilerinin incelenmesi önem taşımaktadır. Bu bildiride, ilk önce geçtiğimiz on
senede kendi laboratuvarımda yürütmüş olduğumuz araştırmaları değerlendireceğim.
Bu ilk çalışmalarda, çevrimiçi sohbet odaları, bloglar ve sosyal ağ siteleri gibi çeşitli çevrimiçi ergen iletişimi forumları incelenmiştir. Niteliksel ve niceliksel yöntemler kullanılarak yürütülen bu araştırmalar, ergenlerin yeni medyayı temel ergenlik meselelerinin hizmetinde kullandığını, ayrıca çevrimdışı ve çevrimiçi hayatlarının birbiriyle psikolojik olarak bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur.Çalışmalarımız, gençlerin çevrimiçi ortamı, çevrimdışı hayatlarında tanıdıkları akranlarıyla bağlantı kurmak, kimlik
inşasının bir parçası olarak öz sunumlarıyla meşgul olmak, sağlık ve cinsellik konusunda önemli bilgiler edinmek için kullandıklarını göstermiştir. Yeni medya kullanımı ergenlik döneminde kimlik ve mahremiyet gelişimiyle ilişkili gibi görünüyor olsa da, bu
araçların bilişsel etkileri hakkında çok az şey bilinmektedir. Bilişsel etkiler üzerine olan
araştırmamızı, bilişsel sosyalleşmenin teorik yapısına göre kurduk ve bir ortamın tekrarlı kullanımının, o ortama has sembol sistemlerinden yararlanılması sonucunu doğuracağı ve akabinde bilişsel ve anlatımsal becerileri de etkileyebileceği fikrine dayanarak yürüttük. Bu yapıyı kullanarak, okuma ortamı ve çoklu-görevin öğrenme, okuduğunu anlama ve yazmadaki rolünü incelemek için bir dizi çalışma yaptık. Sunacağım
araştırmalarda çoklu-görev ve okuma ortamının okuma ve yazma üzerindeki etkilerini incelemek için deneysel bir tasarımdan yararlanıldı. Katılımcılar çoklu-görev halinde ya da değilken, kolay ve zor metinler okudular. Şaşırtıcı bir biçimde, çoklu-görevin
okuduğunu anlamayı olumsuz yönde etkilediğine dair bir kanıta rastlamadık. Sunacağım ikinci araştırmada ise çoklu-görev halinde ya da değilken, bir metni kâğıda basılı olarak, dizüstü bilgisayardan ve tabletten okumanın etkileri incelendi. Okuma ortamının ve çoklu-görevin anlama üzerinde bir etkisi olmadığı, ancak çoklu-görevin okuma süresini ciddi oranda arttırdığı tespit edildi. Sonuç olarak, araştırmalar, yeni med-
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yanın ergen gelişiminde önemli bir rol oynadığını gösterdi. Aynı zamanda, yeni medya kullanımının çevrimdışı hayatla ilişkili olduğu ve kişilerin var olan huzuru üzerinde etkisi olabileceği kanıtlandı. Her ne kadar bilişsel etkiler henüz yeteri kadar anlaşılamıyor olsa da, çoklu-görevin dikkat ve öğrenme üzerinde bazı etkileri olabileceğini
anlamaya başlamaktayız.
Anahtar Kelimeler: ergenlerde internet kullanımı, sosyal ve bilişsel etkiler, kimlik, mahremiyet, öğrenme, çoklu-görev.

ABSTRACT

New digital media have become pervasive and ever present in the lives of adolescents.
Research suggests that adolescents use them mostly for communicating with their
peers. Given that new media have become an important context for adolescent development, it is important to examine their social and cognitive effects on youth. In
this paper, I will begin by reviewing research that has been conducted in my lab for
the last decade. These early studies examined a variety of teen online communication forums including online chat rooms, blogs, and social networking sites. Using
both qualitative and quantitative methods, this work suggested that adolescents use
new media in the service of core adolescent issues and their offline and online lives
are psychologically connected. Our studies showed that youth use online contexts
to connect with peers from their offline lives, to engage in self-presentation as they
construct their identity, and use these new tools to find out important information
about their health and sexuality. Although it appears that new media use is related
to identity and intimacy development during adolescence, we know very little about
their cognitive effects. Our research on cognitive effects has been conducted in the
theoretical framework of cognitive socialization and the idea that repeated use of a
media will result in utilization of the symbol systems used in that medium and consequently may impact cognitive and representational skills. Using this framework,
we conducted a series of studies to examine the role of the reading medium and multitasking on learning, reading comprehension, and writing. The studies that I will
present used an experimental design to examine the effects of multitasking and the
reading medium on reading and writing. Participants read easy and difficult passages either while multitasking or not multitasking. Surprisingly we did not find evidence that multitasking disrupted reading comprehension. A second set of studies
that I will present examined the effect of reading text on paper, laptop, or a tablet either while multitasking or not multitasking. Although reading medium and multitasking did not affect comprehension, multitasking did significantly increase reading
time. Altogether, the studies show that new media have an important role to play in
adolescent development. They suggest that new media use is related to offline lives
and may impact well- being. Although cognitive effects are not as well understood,
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we are beginning to understand some of the means by which multitasking might impact attention and learning.
Key Words: adolescents Internet use, social and cognitive effects, identity, intimacy, learning, multitasking.

Yeni dijital medya, ergenlerin hayatının her noktasına sirayet eden ve her anında
var olan bir olgu haline gelmiştir. 2012 senesinde, 12 ila 17 yaşlarındaki gençler üzerinde Amerika’da yapılan bir araştırma, gençlerin %93’ünün evinde bilgisayar erişimi
olduğunu, %37’sinin akıllı telefon, %23’ünün tablet bilgisayar sahibi olduğunu; ayrıca dörtte birinin “genellikle cepten” internet kullanıcısı olduğunu, yani telefonlarını
çoğunlukla çevrimiçi olmak için kullandıklarını göstermektedir (Madden & Lenhart,
2013). İnternetin iletişim uygulamaları gençlik arasında hep popüler olmuştur: İlk başlarda kullanılan sohbet odaları, daha sonra bloglar, sosyal ağ siteleri ve yakın zamanda
Twitter ve Instagram örnek olarak verilebilir (Subrahmanyam & Greenfield, 2008a).
Bu bildirinin hazırlanması aşamasında, kullanıcılarının %83’ünün 18 ila 29 yaşlarında olduğu Facebook, bir milyarı aşkın kullanıcıyla dünya çapında bir fenomen haline
gelmiştir (Duggan & Brenner, 2012). Ergenlerin hayatının önemli bir parçası olmaları sebebiyle, bu yeni mecraların gençler üzerindeki sosyal ve bilişsel etkilerinin incelenmesi önem taşımaktadır. Bu bildiride, ilk olarak gençlerin akranlarıyla iletişim kurmak amacıyla İnterneti nasıl kullandığını göstereceğim. Ardından geçtiğimiz on senede laboratuvarımda yürüttüğümüz araştırmaları değerlendireceğim. Bu ilk çalışmalarda, gençlerin çevrimiçi sohbet odaları, bloglar ve sosyal ağ siteleri gibi çevrimiçi forumlardaki iletişimini incelemek için çeşitli niceliksel ve niteliksel yöntemlerden yararlanılmıştır. Aynı zamanda gençlerin çevrimiçi iletişim faaliyetlerinin barındırdığı
bazı tehlikelere ve fırsatlara değineceğim. Daha sonra yeni medya kullanımının olası
bilişsel etkilerini inceleyeceğim. Öncelikle medya kullanımının bilişsel ve anlatımsal
becerileri niçin etkiliyor olabileceğini düşündüğümüzü teorik bir şekilde açıklayacağım. Daha sonra bu teorik yapıyı kullanarak, okuma ortamının ve çoklu-görevin öğrenme ve okuduğunu anlama üzerindeki etkilerini inceleyen bir dizi araştırma sunacağım. Sonuç bölümü temel bulguların bir özeti niteliğinde olacak ve bu iki iş boyutu birbirine bağlayacaktır.

ERGENLİKTE İNTERNET KULLANIMI VE İLETİŞİM

İlk olarak, ergenlerin çevrimiçi iletişim araçlarını nasıl kullandığına kısaca değineceğiz ve zaman içinde gelişen bazı eğilimlere odaklanacağız. Araştırmalar, ergenlerin
çevrimiçi iletişim araçlarını, zaten var olan arkadaşlık ya da özel ilişkilerinin hizmetinde ve ayrıca çevrimdışı dünyalarına girmesi olası yeni kişileri tanımak için kullandığıBildiriler Kitabı
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nı göstermektedir (Lampe, Ellison, & Steinfield, 2006; Reich, Subrahmanyam, & Espinoza, 2012). Yeni iletişim araçları, gençlerin arkadaş çevrelerini genişletmelerine imkân
tanımaktadır. Daha geniş olan bu sosyal ağlar, sosyal anksiyetelerin yükünü hafifletmek için olumlu bir anlamda kullanılabildiği gibi, siber-zorbalık ve elektronik taciz gibi olumsuz amaçlara da hizmet edebilmektedir (Subrahmanyam & Smahel, 2011). İnternetin ilk senelerinde gençler, çevrimiçi iletişimi öncelikli olarak tanımadıkları kişilerle ilişki kurmak için kullanmıştır (Subrahmanyam & Smahel, 2011; Wolak, Mitchell,
& Finkelhor, 2003). Geçtiğimiz senelerde ise, neredeyse tüm gençlik artık çevrimiçi olduğundan, gençler, cep telefonlarını ve sosyal ağ sitelerini, çevrimdışı hayatlarından tanıdıkları akranlarıyla (hem sık görüştükleri arkadaşlarıyla buluşma planı yapmak için
hem nadir görüştükleri arkadaşlarıyla bağlantıyı koparmamak için) iletişim içerisinde
olmak için kullanmaktadırlar (Reich et al., 2012; Underwood, Rosen, More, Ehrenreich, & Gentsch, 2012).
Ergenler, arkadaşları ve aileleriyle iletişim halinde olmak için nispeten daha özel olan
cep telefonu mesajlaşmasını ve sosyal ağ sitelerini daha fazla kullanmakta olsa da; Twitter, Instagram ve Tumblr gibi sosyal medya sitelerinde genişliğini kendi belirledikleri
(herkese açık, kısmen özel ya da özel) bir kitleyle de fikirlerini ve resimlerini paylaşmaktadır (Madden et al., 2013). Sosyal ağ siteleri aralarında en popüleri olsa da, gençlerin aynı zamanda duyuru panoları, Geniş Çok-Oyunculu Çevrimiçi Oyunları (Massive Multiplayer Online Games, MMOG), Geniş Çok-Oyunculu Çevrimiçi Rol Üstlenme Oyunları (Massively Multiplayer Online Role Playing Games, MMORPG), sohbet
odaları (bilgi, destek, oyun, rol üstlenme oyunu ya da sadece sohbet amaçlı) gibi ortamları kullandığı da unutulmamalıdır (Sherman & Greenfield, 2013; Subrahmanyam
& Smahel, 2011).
Farklı çevrimiçi uygulamalar farklı aktivitelere fırsat verdiği gibi, farklı gizlilik ve
anonimlik derecelerine sahiptir; çok daha önemlisi, sundukları ortamda arkadaşlarla
mı yoksa yabancılarla mı iletişim halinde olunacağı konusunda da farklılık göstermektedir. Bugün kullanılan birçok uygulama, içeriklerinin gizli mi yoksa herkese açık mı olacağı konusunda farklılık göstermektedir. Ayrıca kullanıcı profillerinin (ve bunun içeriğinin) ve diğer hesap bilgilerinin gizli ya da açık olması tamamen kullanıcının kontrolündedir. Örneğin Facebook, kullanıcılarına profillerini kimlerin (arkadaşlar, ağlarında bulunan diğer kişiler gibi) görebileceğini belirlemelerini sağlayan türlü gizlilik seçenekleri sunmaktadır. Kullanıcılar, birtakım kişilerin profillerini görmesini engelleyebilmekte ya da belirli kişilerin profillerinin yalnızca sınırlı bir kısmını görebilmesini sağlayabilmektedir. Twitter kullanıcıları ise profillerini gizli ya da halka açık olmak üzere
ayarlayabilmektedir. Video sitesi YouTube, kayıtlı kullanıcıların video yüklemesine izin
vermektedir; kaydı bulunmayan kullanıcılar ise hemen hemen tüm videoları izleyebilmektedir; ancak yalnızca kayıtlı izleyiciler videoların altına yorum yazabilmekte ve video kanallarına abone olabilmektedir. Bu gizlilik ayarları sayesinde, kullanıcılar profil-
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lerini kimlerin görebileceğini, yükledikleri içeriği kimlerin izleyebileceğini ve çevrimiçi
forumlarda kimlerle etkileşime geçeceklerini kontrol edebilmektedir. Bu noktada sevindirici olan haber, gençlerin büyük çoğunluğunun bu ayarları kullanıyor olması ve kişisel bilgilerini çevrimiçi ortamlarda açıklamamalarıdır (Hinduja & Patchin, 2008; Madden et al., 2013; Subrahmanyam, Garcia, Harsono, Li, & Lipana, 2009). Amerikan gençliği üzerine yakın zamanda yapılan bir Pew araştırması, gençlerin %60’ının Facebook
profilini gizli tuttuğunu – yani yalnızca arkadaşlarının görebileceği şekilde açık olduğunu – ortaya koymaktadır (Madden et al., 2013). Gençlerin çevrimiçi ortamlarda yabancılarla mı arkadaşlarıyla mı ilişki kurduğu ve çevrimiçi ortamlarda kimin göreceği
şekilde, ne paylaştıkları verisi ülkeden ülkeye değişmektedir (Blinka, Subrahmanyam,
Smahel, & Seganti, 2012; Subrahmanyam & Smahel, 2011); bu durum, Amerika’nın dışında yaşayan gençlerin ne gibi çevrimiçi tehlikelere tabi olduğu değerlendirilirken göz
önüne alınmalıdır.

TEORİK YAPI

Çevrimiçi akran iletişimin, ergen gelişimiyle nasıl bir ilişki içinde olduğunu anlamak için, Greenfield ve Shamel ile birlikte, ergen gelişiminde anahtar gelişim görevleriyle ilgili bildiğimiz noktalardan yola çıktık (Subrahmanyam, Smahel, & Greenfield, 2006). Daha sonra fikirlerimizi teorik bir yapı geliştirerek genişlettik; bu yapıyı
hazırlarken ise John Hill’in ergen davranışının temel maddeleri olduğunu öne sürdüğü şu maddeleri göz önünde bulundurduk: (1) Ergenliğin anahtar gelişim görevleri: kimlik, bağımsızlık, mahremiyet ve cinsellik, (2) ergenlik ve bilişsel değişimler
gibi ergendeki değişimler ve (3) cinsiyet ve sosyal sınıf gibi ergeni etkileyen ve kişiden kişiye değişen özellikler (Hill, 1983). Bugünün gençleri için, çevrimiçi dünyanın
önemli bir sosyal ortam olduğu, gençlerin çevrimiçi ve çevrimdışı dünyalarının psikolojik olarak bağlantılı olduğunu; bunun sonucunda da dijital dünyanın kimlik ve
cinsellik gibi birtakım çevrimdışı gelişim meseleleri için bir çeşit oyun alanı olduğunu ileri sürerek bu fikirleri geliştirdik (Subrahmanyam et al., 2006; Subrahmanyam
& Smahel, 2011). Dolayısıyla çevrimiçi iletişimin ergen gelişimini nasıl etkilediğini anlamak için, gençlerin çevrimiçi araçları kendilerini bekleyen cinsiyet veya kimlik oluşturma ve yakın ilişkiler kurma gibi anahtar görevlerin hizmetinde nasıl kullandığını incelememiz gerekti. Bu teorik yapıyı kullanarak, birçok çevrimiçi uygulama üzerinde bir dizi çalışma yürüttüm ve yeni biçimler kullansa da, çevrimiçi iletişimin eski/geleneksel sorunlara odaklanmakta olduğunu tespit ettim. İleriki bölümlerde, gençleri bekleyen anahtar gelişim görevlerine kısaca değineceğim ve ardından
gençlerin çevrimiçi ortamları nasıl kullandığını gösteren ilk çalışmalarımın detaylarını vereceğim.
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Ergenlikte en temel görevlerden biri artan cinsel arzularla beraber gelişmekte olan
cinselliğe adapte olmaktır. Cinsel arzuların artması sonucunda gençler cinselliğe daha
fazla ilgi duymaya başlar, cinsellik hakkında çok fazla konuşur, cinsellik üzerine şakalar yapar ve cinsel içerikli yazıları dikkatle okur (Weinstein & Rosen, 1991). Çoğu ergen cinsel olarak aktif olmaya başlar (Mosher, Chandra, & Jones, 2005) ve yaşın ilerlemesiyle beraber cinsel faaliyetlerin sıklığı da artar (Cubbin, Santelli, Brindis, & Braveman, 2005). Ergenlikte ikinci tipik görev de tutarlı ve oturaklı bir kimlik inşa etmektir:
Kimlik, kişinin cinsiyetiyle ilgili, cinsel, ahlaksal, politik, dini ve mesleksel unsurlardan
oluşur (Erikson, 1959). Erikson’a göre, tutarlı bir benlik hissi, kişinin kendiyle barışık
olması ve ne yöne doğru ilerleyeceğini bilmesi demektir. Kimlik arayışları ergenlik döneminde başlasa da, tutarlı bir kimlik genellikle ergenliğin son safhalarında ya da beliren yetişkinlikte ancak yerleşir (Reis & Youniss, 2004; Waterman, 1999). Ergenleri bekleyen üçüncü önemli gelişim görevi, akranlar ve ardından romantik ilişkileriyle yakın
ilişkiler geliştirmektir (Brown, 2004; Giordano, Manning, & Longmore, 2006). Ergenler bağımsızlaştıkça ve kimlikleri ailelerinkinden koptukça, arkadaş grubunun önemi
artar. Bunun sonucunda, duygusal tatmin, yakınlık ve dostluk öncelikli olarak arkadaşlardan ve romantik ilişkilerden sağlanmaya başlanır (Brown, 2004). Ergen ilişkileri daha yakın bir hal alır ve temelleri açık sözlülük, dürüstlük ve içini dökmeye dayanmaya başlar (Brown, 2004). Ergenlik döneminde, akranlara içini dökme artış gösterir ve
ergenler sosyal veri/hükümleri bu yolla elde ederler, ayrıca içini dökmek herhangi bir
noktada zihinlerini meşgul eden meselelerle başa çıkabilmelerine yardımcı olur (Buhrmester & Prager, 1995).

GENÇLERİN ÇEVRİMİÇİ İLETİŞİM UYGULAMALARINI
KULLANIMLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMA

Çevrimiçi ergen sohbet odaları ve bloglar konulu ilk araştırmalarımda, bu yeni ortamlardaki çevrimiçi iletişimi anlamak amacıyla hem niteliksel hem niceliksel analiz
yöntemleri kullanıldı. Greenfield ve ben söylem analizi yöntemiyle, çevrimiçi ergen
sohbet odaları kullanıcılarının, sohbet ortamına has görsel özelliklere nasıl uyum sağladıklarını tespit ettik; buna göre, gençler mevcut iletişim stratejilerini uyarlayarak ve
yeni stratejiler yaratarak konuşmanın tutarlı olmasını sağlıyor ve yeni bir iletişim dili oluşturuyordu. (Greenfield & Subrahmanyam, 2003). Bir sonraki bildiride, bu analizi tek bir sohbet dökümünü niceliksel söylem metodu kullanarak inceleyip geliştirdik.
Bu analiz, katılımcıların herkese açık olan sohbet ortamını cinsellikle ilgili endişelerini/zihinlerini meşgul eden meseleleri tartışmak için kullandığını ortaya koydu. Bunun
yanında kimlik bilgileri paylaşımını büyük olasılıkla “eşleşme” davranışlarında bulun-
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mak için yaratıcı yollarla kullandıklarını gösterdi (Subrahmanyam, Greenfield, & Tynes,
2004). Bu çalışmanın ardından, iki sohbet çalışmasında, çevrimiçi ergen sohbet odaları
konuşmalarında kullanılan 12.000 sözcenin mikro analizini yaptık (Smahel & Subrahmanyam, 2007; Subrahmanyam et al., 2006). Sözceler, kimlik (örneğin: 15/ohio/k), cinsel keşif (SOHBET ETMEK İSTEYEN ATEŞLİ HATUNLAR 69’A BASSIN) ve eş seçmek
(Hanımlar Seksiyseniz 11’e Basın) gibi ergen temalarının mevcudiyetine göre sınıflara
ayrıldı. Buna ek olarak yaklaşık 1000 tane takma ad/ekran adı, cinsiyet kimliği (MandiCS12) ve cinsel kimlik (SexyDickHed) verilerine göre sınıflandırıldı. Analizimiz ergen
sohbet odalarında kullanılan sözcelerin %12’sinin kimlik bildirme amaçlı (dakikada 2
kimlik bildirmeden fazla), %5’inin cinsel içerikli (dakikada 1 cinsel söz) ve %11’inin eş
arama amaçlı (dakikada 2 eş arama) olduğunu ortaya çıkardı. Cinsel içerikli takma adlar, cinsel kimlik bildirici sözlerle eşit oranda kullanılıyordu. Buna ek olarak, daha eski
kullanıcıların cinsel içerikli sözceleri daha açık bir dille kullandığı ve daha aktif bir şekilde eş aradıkları tespit edildi.
Bunun ardından yaptığımız blog çalışmasında, ergen yazarların tuttuğu 195 adet İngilizce blogu analiz ettik. Toplam 585 adet blog yazısı, gerek yapı gerekse tematik içerik bağlamında analiz edildi. Aynı zamanda blog yazarlarının kullanıcı adları, kullanıcı resimleri ve profil bilgileri de incelendi. Blog yazılarının büyük çoğunluğunun, akranlar ve günlük hayat konusunda içini dökme amacıyla yazıldığı saptandı. Yazarların kendileri hakkında anlatılar oluşturduğu ve hayatlarındaki kişiler ve olaylar üzerine yazdıkları tespit edildi. Bunun yanında, kullanıcı adlarının ve kullanıcı resimlerinin
kendini tanıtma amaçlı olduğu ve ergen yazarların tedbirli davranarak cinsel kimlikleri, yaşları ve yaşadıkları bölgeyle ilgili yalnızca genel bilgi verdikleri görüldü (Subrahmanyam et al., 2009). Daha sonra, İngilizce bloglarla Çekçe bloglar arasında yapılan
bir karşılaştırmada, Blinka ve çalışma arkadaşları Çekçe bloglarda, daha az kişisel bilgi içeren, metin ağırlıklı ve akranların ve günlük hayat meselelerine odaklanan İngilizce bloglardan farklı olarak, daha fazla görsel kullanıldığını ve sosyal olaylara odaklanıldığını gösterdi (Blinka et al., 2012). İster kendileri hakkında (İngilizce bloglarda olduğu gibi), ister kendilerini özdeşleştirdikleri sosyal olaylar hakkında (Çekçe bloglardaki gibi) olsun, gençlerin, blogları kendi kişilik ve kimliklerinin inşasının bir aracı olarak kullandıkları saptandı.
İnternet yaygınlaştıkça her geçen gün çok daha fazla genç çevrimiçi olmuştur. Araştırmalar gençlerin anlık mesajlaşma hizmetlerini çevrimdışı arkadaşlarıyla okuldaki
olaylar ve dedikodu amaçlı iletişim kurmak için kullandığını göstermiştir (Gross, Juvonen, & Gable, 2002). Gençlerin akranlarıyla iletişim kurmak için yeni medyayı kullandığı yönündeki hipotezi incelemek için, beliren yetişkinler (Subrahmanyam, Reich,
Waechter, & Espinoza, 2008) ve ergenlerin (Reich et al., 2012) sosyal ağ kullanımı üzerine bir çalışma yürüttüm. Gençlerin tanıdıkları akranlarıyla mı, tanımadıklarıyla mı
etkileşim halinde olduğunu saptamak için, katılımcılardan gerek çevrimiçi (sosyal ağ
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siteleri, anlık mesajlaşma) gerek çevrimdışı hayatlarında etkileşim halinde oldukları ilk
on kişiyi sıralamaları istendi. Gençlerin çevrimdışı hayatta tanıdıkları akranlarıyla etkileşime geçmeleri, çevrimiçi ağları, zaten var olan çevrimdışı çevrelerini desteklemek
ve genişletmek amacıyla kullandıklarını gösterebilir. Ne var ki, yabancı akranlarla etkileşim zayıf bağlar içerebilir ve dolayısıyla esenliğe zarar vereceği yönünde endişeler
doğurabilir. Bulgularımız hem ergenlerin hem de beliren yetişkinlerin sosyal ağ sitelerini çevrimdışı akranlarıyla bağlantı kurmak için, arkadaşlarla plan yapmak ya da onlarla bağlarını koparmamak için kullandığını göstermiştir. Katılımcılarımız Facebook
ve MySpace gibi sitelerde yüzlerce “arkadaşları” olduğunu belirtmiştir. Örneğin, üniversite öğrencisi olan katılımcılarımız 0 ila 793 arkadaş arasından ortalama 176 (SD =
166) ve orta değer olarak 130 arkadaşları olduğunu kaydetmiştir. Gençlerin çevrimiçi
ve çevrimdışı ortamlardaki en yakın arkadaşlarının analizi, çevrimiçi ortamlarda çevrimdışı hayatlarından tanıdıkları kişilerle etkileşim halinde olduklarını açığa çıkardı.
Ayrıca çevrimiçi ve çevrimdışı en yakın/en sıklıkla etkileşime geçilen eşlerin sayısının
düşük bir oranla örtüştüğünü ve farklı ortamlarda farklı kişilerle etkileşime geçildiğini ortaya koydu. Buradaki en önemli bulgu, çevrimiçi eşlerin çevrimdışı hayatta da tanınıyor olduğuydu ve bu da, gençlerin çevrimiçi ağları zaten var olan çevrimdışı ağlarını genişletmek için kullandığını gösterdi. Özetle, tüm bu çalışmalar çevrimiçi ortamlarda, çevrimdışı eşler ve kimlik, cinsel keşifler, bağlantı ve yakınlık arayışı meselelerinin başı çektiğini gösterdi. Ergenlerin çevrimdışı benliklerini ve meselelerini çevrimiçi
ortamlara yansıttıkları; ancak çevrimiçi davranışlarının çevrimdışı ortamlardakine nazaran daha yoğun olduğu saptandı.

GENÇLERİN ÇEVRİMİÇİ FAALİYETLERİNİN GELİŞİMSEL ETKİLERİ

Araştırmalar, gençlerin çevrimiçi ortamları çevrimdışı arkadaşlarıyla birlikte, çevrimdışı meselelerle başa çıkmak için kullandığını gösteriyor olsa da, bu kullanımın gelişimsel etkileri üzerinde durmak önem taşımaktadır. Bu bölümde, gençlerin medya kullanımının, örneğin sağlıkla ilgili kaynaklara ulaşmak gibi faydalarına ve ayrıca siberzorbalık, bağımlılık ve uykusuzluk gibi tehlikelerine kısaca değineceğim.
Çevrimiçi ortamların sağladığı belki de en önemli imkân, bilgiye kolay erişim sunmaları ve sağlıkla ilgili bir kaynak hizmeti vermeleridir. Araştırmalar, gençlerin genel
sağlık ve cinsellik konularında (örneğin: doğum kontrol yöntemleri, beden imajı, kişisel temizlik) ve daha özel kaygılar hakkında (örneğin: kanser, yeme bozukluğu, kendini kesme vs.) bilgi edinmek için web sitelerini ve duyuru panolarını kullandığını göstermektedir (Suzuki & Calzo, 2004; Whitlock, Powers, & Eckenrode, 2006). Kendini
kesme ve yeme bozukluğu gibi özel meselelere eğilen siteler, gençlerin bu sorunlu davranışların normal olduğunu düşünmesi gibi bir probleme yol açabileceği için sorun-
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lu olabilir. Çevrimiçi sağlık kaynakları, (1) gençlerin ebeveynlerine ya da doktorlarına
sormaya çekindiği hassas sorularda anonimlik sağladığı için ve (2) 7/24 açık olduğu
için avantajlıdır. Çevrimiçi kaynakların düşündürücü yönleri ise, gençlerin sağlık konulu bilgi aramaktaki yetersizliği ve çevrimiçi bilgilerin yeteri kadar kaliteli olmaması olarak sıralanabilir (Subrahmanyam & Smahel, 2011). Çevrimiçi sağlık kaynaklarının potansiyelinin doğru kullanılabilmesi için, gençlerin çevrimiçi bilgilerin kalitesini
ve inanılırlığını daha iyi değerlendirebilmesini sağlayacak bir dijital okur-yazarlık eğitiminden geçmesi gerekmektedir. İnternet aynı zamanda, obezite, yeme bozuklukları,
öfke kontrolü gibi sorunlarda kullanılabilecek e-teknolojiler de sunmaktadır. Bu teknolojilerin etkinliği hakkında bugüne kadar yapılan araştırmalar, şimdilik sadece karışık etkileri olduğunu ortaya koyabilmiştir ve uygulamaya geçilmesinden önce daha
fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Çevrimiçi ortamın sağladığı imkânlardan biri
de, yabancılarla etkileşime geçebilmektir, çünkü bu, bazı durumlarda, örneğin toplumun dışına itilen kişiler için faydalar sağlayabilir. Toplumdan dışlanan gençler üzerinde yapılan deneysel bir çalışmada, bu gençlere “Cyberball görevi” verilmiştir. Bu gençlerin, tek başına oynanan oyunlar yerine, bu oyunda anlık mesajlaşmayla tanımadığı
bir kişiyle yazışıyor olmaları, içinde bulundukları olumsuz durumdan kurtulmalarına yardımcı olmuştur (Gross, 2009). İleride de göreceğimiz gibi, gençlerin yabancılarla etkileşimi genel olarak olumsuz bulunsa da, Gross’un bulguları bu tip iletişimin kimi zaman olumlu sonuçlar doğurabileceğini göstermektedir. Ebeveynler, araştırmacılar ve gençlik hizmetleri profesyonelleri eğer söz konusu olan böyle bir durumsa, bunu göz ardı etmemelidir.
Çevrimiçi araçların tehlikeleri arasında en sorunlu olanı, elektronik iletişim yoluyla
kasıtlı ve tekrarlı zarar verme anlamına gelen siber-zorbalıktır (Juvonen & Gross, 2008).
Siber-zorbalık çevrimiçi ortamda küfür etmek, tehdit etmek, söylenti çıkarmak ya da
taciz edici mesajlar yazmak, özel çevrimiçi iletişimleri paylaşmak (örneğin anlık mesajlaşmaları kesip yapıştırmak, e-postaları başkasına iletmek), şifre hırsızlığı, çevrimiçi sövme defterleri [slam book], mahcup edici fotoğrafların yayılması ve “Sexting” (kısa mesaj yoluyla çıplak fotoğrafların gönderilmesi) gibi türlü şekillerde yapılmaktadır.
Siber-zorbalığın bu kadar çok şekilde görülebiliyor olması ve okul dışında ya da günün herhangi bir saatinde gerçekleşebilecek olması, gerek ebeveynler gerek öğretmenler için büyük zorluk yaratmaktadır. Araştırmalara göre, kurbanların büyük çoğunluğu siber-zorbalık yapan kişiyi olaydan önce de kişisel olarak tanımaktadır (Raskauskas
& Stoltz, 2007). Ayrıca okulda da tekrar tekrar çevrimdışı zorbalığa maruz kalan, çevrimiçi ortamlarda çok fazla vakit geçiren, anlık mesajlaşma servislerini ve web kameralarını kullanan, çevrimdışı hayatlarında sorun yaşayanlar (okulda yaşanan problemler gibi), siber-zorbalığa maruz kalma riski daha yüksek olan çocuklardır. Gerek saldırganlarda gerekse kurbanlarda saldırgan davranışlar ve madde kullanımına yatkınlık
gözlemlenmiştir (Subrahmanyam & Smahel, 2011).
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Dijital medyanın önemli tehlikelerinden bir diğeri de uykuya engel olmasıdır. Son
yirmi-otuz yılda ergenlerin çok daha az uyuduğu belgelenmiştir – daha geç yatmakta,
ama aynı saatte kalkmaktadırlar (Iglowstein, Jenni, Molinari, & Largo, 2003). Araştırmalara göre çevrimiçi ortamlarda daha çok zaman geçiren gençler, hafta içi günlerde daha geç yatmakta, hafta sonları daha geç kalkmakta ve sonuç olarak daha az
uyumakta ve daha yorgun olmaktadır. Gece geç saatlerde cep telefonu kullanımının
da yorgunlukla ilişkili olduğu bundan bir sene sonra kanıtlanmıştır (Van Den Bulck,
2010). Dolayısıyla öyle gözükmektedir ki, İnternet ve mobil cihazlar yatma saatini
geciktirmekte ve uyku eksikliğine ve gün içinde uykulu olunmasına yol açmaktadır.
Kronik uyku eksikliğinin ruh hali düzeninde, öğrenmede, hafızada sorunlara sebep
olduğu, ayrıca okulda düşük performans (okula geç kalma, devamsızlık), dürtüsellik, risk alma, madde kullanımı ve araba kazaları gibi sorunlarla ilişkili olduğu saptanmıştır (Tarokh & Carskadon, 2008). Araba kazaları meselesinin üzerinde durulması gerekmektedir – yorgunluk ve direksiyon başında uyuyakalma, 16 ila 24 yaşlarındaki kişilerin yaptığı ölümcül kazalarda risk faktörleridir ve sürücünün uyuyakalması sonucu gerçekleşen kazaların %50’sinin 16 ila 25 yaşlarındaki sürücüler olduğu saptanmıştır.
İnternetin diğer tehlikelerinden biri aşırı ve sorunlu kullanımdır. Araştırmacılar bunun hakiki bir bağımlılık olduğunu düşünmese de (Subrahmanyam & Smahel, 2011),
bu konuya burada kısaca değinmenin faydası vardır. Aşırı kullanımın bazı işaretleri,
sırasıyla, İnternet endişesi, toleransı, niyet edilenden daha fazla kullanım, yoğun kullanım, kullanımı azaltmayı başaramama, okul ödevlerini aksatma, bozulan sosyal ilişkiler ve aileyle geçimsizliktir (Ko et al., 2006). İnterneti aşırı kullanan gençler genellikle eğitim, aile, fiziksel sağlık (İnternet başında geçirilen uzun saatlerden dolayı uyku
eksikliği), zihinsel sağlık (depresyon), finansal (birikmiş İnternet harcamaları), madde kullanımı ve siber-zorbalık gibi diğer alanlarda da sorunlar yaşamaktadırlar. Aşırı
İnternet kullanımı ile ilişkili olan ailevi değişkenler arasında ebeveynlerin medeni durumu, evdeki kişilerin alkol kullanımı, ebeveynlerin ergene davranışları, madde kullanımı ve sorunlu aile işleyişleri bulunmaktadır (bu araştırmanın özeti için bkz. Subrahmanyam & Smahel, 2011). Gençler arasında, aşırı kullanımın en yaygın görüldüğü alan çevrimiçi oyunlar ve ilişkiler/iletişim iken; en az yaygın olanı çevrimiçi aşırı
cinsel davranışlardır.
Gençlerin çevrimiçi ortamda karşı karşıya olduğu bir diğer tehlike de yabancılarla
etkileşime girme olasılığıdır. Daha önceleri ergenlerin e-teknolojileri yabancılarla etkileşime geçmek için kullandığı taktirde, bu tip etkileşimlerle doğan zayıf bağların var
olan huzuru azaltacağına dair tasalar vardı. Ancak araştırmalar, gençlerin çevrimiçi ortamlarla çoğunlukla çevrimdışı akranlarıyla etkileşime geçtiğini gösterdiği için bu konu
daha az sorun edilmektedir. Ne var ki, saldırgan yetişkinlerle etkileşimler, gençlerin güvenliğini tehdit ettiği için ve onları saldırgan cinsel talep riskine soktuğu için bir sorun
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olarak belirmektedir. Bu tip talepler, seks hakkında konuşmak için istenmeyen talepler,
kişisel cinsel bilgi talebi ya da cinsellik içeren bir şey yapmak olarak tanımlanır. Sevindirici bir haber ise Amerika’da bu tip istenmeyen cinsel talep ya da tacizler konusundaki şikâyetlerin geçtiğimiz on sene içinde azalmış olmasıdır (Wolak, Mitchell, & Finkelhor, 2006). Yakın zamanda yapılan bir araştırmada Subrahmanyam ve Smahel (2011,
195-196. sayfalar) çevrimiçi cinsel taleplere uğrama riski olan gençleri şu şekilde sıralamıştır: Riskli çevrimiçi davranışlarda bulunanlar (örneğin: kaba ya da çirkin yorumlar, başkalarını mahcup etmek), çevrimiçi ortamlarda yabancılarla etkileşime geçmek
istemek, aileleriyle geçimsizlik yaşayanlar, taciz kurbanları.
Üzerinde duracağım son tehlike, uygunsuz çevrimiçi içeriğe erişimdir. Ciddi derecede endişe verici içerik kategorilerinden biri müstehcen cinsel içerik, özellikle pornografidir. Subrahmanyam ve Smahel (2011) gençlerin bu tip içeriğe erişimin tahmini değerlerinin çalışmadan çalışmaya farklılık gösterdiğinin altını çizmektedir. Ancak
yapılan bir anket, gençlerin %25’inin kasıtlı olarak bu tip içeriğe erişim sağladığını ve
%25’inin de kasıtsız olarak bu tip içerikle karşılaşmış olduğunu ortaya çıkarmıştır (bunların dörtte biri bunun sonuçlarından rahatsız olduğunu belirtmiştir). Gençler arasında
daha çok erkekler, yaşı daha ileri olan ergenler, düşük sosyoekonomik sınıf mensupları ve heyecan arayışçılarının müstehcen cinsel içeriğe eriştiği saptanmıştır (Brown & L
Engle, 2008; Lo & Wei, 2005). Bir diğer uygunsuz çevrimiçi içerik kategorisi ise şiddet
ve saldırganlık içerikli web siteleri (örneğin: nefret siteleri, kanlı şiddet), çevrimiçi müzik videoları, çevrimiçi oyunlar ve kullanıcı-katkılı medyada (örneğin: YouTube) görülen şiddet içerikli mesajlardır (Özet için bkz: Subrahmanyam & Smahel, 2011). Araştırmalara göre dışlanan gençler, heyecan arayışçıları ve risk altındaki gençler şiddet içerikli sitelere erişime daha meyillidirler (Slater, 2003). Evde geçimsizlik yaşayan, cinsel
tacize uğramış ya da madde kullanan sorunlu gençlerle çalışırken, uygunsuz içerik erişimi dâhil olmak üzere tehlikeli çevrimiçi faaliyetlerin derinlemesine incelenmesi büyük önem taşımaktadır.
Özetle, yukarıdaki bölümlerde de görüldüğü gibi, gençlerde İnternet kullanımı konulu ilk araştırmalara göre, ergenler, yeni medyayı en temel ergen meselelerinin hizmetinde kullanmaktadır ve çevrimdışı ve çevrimiçi hayatları psikolojik olarak birbirine bağlıdır. Gerek bizim gerek diğer araştırmacıların çalışmaları, gençlerin yeni medyayı çevrimdışı hayatlarından tanıdıkları akranlarıyla iletişime geçmek, kimliklerini oluşturdukları için öz sunumla uğraşmak, sağlık ve cinsellik hakkında önemli bilgiler toplamak için kullandığını göstermektedir. Yeni medya kullanımının ergenlikte cinsellik,
kimlik ve mahremiyet gelişimiyle ilgili olduğu kabul ediliyor olsa da, yeni medyanın
bilişsel etkileri hakkında çok az şey bilinmektedir. İleriki bölümlerde ilk olarak medyanın bilişsel etkilerini araştırmak için kullandığım teorik yapıyı tanıtacağım, ardından
ortamın ve çoklu-görevin okuma ve yazma üzerine etkilerini anlamak için öğrencilerle yaptığım beş çalışmanın sonuçlarını sunacağım.
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Daha önce de belirtildiği gibi, 2012 senesinde, 12 ila 17 yaşlarındaki gençler üzerinde Amerika’da yapılan bir araştırma, gençlerin %93’ünün evinde bilgisayar erişimi olduğunu, %37’sinin akıllı telefon, %23’ünün tablet bilgisayar sahibi olduğunu; dörtte birinin de “genellikle cepten” İnternet kullanıcısı olduğunu, yani telefonlarını çoğunlukla
çevrimiçi olmak için kullandıklarını göstermektedir (Madden & Lenhart, 2013). Ayrıca Amerikalı üniversite öğrencilerin (bölge üniversiteleri, lisans ve lisans üstü) %59 ila
93’ünün masaüstü ya da dizüstü bilgisayarı vardır (Smith et al., 2011). Ekran-tabanlı cihazların yaygınlaşmasıyla beraber, metinlerin artık kâğıt yerine sıklıkla ekrandan okunduğunu görmekteyiz. Öyle ki, 16 yaşının üstündeki Amerikalıların %23’ü bir e-kitap
okuduğunu bildirdi, bu rakam geçtiğimiz 12 ay içinde %16’ydı (Rainie, Lee & Duggan,
2012). Ankete katılanların %67’si basılı kitap da okuduğunu belirtmiş olsa da, geçtiğimiz sene %72 olan bu oran düşüştedir. E-kitapların öncelikli olarak haber ve araştırma
amaçlı kullanıldığı gözlemlenmektedir (Velde & Ernst, 2009). Aynı zamanda sınıf içerisinde de e-kitapların ve elektronik kaynakların daha çok kullanılmakta olduğu saptanmıştır; örneğin Los Angeles’taki büyük bir okul, yakın zamanda kayıtlı öğrencilerine iPad verme kararı almıştır.
Ekran-tabanlı cihazların öğrenmeyi ve eğitimi neden ve nasıl etkilediğini anlamak
için, Vygotsky’nin kültürel araçların bilişsel gelişimin aracısı olduğunu savunduğu sosyokültürel teorisinden yararlandım (Vygotsky, 1978). Vygotsky’ye göre araçlar, abaküs
ve yazma araçları gibi fiziksel ya da dil, sayma sistemleri ve yazma vs. gibi psikolojik de
olabilir. Televizyon, bilgisayar, video oyunları ve dijital ekranlar gibi elektronik medya
yirminci ve yirmi birinci yüzyılın araçlarıdır. Peki bu araçlar bilişsel gelişimin aracılığını
nasıl yaparlar? Greenfield kültürel araçların, bir içselleştirme süreci olan bilişsel sosyalleşme sayesinde işlem becerilerinin gelişmesinde etkili olduğunu öne sürmüştür (Greenfield, 1993). Yeni medya bilişsel sosyalleşmenin önemli bir aracıdır (Subrahmanyam
& Greenfield, 2008b). Farklı medyalar, farklı temsil sistemleri kullanmaktadır; radyo
işitsel, televizyon işitsel, simgesel ve görsel, bilgisayar oyunlarında ise işitsel, simgesel,
görsel, dinamik ve uzamsal temsiller kullanmaktadır. Daha önceki çalışmamızda belirli
bir medyanın tekrarlı kullanımının o medyaya özgü temsil becerilerinin içselleştirilmesine yardımcı olacağını öne sürmüştük (Subrahmanyam & Greenfield, 2008b). Araştırmalar elektronik medyanın farklı bilişsel beceriler geliştirebildiğini göstermiştir. Yapılan deneysel çalışmalar tekrarlı bilgisayar oyunu oynamanın, oyunda kullanılan belirli
dikkatsel, ikonsal ve uzamsal temsil becerilerinde kısa vadeli gelişmeler olduğunu ortaya koymuştur (bu çalışmaların son hali için bkz. Greenfield, 2009; Subrahmanyam &
Greenfield, 2008b). Aynı zamanda sunulan bilginin nasıl işleneceği üzerinde ortamın
etkisi olduğu saptanmıştır. Greenfield ve çalışma arkadaşları, bir çocuk masalı sesli olarak dinlendiğinde hikâye-bitirme görevi üzerinde daha kuvvetli bir hayal gücü geliştirildiğini, görüntülü olarak izlendiği zaman ise daha akılda kalıcı olduğunu tespit etmiş-
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tir (Greenfield & Beagles‐Roos, 1988; Greenfield, Farrar, & Beagles-Roos, 1986). Bugüne kadar elde edilen kanıtlar, televizyon ve bilgisayar oyunu gibi elektronik kültür araçlarının bilişsel süreci etkiyebileceğini göstermiştir. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarların
ve tabletlerin elektronik ekranlarının kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmıştır. Ekranlar
sıklıkla çoklu-görev halindeyken metin okumak için çok daha fazla kullanılmaktadır.
Bu sebeple okuma ortamının öğrencilerin okuması, yazması ve görevlendirmesi üzerindeki etkisinin incelenmesi önem taşır.
Araştırmalara göre metinler ekrandan okunduğu zaman, basılı ortamda okunurken
kullanılanlardan farklı stratejiler kullanılmaktadır. Ekrandan okunduğu zaman, göz gezdirme ve tarama, anahtar kelimeleri fark etme, bir-defalık okuma, doğrusal olmayan şekilde okuma ve daha seçici okumaya ağırlık verildiği gözlemlenmiş, derinlemesine ve
odaklanmış okuma için daha az vakit harcandığı görülmüştür (Liu, 2005). Ayrıca metinleri ekrandan okuyan kişiler ilgilerini uzun süreli odaklayamadıklarını kaydetmiştir; öte yandan İngiltere’de öğrenciler ve öğretim elemanları arasında yapılan bir ankette, katılımcılar e-kitap sitelerinde aşağı yukarı dört dakika geçirdiklerini belirtmişlerdir (Jamali, Nicholas, & Rowlands, 2009). Günümüzde okumanın çoğu zaman çoklugörev halindeyken gerçekleştirilmesi, aynı anda iki medyanın birden kullanılması, işleri karıştırmaktadır (Junco & Cotten, 2012). Araştırmacılar bu tip kullanımın tam manasıyla çoklu-görev sayılamayacağını daha ziyade iki cihaz arasında hızlı geçişe dayalı olduğunun altını çizmiştir (Kirschner & Karpinski, 2010). Yakın zamanda laboratuvarımda yürüttüğümüz bir çalışmaya katılan lisans öğrencileri, okurken ortalama dört
cihazı birden kullandıklarını kaydetmiştir (Tran, Subrahmanyam, & Carillo, 2013). Bir
diğer çalışmada, katılımcılar ekrandan okurken ya da ödev hazırlarken geçen sürenin
%40 ila 60’ında dijital iletişim ve kısa mesajlaşma halinde olduklarını belirtmiştir (Subrahmanyam et al., n.d.).
Şimdi, çoklu-görevin ve kullanılan ortamın okuma ve yazma üzerindeki etkisini incelemek için Los Angeles’taki UCLA ve CSULA Los Angeles Çocuklar İçin Dijital Medya Merkezi (CDMC@LA)’nde yürütülen bir dizi çalışmayı aktaracağım. İlk hipotezimiz
bilişsel yük teorisinden yola çıkarak oluşturuldu; bu teoriye göre ikincil bir görevle uğraşmak, birincil öğrenme görevinde aksaklıklara neden olmaktadır. Buna dayanarak,
çoklu-görevin okumada aksaklıklara neden olacağı tezini ortaya attık. Yukarıda bahsettiğim ekran-tabanlı okuma stratejileri göz önüne alındığında, kâğıttan okumak ile
ekrandan okumak karşılaştırıldığında, zor metinlerde kâğıttan okumanın daha yüksek
performans sağlanacağını, kolay metinlerde ikisi arasında bir fark olmayacağını düşünüyorduk. Bu hipotezleri test etmek için; okuma, hatırlama ve ödev yazma bağlamında yaptığımız beş deneyin sonuçlarını şimdi bildireceğim. Standart bir deneysel tasarım kullanarak şu konularda deneyler yaptık: (1) Çoklu-görev – katılımcılar aynı anda
ya da sıralı olarak sosyal iletişim etkinliklerinde bulundu ve okudu. (2) Okuma ortamı - (4. ve 5. çalışma) katılımcılar kâğıttan ya da ekrandan bir metin okudular (5. çalışBildiriler Kitabı
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mada yazıcı da kullanıldı). Bu beş deneyde kullanılacak bağımlı değişkenler belirlendi,
bunlar arasında içeriği öğrenme, okuduğunu anlama, okuma süresi ve ödev yazmada
etkinlik ve verimlilik gibi ölçütler bulunuyordu. Ayrıca kolay, orta derecede zor ve zor
metinler kullanarak görev zorluğunu ayarladık. 4. çalışma hariç, tüm çalışmalarda okuma/çalışma süresini kontrol ettik; 4. çalışmada katılımcılar okumak/çalışmak için istedikleri kadar zaman kullanmakta serbestti. 1. ve 3. çalışmada bağımlı değişkenler içerik öğrenme ve okuduğunu anlama, 4. çalışmada süre ve okuduğunu anlama olarak belirlendi, 5. çalışmada ise ödev yazma süresi ve ödevin niteliği ölçüldü.
1. ve 3. çalışmaları, çalışma arkadaşlarım Jimmy Tran, Minas Michikyan, Rogelio
Carrillo ile beraber CSULA’da bulunan CDMC@LA’de yürüttük. Çoklu-görevin etkilerini anlamak için, çevrimiçi sosyal iletişim halindeyken yürütülen okuma, içerik
öğrenme, okuduğunu anlama ve hatırlama faaliyetlerini inceledik (Tran et al., 2013).
Çoklu-görevin içeriği öğrenme, okuduğunu anlama ve hatırlamayı tutarlı bir şekilde
bozacak bir etkisi olmadığını saptadık. Zor metin kullandığımızda, sıralı olarak ya da
aynı anda yürütülen çoklu-görevin okuduğunu anlamada herhangi bir fark yaratmadığını tespit ettik. Orta zorluktaki metinde, çoklu-görev aynı anda yürütülürse performansın nispeten daha yüksek olduğunu gördük. Kolay metinde ise çoklu-görev
aynı anda yürütüldüğü zaman performansın kesinlikle çok daha iyi olduğunu saptadık. 4. çalışma çoklu-görevin, ortamın ve görev zorluğunun okumanın etkinliği (toplam okuma süresi) ve verimliliği (okuduğunu anlama oranı) üzerindeki etkisini tespit etmek için yapıldı (Subrahmanyam et al., n.d.). Bu çalışmada katılımcılar diledikleri kadar okumakta/çalışmakta serbest olduğu için doğal bir tasarım kullanmış olmamız incelemenin ekolojik geçerliliğinin de değerini artırdı. Katılımcılardan çoklugörev halinde ya da değilken, kolay ve zor metinleri kâğıttan, dizüstü bilgisayardan ve
tabletten okumaları istendi. Çoklu-görevin okuma etkinliği üzerinde çok ciddi bir etkisi olduğunu gördük – çoklu-görev halinde olmak, ortam ve metinden bağımsız olarak, okuma süresini artırıyordu. Ayrıca metinler kâğıttan okunurken başka bir cihaz
üzerinde çoklu-görevi sürdürmenin okuma süresini azaltabileceğini tespit ettik. Metnin zorluğundan bağımsız olarak, çoklu-görevin de okuma ortamının da, okuma verimliliği/okuduğunu anlama üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını saptadık. Çoklugörev halindeyken kolay bir metni kâğıttan okuyan katılımcıların okuduklarını, ekrandan (dizüstü ya da tablet bilgisayar) okuyan katılımcılardan daha iyi anlama eğiliminde olduğunu gördük.
5. çalışma, çalışma arkadaşlarım Christine Clemmons, Yalda T. Uhls ve Patricia M.
Greenfield tarafından UCLA’in CDMC@LA alanında gerçekleştirildi (Subrahmanyam
et al., n.d.). Belirli bir konuda (ADHD – Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) kaynak malzeme verilen katılımcılardan eleştirel düşünceye dayalı bir ödev hazırlamaları
istendi. Kaynaklar üç farklı şekilde sunuldu: Kâğıda basılmış olarak, İnternet ve yazıcı
bağlantısı olmayan bir bilgisayar ekranından okunacak şekilde ve İnternet ve yazıcı bağ-
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lantısı olan bir bilgisayar ekranından okunacak şekilde. Kaynakları kâğıda basılı olarak
ya da bilgisayar ekranından okuyanların ödevlerinde kalite ve etkinlik anlamında herhangi bir fark görülmedi. Kaynakları bilgisayar ekranından okuyanlar arasında ise İnternet ve yazıcı bağlantısı olmayan bilgisayardan çalışanların ödevlerinin genel kalitesinin, bağlantılı olanlarınkinden daha yüksek olduğu tespit edildi.
Türlü ölçütler kullanan bu çalışmalar, ortam ve çoklu-görevin okuma ve yazma üzerindeki etkisinin ilk kanıtlarını ortaya koyar. Çoklu-görev halinde olmak toplam çalışma süresini uzatsa da, öğrenciler okumaya alışkın oldukları türde tanıdık metinler okudukları sürece çoklu-görevin okumanın etkinliğini ya da okuduğunu anlamayı olumsuz yönde etkilemediği tespit edilmiştir. Bunun olası nedenlerinden biri, öğrencilerimizin okurken çoklu-görev halinde olmaya tamamen alışmış olmalarıdır; hatta özellikle
kolay ve tanıdık görevler söz konusu olduğunda çoklu-görevin akıcılığın sağlanmasına
ve beklenen performansın alınmasına katkıları bile olabilir. Sunduğumuz deneysel görevler, katılımcılarımız için oldukça olağan ve sıradandı. Çoklu-görevin verimlilik üzerindeki etkisi konusunda kesin bir karara varılabilmesi için alışılmış olmayan ve daha
karmaşık görevler sunarak yeni araştırmalar yapılması gerekmektedir. Araştırmalarımız ortamın etkisi konusunda ise şu sonuca varmıştır: Kısa metinler okumak gibi tanıdık görevler söz konusu olduğunda kâğıda basılı bir metni okumak ile ekrandan okumak arasında bir fark yoktur. İleriki araştırmalarda okuma ortamının daha uzun metinler, uzun vadeli öğrenme ya da düzeltme okuması gibi görevlerde ne gibi etkilerinin
olduğu incelenmelidir.

SONUÇ

Sonuç olarak bu bildiride sunulan araştırma, yeni medyanın ergen gelişimi üzerinde önemli bir rolü olduğunu göstermektedir. Çevrimiçi iletişim uygulamaları ilk kullanılmaya başlandığında yapılan çalışmalar, gençlerin bu uygulamaları öncelikle akranlarıyla iletişim halinde olmak için kullandıklarını göstermiştir. Bu çalışmalar ayrıca gençlerin iletişim kurduğu akranlarının çevrimdışı hayatlarından tanıdıkları arkadaşları olduğunu ortaya koymuştur. Gençler çevrimiçi faaliyetleri, beliren cinsellik, tutarlı bir kimlik inşa etmek, akranlar ve romantik ilişkileriyle yakın ilişkiler kurmak gibi geçirmekte oldukları gelişim görevleriyle başa çıkmalarına yardım amacıyla
da kullanmaktadır. Gençlerin yeni medya kullanımının çevrimdışı hayatlarıyla ilişkili olduğu saptandığı için, medya kullanımının gelişim üzerindeki etkilerini göz önüne almak önem taşır. Araştırmalar gençlerin medya kullanımının tehlikeler ve fırsatlar barındırdığını göstermektedir: Çevrimiçi sağlık kaynaklarının ve gençlerin yabancılarla etkileşime geçmelerinin birtakım faydaları olsa da, çevrimiçi ortamlarda
siber-zorbalık, uyku eksikliği ya da uygunsuz içeriğe erişim gibi tehlikeler de bulunBildiriler Kitabı
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maktadır. Yeni medyanın gençler üzerinde ne gibi potansiyel bilişsel etkileri olduğu
ve öğrenmeyi nasıl etkilediği henüz tam olarak bilinmemektedir. Yeni medya yirminci ve yirmi birinci yüzyılın elektronik kültür aracıdır ve bu yüzden medyanın bilişsel
gelişime nasıl aracılık ettiğini incelemek önemlidir. Elektronik ekranlar çok yaygınlaşmıştır ve artık okumak için sıklıkla kullanılmaktadır, ayrıca bu görev çoğunlukla çoklu-görev halindeyken yürütülmektedir. Beş çalışmayı içeren bir dizi araştırmada, sıradan ve kolay okuma görevleri sırasında, ortamın da çoklu-görevin de olumsuz bir etkisi olmadığı saptanmıştır. Ortam ve çoklu-görevin etkilerini tespit edebilmek için daha karmaşık görevler ve daha stresli durumlar sunularak yeni araştırmalar yapılması gerekmektedir.

Çeviren: Zeynep Baransel
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ÖZET

Tüm dünyada ve özellikle Batı ülkelerinde çocukluk obezitesinin artması konusunda endişeler artıyor. Dünya genelinde, obezite 1980’den bu yana iki kat, hatta daha fazla arttı. Tüm dünyada yaklaşık 43 milyon çocuğun obez olduğu tahmin ediliyor. 12 yaş ve daha küçük Amerikalı çocukların üçte biri ya obez ya da aşırı kilolu
ve bu oran geçtiğimiz 30 yılda 2 - 6 yaş çocuklar arasında iki katına çıkarken 6 - 12
yaş grubunda üç katına çıktı. Bu rahatsız edici veriler ABD Tıp Enstitüsünü (ABD
hükümeti bilim danışmanı) bir dizi araştırma ve çalışma yürütmeye yöneltti. 2005
yılından beri bu konuda yaklaşık bir düzine rapor yayınlandı. Bu raporda, gıda pazarlamanın çocukluk obezitesi krizine etkilerine ilişkin kanıtları inceleyeceğim. Rapor çocuklara pazarlanan yiyeceklerin besin içeriğini ve bu tür pazarlama etkinliklerinin çocukların yiyecek seçimleri, yiyecek talepleri ve gerçekleşen yiyecek tüketimleri üzerindeki etkisini inceleyecek. Gıda pazarlama uygulamalarına ilişkin öneriler de ele alınacak.
Anahtar kelimeler: Çocuklar, Medya, Obezite, Sağlık, Beslenme.

ABSTRACT

There has been growing concern over the increase in childhood obesity in throughout the world and especially in Western countries. Worldwide, obesity has more than
doubled since 1980. Nearly 43 million children in the world are estimated to be obese.
One-third of American children 12 and younger are either obese or overweight and this
percentage has more than doubled for 2 to 5 year olds and tripled for 6-12 year olds in
the past 30 years. These troubling data have led to a series of investigations and study
by the U.S. Institute of Medicine (scientific advisors to the US government) and nearly a dozen reports have been released on the topic since 2005. In this paper, I will review the evidence on the contributions of food marketing to the childhood obesity crisis. The paper will examine the nutritional content of foods marketed to children, and
the influence of such marketing on children’s food preferences, food requests and ac-
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tual food consumption. Recommendations for food marketing practices will be reviewed as well.
Key Words: Childrem, Media, Obesity, Health, Nutrition.

Tüm dünyada ve özellikle Batı ülkelerinde çocukluk obezitesinin artması konusunda endişeler artıyor. Dünya genelinde, obezite 1980’den bu yana iki kat, hatta daha fazla arttı. Tüm dünyada yaklaşık 43 milyon çocuğun obez olduğu tahmin ediliyor. 12 yaş
ve daha küçük Amerikalı çocukların üçte biri ya obez ya da aşırı kilolu ve bu oran geçtiğimiz 30 yılda 2 - 6 yaş çocuklar arasında iki katına çıkarken 6 - 12 yaş grubunda üç
katına çıktı (Amerikan Tıp Enstitüsü IOM, 2013). Bu rahatsız edici veriler ABD Tıp
Enstitüsünü (ABD hükümeti bilim danışmanı) bir dizi araştırma ve çalışma yürütmeye yöneltti. 2005 yılından beri bu konuda yaklaşık bir düzine rapor yayınlandı. Bu raporda, gıda pazarlamanın çocukluk obezitesi krizine etkilerine ilişkin kanıtları inceleyeceğim. Rapor çocuklara pazarlanan yiyeceklerin besin içeriğini ve bu tür pazarlama
etkinliklerinin çocukların yiyecek seçimleri, yiyecek talepleri ve gerçekleşen yiyecek tüketimleri üzerindeki etkisini inceleyecek. Gıda pazarlama uygulamalarına ilişkin öneriler de ele alınacak.
Dünyanın dört bir yanında insanlar gittikçe daha ağırlaşıyorlar. Dünya genelinde,
obezite 1980’den bu yana iki kat, hatta daha fazla arttı Dünya Sağlık Örgütü, 2015’e
kadar obezitede çarpıcı artışlar görüleceğini öngörürken 2,3 milyar aşırı kilolu yetişkin (2005’te 1,6 milyardı) ve 700 milyon obez yetişkin olacağını tahmin ediyor (Stone
2010). Yetişkinlerdeki obezite, çocuklar arasındaki obezite artışına da yansıyor: Dünya
Sağlık Örgütüne göre, 5 yaş altı yaklaşık 43 milyon çocuk 2010’da aşırı kiloluydu. Örneğin, ABD’de, Tıp Enstitüsü 2 - 19 yaş arası neredeyse her beş erkek çocuktan birinin
ve kız çocukların % 15’inin 30 üzeri Beden Kitle İndeksi (BKİ) ile obez olduğunu bildiriyor (IOM, 2013). Geçtiğimiz yıl obezite oranları bazı Amerikan kentlerinde aynı düzeyde kalsa da bu oranlar halen çok yüksek.
Çocukluk obezitesi kaynaklı sağlık maliyetleri ciddi boyutlarda. Çocukluk obezitesi
çok sayıda organ sistemini etkileyen çok çeşitli rahatsızlıklarla ilişkilendiriliyor: hipertansiyon, glikoz tahammülsüzlüğü/insülin direnci, uyku apnesi, denge bozukluğu ve ortopedik sorunlar. ABD’de, çocuklar ve ergenler arasında Tip 2 diyabette çarpıcı bir artış yaşanırken Tip 2 diyabeti (genellikle yetişkin diyabeti olarak adlandırılır) olan neredeyse tüm çocukların obez olduğu görülüyor. Yaşamın daha sonraki aşamalarına kadar herhangi bir fiziksel maliyet ortaya çıkmasa da çocukların sosyal ve duygusal yaşamlarında anlık etkiler görülüyor: Ortak bir araştırma grubu obez çocukların ve gençlerin damgalandığını ve olumsuz kalıplara sokularak ayrımcılığa maruz kaldığını; bunun da düşük özsaygı, olumsuz beden imajı ve depresyon belirtilerine yol açtığını gösteriyor (IOM, 2012).
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ABD’de, son birkaç yıldır çocukluk obezitesini önlemeye yönelik büyük çabalar sarf
ediliyor. Çocuklara odaklanılmasının ardında obeziteyle ilişkilendirilen toplum ve sağlık maliyetlerinin farkındalığı yatıyor. Üstelik obez çocuklar obez yetişkinler olma eğilimi gösteriyorlar. Ayrıca hem çocuklar hem yetişkinler arasında obeziteyi azaltmak
çok zor. Dolayısıyla önleme araştırmaları çoğunlukla obeziteyi, özellikle de çocukluk
obezitesini önleme çabalarına odaklanıyor. Çocuklukta sağlıklı beslenme ve egzersiz
kalıpları geliştirildiği takdirde bu uygulamaların yetişkinlikte de devam ettirileceği düşünülüyor. Bununla beraber, yetişkin obezitesinin önlenmesiyle de yakından ilgileniliyor; çünkü yetişkinler çocuklar için rol modeli işlevi görüyor ve bakımlarından sorumlu kişiler olarak çocukların beslenme kalıplarını ve fiziksel etkinliklerini de etkileyebiliyorlar.
2005 yılından beri, ABD Tıp Enstitüsü (IOM - hükümete sağlık konularında danışmanlık yapan bir sivil toplum örgütü) ABD’deki obezite salgınını inceliyor. IOM, 2005
ve 2012 yılları arasında konuyla ilgili 10 rapor yayınladı. Raporların tümünde birleştirici bir konu ortaya çıkıyordu: obezite, obeziteyi teşvik eden olumsuz etkiler azaltılıp
nüfusta obezitenin azalmasına yardımcı olacak olumlu etkiler artırılarak çözülebilecek
toplumsal bir sorundur.
Nüfusun bazı alt gruplarının obeziteye yatkın olmasına yol açabilecek genetik etkiler olabilse de IOM çalışmaları büyük çoğunlukla obezite üzerindeki çevresel etkilere
ve obeziteyi önlemek için çevrenin nasıl değiştirilebileceğine odaklanmıştır. Çocukların sağlıklı gelişimi ve obezitenin önlenmesine ilişkin tasarlanan vizyon çerçevesinde,
çocukların sağlıklı bir beslenme düzeni, büyürken sağlıklı bir kilo yörüngesi ve yaşları ile cinsiyetlerine uygun bir fiziksel egzersiz alışkanlığının yanı sıra sağlıklı bir beden
imajı edinmelerinin sağlanması öngörülüyor (IOM 2006).
ABD’de, obezite krizini etkileyen birçok çevresel faktör tespit edildi:
(1) Ev ortamı: Son 30 yılda ABD’de evde yemek yeme kalıpları değişerek gittikçe
evin dışında hazırlanan yemeklere dayanır oldu. Amerikalılar ayaküstü yiyecek
(fast food) restoranlarında tüketimi artırdılar. Kalori, yağ, şeker ve sodyum açısından yüksek beslenme düzenleri benimseniyor. Üstelik çocuklarda süt tüketiminde azalma ve tatlandırılmış içecek tüketimde artış gözlemleniyor. Hızlı servis ve ayaküstü yiyecek restoranlarında daha sağlıklı seçenekleri artırma girişimleri olurken (örneğin, McDonalds kızarmış patates ve kolanın yanı sıra meyve
ve sütlü çocuk menüleri sunuyor) kalori ve besin bilgilerinin menü etiketlerine
yazılmasını şart koşan yasalar çıkarıldı. Bu çabalar evin dışında hazırlanan yemeklerin besin kalitesini artırmaya yönelikken obezite krizine ilişkin halk farkındalığını artırmaya ve sonuç itibarıyla ailelerin dikkatini konuya çekmeye yönelik girişimlerde de bulunuldu.
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(2) Okul ortamı: Okullar çocuklara yiyecek, beslenme eğitimi ve fiziksel egzersiz fırsatları sunuyor. ABD okullarında, federal okul gıda planından (obezitenin önlenmesine yardımcı olacak kalori ve besin bileşeni şartları içerir) ayrı olarak otomatik satış makinelerinden ve okul mülkiyetinden satın alınabilen ve «rakip yiyecekler» olarak adlandırılan yiyeceklerde artış gözlemlendi. Genellikle kalori açısından yüksek ve temel besin öğeleri açısından düşük olan bu alternatif “rakip yiyecekler» arasında şekerlemeler, atıştırmalıklar ve şekerle tatlandırılmış içecekler de bulunuyordu. Obezite önleme çabaları okullarda sağlıklı yiyecek seçeneklerinin artırılmasına ve şekerlemeler ile şekerle tatlandırılmış içeceklerin satışlarının azaltılmasına, müfredatta beslenme eğitiminin artırılmasına ve çocukların fiziksel etkinliklerinin çoğaltılmasına odaklanıldı.
(3) Toplum ortamı: Toplumlar sağlıklı yiyeceklere ve özellikle taze sebze ve meyvelere kolay erişim olanakları açısından farklılık gösteriyor. Araştırmalar, özellikle
ABD’nin iç bölge kentlerinde erişimin ciddi ölçüde düşük olduğu “yiyecek çölleri” tespit etti. Ayrıca toplumlar yapılı ortam ve insanların iş, barınak, okul ve
parklara erişimi açısından da değişkenlik gösteriyor. Yapılaşmış ortam insanların sağlık ve sıhhati üzerinde etkilidir. Güvenli parklar, güvenli kaldırımlar ve
çekici semtler enerji dengesizliğini düzeltecek fiziksel egzersizin teşvik edilmesi
açısından önemli olanaklardır.
(4) Medya ve pazarlama ortamı: Çocukların ve yetişkinlerin medyayı nasıl kullandıkları ve yiyecek pazarlama etkinliklerine maruz kalmaları hem yiyecek tüketimini hem de fiziksel etkinlik düzeylerini etkiler. Geçtiğimiz 30 yılda ABD gençliği arasında artan medya kullanımı (bugün 8 - 18 yaş arası Amerikan gençliğinin medyayla -genellikle birçok medyayı aynı anda kullanmak suretiyle- günde
yaklaşık 9 saat harcadığı tahmin ediliyor) yiyecek pazarlama etkinliklerine daha
yoğun şekilde maruz kalmaları ve fiziksel etkinlikleri azaltmalarıyla ilişkilendiriliyor. Yiyecek pazarlama etkinlikleri birçok IOM çalışmasının odak noktası olmuş ve tüketicilere ambalajlı ürünlerin besin içerikleri hakkında daha fazla bilgi sunmaya yönelik federal girişimlere yol açmıştır.
Yiyecek pazarlama etkinliklerinin çocukluk obezitesi krizi üzerindeki rolünü inceleyen ilk büyük ABD araştırması 2006 yılında Tıp Enstitüsü tarafından yürütüldü: Çocuklara ve Gençlere Yönelik Yiyecek Pazarlama Etkinlikleri: Tehdit mi, Fırsat mı?(IOM,2006).
Pazarlama ve medya dünyasındaki değişikliklerin niteliğini ve kapsamınını değerlendiren araştırma bu değişikliklerin Amerikalı çocukların ve ergenlerin beslenme düzenini ve sağlığını nasıl etkilediğini de inceledi. Bu temel rapor, 1970’li yıllarda televizyon
reklamcılığının çocukların diş ve beden sağlığı üzerindeki rolüne ilişkin “çocuklara yönelik TV programları” tartışmalarından beri yiyecek pazarlama etkinliklerinin çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin en kapsamlı incelemeydi (Beales, 2004). IOM’nin 2006
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tarihli Yiyecek Pazarlama raporuna kadar çocuklara yönelik pazarlama etkinliklerinde
değişen manzaraya ve bu pazarlama etkinliklerinin çocukların sağlık ve sıhhati üzerindeki olası etkisine sistematik ilgi gösteren hiç olmadı.
2004’te ABD Kongresi Hastalık Kontrolü Merkezlerinden (Centers for Disease Control - CDC) yiyecek pazarlama etkinliklerinin çocukların beslenme etkinliğini etkilemede oynadığı rolü araştırmasını istedi. CDC bunun üzerine “çocukların ve ergenlerin beslenme düzenini etkileyen yiyecek ve içecek pazarlama uygulamalarına ilişkin kanıtları
inceleme ve sağlıklı bir beslenme düzenini teşvik edecek stratejiler önerme” göreviyle
bir çalışma kurulu oluşturmak amacıyla IOM’ye gitti (IOM, 2006). Bu çalışma, Tıp Enstitüsünün Yiyecek ve Beslenme Kurulu ile Ulusal Bilimler Akademisi Ulusal Araştırma
Konseyinin Çocuklar, Gençler ve Aileler Kurulu tarafından yürütülen ortak bir projeydi. Pazarlama, çocuk ve televizyon, beslenme, kamu sağlığı, hukuk ve sanayi alanlarından 16 uzman bir araya getirilerek bir panel oluşturuldu. Komite 18 ay boyunca toplantılar düzenledi ve Nisan 2006’da bir rapor yayınladı.
IOM raporu öncelikle çocuklara ve gençlere yönelik pazarlama uygulamaları ve giderlerinin niteliğini araştırdı. Komite çocuklara ve ergenlere yönelik tüm yiyecek ve
içeceklerin pazarlanmasına okullar, bakkallar, alışveriş merkezleri, tiyatrolar ve spor
etkinlikleri gibi çeşitli pazarlama ortamları üzerinden; televizyon, radyo, basılı medya, internet ve mobil cihazlar gibi birçok medyadan ve okullarda ve kantinlerde doğrudan reklam ya da okul formaları ile spor gereçleri üzerinde logolar gibi okul tabanlı çeşitli uygulamalarla 10 milyar dolar harcandığını tahmin etti (bu rakam o tarihte
hayli tartışılmıştı). Kısacası, çocuklara ve gençlere yönelik pazarlama her alana yayılmış durumdadır.
Ayrıca çocuklara ve ergenlere yönelik pazarlama uygulamaları karmaşıktır; çünkü
farklı motivasyonları ve öncelikleri olan farklı paydaşları içerir ve genellikle bütünleşik
pazarlama iletişimi olarak adlandırılan geniş bir bütünleşik stratejiler ve etkinlikler dizisini kapsar. Bütünleşik pazarlama açıklık, tutarlılık ve maksimum iletişim etkisi sağlamak için ürün, fiyat, tanıtım ve yerden oluşan pazarlama karışımının yanı sıra çeşitli
iletişim kanalları kullanır. Pazarlama karmasının içeriği şöyle açıklanabilir: ürün (yani
kalite, miktar, ambalaj, etiket, sağlık iddiaları); fiyat (yani rakipler arasında konumlandırma, satış ve tedarik, sözleşmeler ve anlaşmalar, vergiler ve sübvansiyonlar); tanıtım
(yani bir şirketin bilgilendirmek, ikna etmek ya da satın alma kararlarını etkilemek için
müşterileriyle kurduğu iletişim; promosyon halkla ilişkiler, reklam, hedef pazarlama, satış ve ticaret promosyonu ile bütünleşik marka stratejisini kapsar) ve yer (yani perakende mağazalar ve okullar dahil olmak üzere tüketicilere ulaşılan mekanlar ve ortamlar),
diğer bir deyişle marka seçimlerini, satın alma alışkanlıklarını ve tüketim davranışlarını etkilemek için kullanılan medya platformları ve pazarlama araçları (yani basın, yayın, dijital, mobil cihazlar ve internet tabanlı sosyal ağ siteleri). Reklam geleneksel olarak markalı yiyecek ve içecek ürünleri veya ücretli medya kanallarını kullanan belirli
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bir sponsorun mesajları hakkında tüketici farkındalığını arttırmak amacıyla kullanılan
bir tanıtım şekli olarak tanımlanır. Yiyecek şirketleri genellikle toplam pazarlama bütçelerinin yaklaşık yüzde 20’sini reklama, yüzde 25’ini tüketici ya da satış promosyonuna ve yüzde 55’ini ticari promosyonlarına harcar (IOM, 2006).
Tüm bunlara ek olarak, 2006 tarihli IOM raporu çocukların beslenme düzeninin yeterliliğini inceleyerek bu beslenme düzenlerinde geçtiğimiz 30 yılda yaşanan değişiklikleri özetledi. Komite, çoğu çocuk ve ergenin hem besin öğesi açısından yoğun yiyecek grupları (meyve ve sebzeler, tam tahıllar, az yağlı süt ürünleri, et, yumurta ve fasulye) hem de Amerikalılar için Beslenme Düzeni Kılavuzu ve Amerikan Kalp Birliği’nin
önerdiği eksik besin öğeleri (potasyum, lif, kalsiyum) alımlarının yetersiz olduğunu
buldu. Eğilimler ayrıca kalori, karbonhidrat, tatlandırılmış içecek tüketiminde genel
bir artış olduğunu ve ev yiyeceklerinden uzaklaşıldığını gösterdi. Çocuklar ve ergenler
aynı zamanda önerilenden daha yüksek miktarlarda şeker, sodyum ve toplam ve doymuş yağ tüketiyordu. Kısacası, komite çocukların ve gençlerin beslenme uygulamalarının önerilen beslenme kalıplarıyla tutarlı olmadığını ve çocuklar ile gençlerin sağlığını riske attığını buldu.
Daha önemlisi, komite TV reklamlarının çocukların yiyecek seçimleri, beslenme düzenleri ve şişmanlıkları üzerindeki etkisini araştıran 123 yayınlanmış araştırmayı sistematik şekilde gözden geçirdi. Komite diğer pazarlama uygulamalarına ilişkin çok az çalışma buldu ve dolayısıyla sadece televizyon reklamlarına odaklandı. Komite 2 - 11 yaş
arası çocuklar arasında televizyon reklamlarının yiyecek ve içecek seçimleri, satın alma talepleri ve kısa vadeli yiyecek ve içecek tüketimi üzerinde güçlü etkiler yarattığını
buldu. 2 - 5 yaş arası çocuklarda yiyecek ve içecek inançları ve olağan beslenme düzeni
üzerindeki etkilere ilişkin orta derecede önemli kanıtlar elde edilirken TV reklamlarının özellikle ergenler arasında şişmanlıkla nedensel ilişkisine ilişkin bulunan kanıtlarsa yetersizdi. İstatistiksel açıdan TV reklamlarına maruz kalınmasının 2 - 11 yaş arası çocuklarla 12 - 18 yaş arası ergenlerde şişmanlıkla bağlantılı olduğuna ilişkin kanıtlar bulunmakla birlikte veriler ağırlıkla karşılıklı olarak bağıntılıydı. Dolayısıyla komite TV reklamları ve şişmanlık arasında nedensel ilişkiye ilişkin kanıtların yetersiz olduğu sonucuna vardı.
Komite beş temel sonuç çıkardı: (1) Yiyecek ve içecek pazarlama etkinlikleri çocukların ve ergenlerin beslenme düzenini ve sağlığını etkiler; (2) Güncel pazarlama uygulamaları sağlıklı beslenme düzenleri açısından dengesizdir ve sağlıklarını riske atan bir
ortam yaratır; (3) Şirketler ve pazarlamacılar kaynaklarını ve yaratıcılıklarını gençlere sağlıklı beslenme düzenlerinin pazarlanmasına uygulama potansiyellerini yeterince
kullanmamıştır; (4) Sağlıklı beslenme düzenlerinin benimsenmesi sürdürülebilir, çok
sektörlü ve bütünleşik çabalar ve sektör liderliği gerektirir; (5) Kamu politikası gençlerin beslenme düzenlerini etkileyecek gelişmekte olan pazarlama uygulamalarını ele alacak destek ve yetkiden yoksundur.
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IOM raporu pazarlama kuvvetlerinin çocuklar ve ergenler için sağlıklı beslenme
düzenlerinin teşvik edilmesi amacıyla kullanılabileceği önerisinde bulundu. Pazarlama
ve medya ortamının iyileştirilmesi, sağlıklı beslenme düzenlerinin pazarlanması ortak
hedefine ulaşılmasını sağlayacak çeşitli ortamlar, sektörler ve paydaş stratejileri kapsamında bütünleşik kılınmalıdır.
2006 raporundan beri ABD’deki yiyecek pazarlama ortamındaki değişikliklerin yanı sıra düzenleyici kurumlar ortamında da en azından değişiklik önerileri gündeme geldi. Yiyecek ve içecek şirketlerinin en doğrudan ve anlık karşılığı, çocuklara yönelik yiyecek pazarlama uygulamalarını temel alan öz-denetimli bir girişimin kurulması oldu. 2006 sonbaharında, 10 yiyecek ve içecek şirketi, Daha İyi İş Büroları Konseyi (Council of Better
Business Bureau) himayesinde, öz-denetimli bir sanayi kurumu olan Çocuk Yiyecek ve
İçecek Reklamı Girişimi’ni (Children’s Food and Beverage Advertising Initiative - CFBAI)
kurdu (CFBAI internet sitesi). CFBAI’nin bugün iki ayaküstü yiyecek restoranı (McDonalds ve Burger King) dahil olmak üzere sahip olduğu 17 üyesi, çocuklara yönelik reklam
yapan tüm yiyecek ve içecek şirketlerinin üçte birini temsil ediyor. Bu şirketler çocuklara yönelik reklamlarını daha sağlıklı yiyeceklere doğru kaydırmayı gönüllü olarak kabul
etti. 6, 12 ve 24. aylarda yayınlanan üç CFBAI izleme raporu, şirketlerin çocuklara yönelik reklamlara ilişkin vaatlerini büyük ölçüde yerine getirdiğini ortaya koydu. Birçok yiyecek ve içecek şirketi, sanayi koalisyonlarıyla kurulan Sağlıklı Kilo Taahhüdü Vakfı gibi
kamu-özel sektör ortaklıkları aracılığıyla sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik ediyor.
2011’de, Yale Üniversitesi Rudd Merkezi 12 büyük Hızlı Servis Restoran zincirinde
çocukların ve ergenlerin yemek seçimlerini inceleyen bir araştırma yayınladı. Çalışma,
sadece 12 çocuk menüsü kombinasyonunun okul öncesi çocukların yerleşik beslenme
ölçütlerini karşıladığını belgeledi. Daha büyük çocukların beslenme ölçütlerini karşılayan menü sayısı ise sadece 15’ti. Ergenlerin satın aldığı yemekler ortalama 800-1.100
kalori/yemek sağlıyordu ve bu da önerilen günlük kalorinin yarısıydı. Gençlere satılan
yemeklerse nadiren olağan seçenek olarak sağlıklı yan yiyecekler sunuyordu. Dahası,
çoğu yiyeceğin aşırı miktarlarda şeker, yağ ve sodyum içerdiğini buldular (Yale Üniversitesi Rudd Merkezi, 2011).
Sadece Subway ve Walt Disney restoranları çocukların yiyeceklerine eşlik etmesi
için yüksek kalorili, düşük besin değerli seçenekler (kızarmış patates ve şekerle tatlandırılmış içecekler) yerine sağlıklı olağan seçenekleri (meyve, nişastasız sebzeler ve
az yağlı ya da yağsız süt) seçilen yan yiyecek ve içecek olarak belirlemişti. Çocuk Yiyecek ve İçecek Reklamı Girişimi’ne Sadece McDonald’s ve Burger King katılıyordu. YUM! Markaları (KFC, Taco Bell ve Pizza Hut’ın ana şirketi) ve Subway dahil olmak üzere diğer birçok büyük hızlı servis restoranı Çocuk Yiyecek ve İçecek Reklamı Girişimi’ne katılmadı.
2012’de, Tıp Enstitüsü yiyecek pazarlama ve besin standartlarının güncel durumunu değerlendirmek amacıyla yiyecek pazarlama etkinlikleri konusunda bir çalıştay düBildiriler Kitabı
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zenledi (IOM, 2013). En önemlisi, çalıştay katılımcıları 2006 çalışma raporundan bu
yana ortaya çıkan birçok sorun tespit ettiler. Öncelikle, pazarlama dünyası ilk çalışmadan beri gelişmiş ve özellikle yiyecek ve içeceklerle ilgili pazarlama mesajlarını güçlendirmek için mağaza içinden kitlesel medyaya ve sosyal medya sitelerine kadar çok sayıda medya kanalını kullanan bütünleşik pazarlama iletişimi doğmuştu. Sıklıkla, bu yiyecek pazarlama mesajları, markanın Facebook sayfalarının oluşturulması ya da internet sitelerinde videoların yayınlanması gibi, eğlence ve sosyal ağ olarak gizlenmekteydi. İkincisi, çocuklar ve ergenler sosyal medyayı, cep telefonlarını, internet videolarını ve reklam oyunları benimseyip yoğun şekilde kullandıklarından, bu araçlar yiyecek
ve içeceklerin gençlere bu mesajların alıcılarına ait özel ilgi alanlarını hedefleyecek şekillerde pazarlanmasında yoğun şekilde kullanılıyorlardı. Diğer bir deyişle, yiyecek ve
içeceklerin pazarlanması bireysel ve kapsamlı bir hal aldı. Üçüncüsü, yiyecek ve içecek
şirketleri ile birçok hızlı servis zincir restoranlar ürünleriyle ilgili sağlık ve sıhhat iddialarını gittikçe daha çok vurguluyorlar. Ürünlerde yağ, şeker ve tuzun yanı sıra kalorilerin azaltılması çabaları ürünlerin kayda değer oranda yeniden formüle edilmesiyle
sonuçlandı. Daha sağlıklı ürünlere dikkat çekmek ve müşterilerin satın alabileceği daha sağlıklı yiyecekler hakkında bilgi vermek amacıyla tüm ürün gruplarında ambalaj
önü besin bilgilerinde ve mağaza içi perakende uygulamalarında artış yaşandı. Öyle ki
ABD’de yiyecek ambalajlarının ön kısmında besin bilgilerine yer verilmesi federal yönetmeliklerle düzenleniyor (ABD Tarım Bakanlığı ve Yiyecek ve İlaç İdaresi tüm ambalajlı ürünler için bir ambalaj önü sistemi üzerinde çalışıyor). Walmart gibi diğer perakende mağazaları müşterileri daha sağlıklı ürünler hakkında bilgilendirmek için kendi
sistemlerini kurarken Kraft gibi yiyecek üreticileri de ürettikleri daha sağlıklı ürünleri
tanımlamak için kendi sistemlerini kullanıyorlar.
ABD’de yiyecek pazarlama etkinliklerinin mevcut çocuk obezitesi krizini körüklediğine yönelik artan farkındalık dünyanın diğer kesimlerinde de yankı buldu. Özellikle Avrupa ve Avustralya’da abur cubur tanımı üzerindeki uzlaşı giderek artıyor. Daha
önemlisi, çocukları yiyecek pazarlama etkinliklerinin etkisinden korumanın ya da bu
etkiye karşı bağışıklık geliştirmenin çok zor olduğuna ilişkin farkındalık da artıyor. Gittikçe küresel olarak pazarlanan bu dünyada, çocukların sağlığı ve sıhhati, düşük besin
değerli ve yüksek kalorili yiyeceklerin pazarlanması nedeniyle risk altında. Bu eğilimi
etkisizleştirmek için ne yapılabilir?
Şüphesiz, çocuklara ve ergenlere (halen çocuklar ve gençlerin en çok kullandığı medya aracı olan) televizyon aracılığıyla pazarlanan yiyecekler için besin standartları belirlemek için düzenleyici önlemler benimsenebilir. Ayrıca çocuk hakları hakkında ülkeler arası tartışmalar çocukların pazarlamadan korunması konusunu da içerecek şekilde genişletilebilir. Böyle bir koruma gerçekleşmese de yiyecek pazarlama etkinliklerinin çocuk obezitesi üstündeki etkisi konusuna ilişkin farkındalığın artması sağlanabilir. Son olarak, anne babalar, sağlık uzmanları ve çocuk savunucuları satın alma güçle-
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riyle çocuklar ve gençler için daha sağlıklı yiyeceklerin üretilmesini ve pazarlanmasını
destekleyebilirler. ABD’de yeni daha sağlıklı yiyecek ürünlerinin üretilmesi ve kalorileri azaltıp besin öğelerini artırmak amacıyla yiyeceklerin yeniden formüle edilmesine
ilişkin son deneyim piyasanın da tüketici talebine tepki gösterebileceğini gözler önüne
seriyor. Şüphesiz, çocuk obezitesi krizine ve yiyecek pazarlama etkinliklerinin rolüne
ilişkin kamu farkındalığının artması sorunun çözülmesinde gerekli bir adımdır. Tüm
çocuklarımızın sağlığı ve sıhhati tehlikededir.

Çevirmen: Pınar Şengözer Şiraz
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ÖZET

Çocuklarda obezite sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde değil diğer gelişmiş ülkelerin çoğunda hızla yaygınlaşmaktadır. Modern çağda ilk kez çocukların ortalama ömrünün aşırı kilo ya da obeziteden kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle, ebeveynlerinden daha kısa olacağı öngörülmektedir.
Bu durumun yaygınlaşmasının en başta gelen etkenlerinden biri gıda ve içecek pazarında kalorisi yüksek ama besin değeri düşük gıda ve içeceklerin çocuklara yönelik pazarlanmasıdır (Calvert, Bond & Staiano, 2013). Çocukları hedefleyen geleneksel pazarlama alışkanlıkları çocuklara çekici gelen, gençlere ürün “satan” medyadaki tanınmış karakterlerin kullanımını; animasyon, akılda kalan şarkılar ve reklam müzikleri
gibi dikkat çeken üretim tekniklerini kullanan ve tekrar tekrar gösterilen televizyon
reklamlarını; hediye (premium) olarak bilinen ve çocukların kahvaltıda yedikleri mısır gevreği ve fast-food paketlerine koyulan küçük oyuncakları kapsamaktadır(Calvert,
2008). 8 yaş altındaki çocuklar bu tür reklamların ve pazarlama tekniklerinin amacının, onları belli ürünleri almaya ikna etmek olduğunu anlamakta güçlük çekerler,
bu yüzden satın almanın çekiciliği karşısında savunmasız hale gelirler (Robertson &
Rossitier, 1974).
Gıda ve içecek televizyon reklamları üzerine National Academies’e bağlı Birleşik Devletler Tıp Enstitüsü’nde gerçekleştirilen ve ampirik çalışmaların kapsamlı bir eleştirisinin yer aldığı panelde; gıda ve içecek pazarlamasıyla çocukların gıda ve içecek tercihleri, inançları, satın alma arzuları ve kısa süreli tüketim alışkanlıkları arasında nedensel
ilişkiler saptanmıştır (McGinnis, Gootman & Kraak, 2006). Gıda ve içecek reklamları
pediatrik obezite ile ilişkilendirilmiştir ancak nelerin çocukları obez yaptığı uzerine nedensel çalışmalar etik ilkeler yüzünden yapılamamıştır(McGinnis ve diğerleri, 2006).
Bu sonuçlar her ne kadar televizyon reklamı verilerine dayansa da, daha yeni bulgulara gore online gıda ve içki pazarına maruz kalmak da aynı tür sonuçlara ulaştırır (bkz:
Harris, Speers, Schwartz & Brownell, 2012). Yeni pazarlama yaklaşımları giderek popüler karakterlerin bulunduğu online oyunlar, ağızdan ağıza yayılan sanal pazarlama,
genel izleyici kitlesinin hoşuna gitmeyecek ama belli çocukların dikkatini çeken ürünleri pazarlamada hedef belirleme ve online web sayfalarında çocuklara istedikleri kadar
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zaman geçirme seçeneği sunmak gibi daha incelikli yollarla çocukların hedef alınmasına imkan tanımaktadır (Calvert, 2008). Aslında, çocukların uzun zaman geçirdikleri “yapışkan gibi çekici web sayfaları” pazarlamacılar tarafından çok tutulur çünkü bu
sayfalar aracılığıyla çocukların onların ürünlerinin markası hakkındaki farkındalığını arttırabilirler (Calvert, 2008). Çocukların daha sağlıklı ürünleri yeme ve içmelerini sağlayacak bu tür pazarlama tekniklerinin kullanılabileceği veriler de ortaya çıkmaya başlamıştır (bkz: Pempek & Calvert, 2009). Bu makale gıda ve içecek pazarlamasının çocuklar ve gençlik üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileriyle beraber, en genç vatandaşlarımızda sağlıkla ilişkili obezite riskini arttıran pazarlama uygulamaları üzerine hükümetlerin alabileceği olası siyasi kararları incelemektedir.

ABSTRACT

Childhood obesity has reached epidemic proportions in the United States as well as in
much of the developed world. For the first time in modern history, children are predicted to have shorter life spansthan their parents due to the health-related problems
that come from being overweight or obese.
One contributor to this epidemic is the marketing of foods and beverages to children
that are high in calories, but low in nutritional value (Calvert, Bond & Staiano, 2013).
Traditional marketing practices directed at children include the use of media characters that appeal to children who “sell” youngsters a product; television advertisements
that are repeatedly shown that use attention-getting production techniques such as animation, catchy songs, and jingles; and the inclusion of small toys, known as premiums,
that are placed inside children’s cereal boxes and fast-food meals (Calvert, 2008). Children prior to age 8 have difficulty understanding that the intent of these advertisements
and marketing techniques is to persuade them to buy particular products, making your
children particularly vulnerable to purchasing appeals (Robertson & Rossiter, 1974).
In a comprehensive review of the empirical studies on television food and beverage
advertising, a U.S. Institute of Medicine panel at the National Academies found causal relationships between food and beverage marketing with children’s food and beverage preferences, beliefs, and purchase requests as well as their short-term consumption patterns (McGinnis, Gootman & Kraak, 2006). Food and beverage advertising was
associated with pediatric obesity outcomes, but causality could not be establishedbecause studies cannot ethically be conducted that would make children obese (McGinnis et al., 2006).
Although these conclusions were based on television advertising data, newer findings
link exposure to online food and beverage marketing to the same kinds of outcomes
(e.g., Harris, Speers, Schwartz & Brownell, 2012). Newer marketing approaches also
allow children to be targeted in increasingly sophisticated ways, such as playing online
games where popular characters are present; viral word-of-mouth marketing from one
person to another; targeting marketed products to specific children who like that prod-
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uct rather than to a general audience; and the option to have children spend as much
time on their online websites as they desire (Calvert, 2008). In fact, “sticky websites”
where children stay for a long period of time, are highly desirable to marketers so that
they can increase children’s brand awareness of their products (Calvert, 2008). Data are
also emerging in which these same kinds of marketing techniques can be used to get
children to eat and drink healthier products (e.g., Pempek & Calvert, 2009). This paper explores both the negative and the positive impact of food and beverage marketing on children and youth, as well as potential policy decisions that governments can
bring to bear on marketing practices that increase health-related obesity risks for our
youngest citizens.

Pediatrik obezite oranları son 30 yıldır Amerika Birleşik Devletleri’nde üçe katlandı
ve bu süreçte pazarlamanın rolü ayrıntılı ve dikkatli bir şekilde incelenmektedir (McGinnis ve diğerleri, 2006; Glickman, Parker, Sim, Dal Valle Cook & Miller, 2012).Özellikle
pazarlamacılar, çocukların sağlığını riske atabilecek şeker, fast food ve şeker boyalı tahıllar gibi kaloride yüksek besin değerinde düşük ürünleri çocuklara ve gençlere satmaktalar (Alvy & Calvert, 2008; McGinnis ve diğerleri, 2006; Stitt & Kunkel, 2008).
Pazarlama işi sirket ve tarafların çıkarları doğrultusunda müşteri ilişkilerini işletmeye yönelik olarak tasarlanmıştır (American Marketing Association, 2005). Pazarlama
4 p kavramini icerir: ürün (product) (örnek: soda boyutu), fiyat (price) (örnek: 1 yerine
2), hediye (promotion) (örnek: film prömiyerleri sırasında Burger King’de gıda pazarlama) ve mekan (place) (örnek: market çıkışlarındaki raf mekanları). İçinde bulunduğumuz hızla gelişen bilgi çağında, olası bir beşinci p ortaya çıktı: platform. Yıllardır televizyon çocuklara reklamları seyrettirmek için kullanılan bir mekanken, yeni iletişim
araçları platform kavramını git gide kendi varlığı kadar önemli hale getirmiştir. Özellikle şirketler bugün, televizyon, bilgisayar, video oyunları, iPad benzeri tabletler ve cep
telefonları gibi iletişim platformları aracılığıyla çocuklara pazarlama yapabilme ve ticari mesajlar iletme fırsatına sahipler. Farklı ulaşım biçimleriyle medyaya maruz kalma
durumu, gelişmiş ülkelerin çoğu pediatrik obezite krizindeki etkili olduğu rol yüzünden suçlu konumdadır (Calvert & Richards, yayın aşamasında).
Bu makalede, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki obezite krizini ve çocukların sağlığı üzerindeki etkilerini inceliyorum. Sonrasında, medyaya maruz kalma durumuna ve
bir ulaştırma sistemi olarak medya ile gıda ve içecek pazarlamasına bakıyorum. Daha
sonra ise medyanın nasıl çocukların gıda ve içecek tercihleri ve tüketimlerini etkilediğini betimleyen kanıtlarla beraber aşırı kilo ve obezite sorunlarını inceliyorum. Medya
karakterlerinin kötü beslenme alışkanlıklarını teşvik edici rolleri özellikle vurgulanacak
ve bunlar çerçevesinde televizyon ve online alanlar üzerinde durulacak, ayrıca bu alanların çocukların beslenme kalıplarını iyileştirmek için aynı zamanda sahip oldukları örtülü güçten de bahsedilecektir. Son olarak, medyanın obezitenin yaygınlaşmasında oyBildiriler Kitabı
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nadığı rolü kontrol altına almak için tasarlanan A.B.D politikalarını betimleyeceğim ve
pazarlamanın çocuk sağlığı konusundaki rolü hakkında sonuçlara varacağım.

OBEZİTE KRİZİ

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2 ila 5 yaş arasındakilerin %21’i, 6 ila 11 yaş arasındakilerin %36’sı ve 12 ila 19 yaş arasındakilerin de %34’ü aşırı kilolu ya da obez (Ogden,
Carroll, Curtin, Lamb, & Flegal, 2010). Hispanik erkeklerin ve Afrika-Amerikalı kızların, daha fakir ailelerde yaşadıkları için, aşırı kilolu ya da obez olma riskiyle karşı karşıya kalma olasılıkları daha yüksektir (McGinnis ve diğerleri, 2006). Aşırı kilo ve obezlik
sağlık sorunlarıyla ilgilidir ve 2 tür diyabet, kalp hastalığı, felç ve bazı kanser türlerini
içerir (McGinnis ve diğerleri, 2006). Bu durum da çocukların hayatları boyunca sağlık
sorunlarıyla karşılaşmasına neden olur. Aşırı kilo ve obezlik sorunlarının artışı sadece
genetik etmenlerle açıklanamaz çünkü genetik değişimlerin nüfus düzeyinde oluşması zaman alan bir süreçtir, bu yüzden de çevre etkeni dünya genelindeki bu salgının en
olası risk etkeni olarak öne sürülür (Calvert ve diğerleri, 2013). Medya aracılığıyla çocuklara gıda ve içecek pazarlanması da bu türden bir risk etkenidir.
Enerji dengesi demek, aynı kiloyu korumak için, harcanan kalorinin eş miktarını almak demektir (Calvert ve diğerleri, 2013). Medyanın obezite açısından olası çevresel
risk etkeni olarak öne sürülmesinin bir nedeni de, besin değeri düşük yüksek kalorili
gıdaların giderek daha fazla görünürde olmasıdır. Bu gıdaların çoğu da televizyon reklamları aracılığıyla çocuklara pazarlanmaktadır. Bu tür reklamlar yüksek kalorili gıda ve
içeceklerin çocuklar tarafından tüketilmesini arttırabilir (McGinnis ve diğerleri, 2006).
Medyanın obezite krizinde öne sürülmesinin bir diğer olası nedeni ise çocukların ziyaret ettiği popüler web sayfalarını içeren online pazarlamadır (Alvy & Calvert, 2008).

MEDYAYA VE GIDA/İÇECEK PAZARLAMASINA
MARUZ KALMA DURUMU

Common Sense Media (2011) tarafından ülke çapında yapılan bir ankete göre küçük yaştaki çocukların iletişim araclarının kullanımı hızla televizyon seyretmekten öteye geçmektedir. Ülke genelinde, 0 ila 8 yaş arasındaki Amerikalı çocuklar iletişim araçlarıyla günde ortalama 2 saat 16 dakika harcamaktadır. Bilgisayarlar, cep telefonları,
iPod’lar ve iPad’ler 0-8 yaş arasındaki çocukların harcadığı günlük ekran süresinin 22
dakikasını (ya da%16’sını) kendi üzerlerinde toplarken Common Sense Media araştırmayı yaptığında nispeten daha yeni sayılabilecek iPad kullanımının evlere girişi sadece %8 oranındaydı. 8 ila 18 yaş arasına gelindiğinde ise Amerikalı çocuklar günde or-
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talama yedi buçuk saat medyaya maruz kalırken, bu oran aynı anda birçok iş yaptıklarında ise (örneğin aynı anda birden fazla mecra kullandıklarında) 10 saat 45 dakikaya
yükselmekte (Rideout, Foehr, &Roberts, 2010).
Çocukların günlük hayatlarında ekranla bu denli iç içe olması pazarlamacılar için
gittikçe artan fırsatlar anlamına geliyor; böylelikle çocuklara ve gençlere hem daha eski tek yönlü hem de yeni etkileşimli platformlar aracılığıyla ulaşabiliyorlar. Milyonlarca Amerikalı çocuk her gün televizyon reklamlarına maruz kalmaktadır (Stitt & Kunkel, 2008) ve bu çocuklar online pazarlamaya gittikçe daha çok maruz bırakılmaktalar
(Calvert, 2008). 2009’da gıda pazarlamacıları 2 ila 17 yaş arasındaki çocuklar için 2006
senesine göre enflasyon nedeniyle %19.5’lik bir azalmayla, pazara 1.79 milyar dolarlık
harcama yaptılar (FTC, 2012). Bu harcamanın daha düşük olmasının nedeni, pazarlamacıların televizyon reklam alımlarını %19.5 düşürerek pazardaki varlıklarını internet,
cep telefonları ve viral (ağızdan ağıza) pazarlama gibi yeni medya türleri ile %50 arttırmalarıdır (FTC, 2012). Online pazarlama televizyon reklamlarından daha ucuz olduğundan maliyet açısından da daha uygundur (Calvert, 2008).
Birçok gıda pazarlamacısı, kendi gıda ve içecek markalarını tanıtmak için diger web
sayfalarına reklam vermenin yanında, kendi web sayfalarını ürünlerinin tanıtımını yapmak ve reklamoyunları (advergames) (ürün satmak için tasarlanmış video oyunları) gibi
özellikleri kullanırlar (Moore & Rideout, 2007). Harris ve meslektaşlarına göre (2012)
2 ila 18 yaş arasındaki 1.2 milyon çocuk her ay gıda şirketlerinin sayfalarını ziyaret ediyor ve buralarda ziyaret başı ortalama 29 dakika harcıyor. Bu süre zarfında, yüksek kalorili ve düşük besin değerli, temelde şeker, fast-food restoranları ve şeker kaplamalı tahıl/gevrek gibi ürünleri tanıtan ticari ve markalı içerikle etkileşim içine giriyorlar. Bu
bulgularla tutarlı olarak, Moore (2008) gıdayla ilgili web sayfalarındaki reklamoyunların %97’sinin sayfanın markasıyla ilişkilendiğini ortaya koymuştur. Çocuklara yönelik televizyon programlarında verilen televizyon reklamlarına maruz kalmaktan farklı
olacak şekilde, bu reklamoyunlarla, çocuklar zaman sınırı olmadan oynayabilirler. Bu
durum da, bu tür pazarlama tekniklerinin temel hedefidir. Bu tekniğin hedefi çocukların zaman geçirmek isteyeceği “yapışkan gibi çekici” web sayfaları yaratmaktır (Calvert, 2008). Teşvik edici ve özendirici bu özellikler, çocukların reklamoyunun zorluğunu kontrol edebilecekleri, birçok oyun düzeyi olan ve oyunculara kendi ilerlemelerini
takip etme imkanı sağlayan seçenekleri içerir.

TELEVİZYON REKLAMCILIĞININ
ÇOCUKLARIN BESLENME DÜZENİ VE SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Çocuklara pazarlanan gıda ve içecekler besin değeri açısından yıllardan beri
düşüktür(Stitt & Kunkel, 2008). Ticari ve kablolu kanallarda gösterilen 139 çocuk progBildiriler Kitabı
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ramındaki reklamların değerlendirilmesiyle, ürünler Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığının sistemiyle sınıflandırılmıştır: “Git” (besin değeri yüksek ve her zaman yenilebilecek gıdalar, örneğin havuç), “Yavaş” ( besin değeri yüksek ama yağ oranı
yüksek olabilen ara sıra yenilebilecek gıdalar, örneğin fıstık) ve “Dur” (besin değeri düşük olduğundan nadiren yenilebilecek gıdalar, örneğin şekerli içecekler). Bu incelemenin sonucunda gıda ve içeceklerin %68,5’inin “Dur”, %31’inin “Yavaş” ve %1’inden azının ise “Git” olarak sınıflandırıldığı ortaya konulmuştur (Kunkel, McKinley & Wright,
2009). O halde, televizyon reklamları besin değeri düşük ürünleri çocuklara tanıtmaya devam etmektedir.
National Academies Institute of Medicine (Ulusal Akademiler Tıp Enstitüsü)
(McGinnis ve diğerleri, 2006), Birleşik Krallık Gıda Standartları Ajansı (Hastings,
Stead, McDermot, Forsyth, MacKintosh ve diğerleri, 2003) ve Avrupa Komisyonu’nun
(Matthews, Cowburn, Rayner, Longfield, & Powell, 2005) raporlarına göre çocuklara yönelik yayınlanan televizyon reklamları şişmanlık riskini arttırmakta, gıda pazarlamacıları bu tür reklamların dağıtımı için yüklüce para harcamakta ve 8 yaşından küçük çocuklar, belli bir ürünü almaları için pazarlamacıların kendilerini ikna
etmeye çalıştıklarını anlamakta güçlük çekmektedir. Küçük çocuklar reklamın amacını (reklamcılığın onları birtakım ürünleri satın almaları ve tüketmeleri için tasarlanması) anlamakta özellikle daha fazla zorluk çekerken reklamların alışveriş kararlarında kendilerine yardımcı olduğuna inanmaktalar (Robertson & Rossiter, 1974).
Raporlar yayınlandığı zaman, televizyon reklamları çocuklara yönelik sanal gıda ve
içecek pazarlaması hakkında ellerinde bulunan tek veri türüydü. O zamandan beri
araştırmacılar pazarlamanın daha yeni medya platformlarındaki rolünü de incelemeye devam ediyorlar.

ÇEVRİMİÇİ PAZARLAMA VE MEDYA KARAKTERLERİNİN
ÇOCUKLARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Calvert (2008) yeni iletişim araçlarının gıda ve içecek pazarlaması için çocukları
hangi yollarla hedef aldığını tanımlamıştır. Bunların içerisinde bir ürün hakkında “ses
getirecek” sanal, ağızdan ağıza pazarlama; çocukların online oyunlar oynadıkları, reklam içeren reklamoyunlar; satışı yapılmaya çalışıldığına dair herhangi bir bilgi içermeyen ürünlerin sinema salonlarında ve başka mekanlarda yer aldığı ürün yerleştirme
ve bir satış tekniği olarak ürünlerin üzerinde gözüken markalı karakterler yer alıyor.
Araştırmalar şunu gösteriyor: Geleneksel, tek yönlü medyalarda olduğu gibi yeni iletişim araçları da çocuklara düşük kaliteli ürünleri pazarlamak için kullanılıyor ve bu yeni pazarlama teknikleri çocukların gıda ve içecek tüketimi kararlarını yönlendirmekte
etkili konumda bulunuyor.
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Reklamoyunların Çocuklar Üzerindeki Etkisi
Reklamoyunlar çocukların sağlıklı ürünleri tüketmeleri için kullanılacağı gibi sağlıksız gıda ve içecekleri tüketmelerinde de kullanılabilir.Örneğin, 9 ila 10 yaş arasındaki düşük gelirli Afrika-Amerikalı çocukların bir Pacman karakteri sağlıklı gıda ve
içecek tükettiği için ödüllendirildiği ve sağlıksız olanları tükettiğinde de cezalandırıldığı zaman; sağlıklı atıştırmalıkları seçmeye ve tüketmeye, bu oyun karakterinin sağlıksızlarda ödüllendirildiği ve sağlıklılarda cezalandırıldığı zamankinden daha fazla eğilimli oldukları biliniyor (Pempek & Calvert, 2009). Aynı şekilde sağlıklı gıda
ürünlerini tanıtan reklamoyunlarını oynayan çocuklarda benzer yararlı sonuçlarla
karşılaşılırken, sağlıksız gıda ürünlerinin tanıtımını yapan reklamoyunlarını oynayanlarda bu durumla karşılaşılmamaktadır (Harris ve diğerleri, 2012). Bütün bu bulgular gösteriyor ki, reklamoyunlarının sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek
için kullanılabileceğini fakat reklamcıların büyük çoğunluğun bu teknikle çocuklara sağlıksız gıda ve içecekleri pazarlamakta olduğunu göstermektedir(Calvert ve diğerleri, 2013).

Çocuklara Yönelik Gıda ve İçecek Pazarlamasında
Medya Karakterlerinin Rolü
Çocuklara yönelik reklamcılıkta en önemli sorun sağlıksız gıda ve içecekleri pazarlamakta kullanılan medya karakterleridir. Bazı kimseler, medya karakterlerinin çocukların hayatları üzerinden ticaret yapmaya teşvik ettiği için çocuklara yönelik pazarlamanın hiçbir şekilde kullanılmaması gerektiğini savunur (Linn, 2004). Bu fikrin tam
tersine, Tıp Enstitüsü (I.O.M) paneleri (McGinnis ve diğerleri, 2006; Glickman ve diğerleri, 2012) çocuklar üzerinde güçlü bir etki sahibi olan medya karakterlerinin sağlıklı gıdaları pazarlamak için kullanılmasını öneriyor. Medya karakterinin rolü aşağıda
derinlemesine incelenmiştir.

Medya Karakterleriyle Mağaza İçi Pazarlama
Karakterlerin pazarlamada hizmet ettiği rollerden biri de belli markaların temsilciliğidir. İki manav dükkanı üzerinden, biri sağlıklı gıda ürünleri satan diğeri ise geleneksel market olarak görülen iki market ele alınmıştır. Galloway ve Calvert (dergide)
üzerlerinde medya karakterleri bulunan bütün ürünlerin fotoğraflarını çektiler. Daha
sonra bu ürünler A.B.D. Tarım Bakanlığı’nın “Git”, “Yavaş” ve “Dur” sistemi aracılığıyla CATCH (gıda ve içeceklerin besin değerini belirten A.B.D listesi (tarihsiz) kullanılarak sınıflandırıldı.Toplamda, markalı karakterlerin “Yavaş” kategorisinden daha çok
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(%20.52) “Dur” kategorisinde (%74.59) ve “Git” kategorisinden daha çok “Yavaş” kategorisinde (%4.89’luk fark) görüldüğü belirlendi. Children’s Food and Beverage Association Initiative (CFBAI) (Çocuk Gıda ve İçecek Derneği Girişimi) üyesi olan ve çocuklar için daha sağlıklı ürünleri markete sunmaya söz vermiş şirketler (Council of Better
Business Bureaus, 2013), bu girişime dahil olmayan şirketlere göre daha az medya karakterleri tarafından pazarlanan sağlıklı ürüne sahip. Sağlıklı ürün satışına önem veren markette, geleneksel markete göre, medya karakteri kullanan markalı ürünler daha sağlıklıydı. Bu durumda bile, sağlıklı ürün satışına önem veren market temelde “Yavaş” ürünleri sunan medya karakterlerini, geleneksel market ise “Dur” ürünleri sunan
ünlüleri kullandı. Herşeyden önce, bu çalışma şunu ortaya koydu: medya karakterleri sağlıksız ya da daha az sağlıklı gıda ve içecekleri çocuklara pazarlamak için kullanılmaktadır, bu durum Tıp Enstitüsü’nün önerilerine ters düşmektedir (McGinnis ve diğerleri, 2006; Glickman ve diğerleri, 2012). Marketlerde karakterler aracılığıyla pazarlanan gıda ürünlerinin besin değeri hakkındaki bulgular ayrıca çocuklara yönelik televizyon programlarında pazarlanan gıdaların besin değeriyle benzerlik göstermektedir
(Kunkel ve diğerleri, 2009).

Çocukların Gıda Seçimi ve Gıda Tüketiminde Karakterlerin Etkisi
2 ila 6 yaş arasındaki çocuklar, markalı karakterleri tanıyabiliyor ve onları ürünle
ilişkilendirebiliyorlar (Lapierre, Vaala & Linebarger, 2011). Karakterler hakkında olumlu hisler de çocukların gıda tercihlerini etkiliyor. Örneğin, bir mısır gevreği kutusunun
üzerinde popüler medya karakterlerini gören çocuklar, neredeyse aynı kutuyu bu medya karakterleri olmadan görenlere göre kahvaltı gevreğinin tadını daha çok beğendiler (Lapierre ve diğerleri, 2011; Roberto, Baik, Harris & Brownell, 2010). Sonuçların bu
yönde çıkmasının nedeni büyük olasılıkla klasik şartlanma (”salt maruz kalma” etkisi
olarak da adlandırılmakta) yani popüler karakterler hakkında beslenen olumlu hislerin
hedeflenen ürünlerle ilişkilendirilmesi, böylece çocukların tat algısını etkilemesidir. Aynı şekilde Kotler, Schiffman ve Hanson (2012) iki benzer gıda ürünü karşısında, küçük
yaştaki çocukların tanımadıkları jenerik karakterli ürünleri seçmek ve tüketmektense,
Susam Sokağı’nın tanıdık karakterlerlerinin resimlerine sahip gıda ürünlerini seçtiklerini ve tükettiklerini gözlemlediler. Fakat popüler karakterli gıda ürünün tadını beğenmediklerinde karakterlerin çok da etkili olmadığını belirttiler. Bunun tersine, gıda kutularında Kaşif Dora ya da Sünger Bob Kare Pantolon medya karakterlerini gören Hollandalı çocuklar, bu kutuyu tanımadıkları, yeni bir karakterin resmi olan gıda kutusuna tercih etmemişlerdir (DeDroog, Valkenburg & Buijzen, 2012). Sonuç olarak, popüler medya karakterleri aracılığıyla pazarlanan ürünlerin tercihi evrensel değildir ve kısmen gıda ürününün tadına da bağlıdır.
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Teşvik edici değişkenler, gençliğin teknolojiyi nasıl olumlu beslenme alışkanlarına yönlenebilecekleri şekillerde kullandıklarına dair bir çerçeve sunmaktadır. Kahvaltı edenler etmeyenlere oranla daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarına ve beden kilosuna sahiptirler (Sjoberg, Hallberg, Hoglund & Hulthen, 2003). Kahvaltı tüketimini arttırmak için Bryne ve meslektaşları (2012) çocuklara yönelik teşvik edici nedenler sundu. Çocuklar, cep telefonlarından eriştikleri sanal hayvanları tarafından kahvaltı etmeleri için yönlendirildiler. Çocuklar her gün, o gün kahvaltıda yediklerinin fotoğraflarını cep telefonlarını kullanarak sanal hayvanlarına gönderdiler. Çocuklar kahvaltı etmişlerse, hayvan mutlu gözüktü (yani olumlu geri bildirim verildi). Eğer çocuk kahvaltıyı atlamışsa, bu çocuklardan bazıları sanal hayvanları tarafından olumsuz, mutsuz geri bildirim aldı (yani ceza), bazılarıysa kahvaltı etmediği halde hiçbir geri bildirim almadı. Ayrıca sanal hayvanı olmayan bir kontrol grubu da yaratıldı. Sanal hayvanlarından hem olumlu hem de olumsuz geri bildirim alan çocukların, hayvanlarından sadece olumlu geri bildirim alan ya da hiç hayvanı olmayan çocuklara göre iki kat daha fazla kahvaltı ettiği gözlemlendi. İyileştirme şartlarının davranışsal olumsallıkları, pekiştirme kuramı ile tutarlı herhangi bir sonuç olmayınca çocuklar üzerindeki etki çok düşükken, olumlu ve olumsuz sonuçlar çocukları etkiler ve harekete geçeceklerine dair
olasılığı arttırır (Miller, 2009). Sonuç olarak, olumlu ve olumsuz sonuç birlikteliği çocuk için azami yönlendirmeyi sağlıyor.
Varolan araştırmaların bir sınırı bu çalışmaların çocukların karakterlerle gerçek ilişkisini ölçmemesi. Aslında, karakterlerin markalar hakkında olumlu duygulara yol açmalarının ve böylece çocukların tat algısını yönlendirmede etkili olmalarının altında yatan
neden çocukların belli medya karakterleriyle neredeyse duygusal bir ilişki geliştirmeleri olabilir. Öyleyse, bazı karakterlerin diğerlerine tercih edilmesi, çocukların beslenme
alışkanlıklarında bu insanların ikna ediciliğinin gücünü etkileyebilir.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE GIDA VE
İÇECEK PAZARLAMA POLİTİKALARI

Obezite alanında medya politikası çocuklara pazarlanan besin değeri zayıf ürünleri
azaltmaya ya da ortadan kaldırmaya odaklanmıştır. Amerika Psikoloji Derneği, Amerika Tıp Derneği ve Amerika Pediatri Akademisi sekiz yaşından küçük çocukların ticari gayeyi anlayamadıklarından bu çocuklara yönelik programlardaki reklamların kaldırılmasını önermiştir. (Evans Schmidtt, Bickham, Branner & Rich, 2008; Robertson
& Rossiter, 1974). Birleşik Devletler Anayasası’nın birinci ek maddesi ifade özgürlüğünü güvence altına aldığı için devlet organlarınca dayatılan politikaları yaratmak zorlaşmıştır (Calvert, 2008).
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Bu alandaki kaynaklara yönelik yaptıkları araştırmalar sonucunda, Tıp Komitesi
(McGinnis ve diğerleri, 2006) 10 öneride bulunur. Bu öneriler şöyledir: 1) gıda pazarlamacıları çocuklara ve gençlere yönelik sağıklı gıda ve içecek satarken yaratıcılıklarını
ve kaynaklarını kullanmalıdır; 2) hızlı servis yapanlar da dahil olmak üzere bütün restoranlar çocuklara ve gençlere sağlıklı gıda ve içecek satmalıdır; 3) gıda/içecek ve restoran endüstrileri ve pazarlamacıları çocuklar ve gençlerin sağlıklı beslenmesini teşvik edici bir lider rolü üstlenmeliler; 4) gıda ve pazarlama endüstrisi hükümetle ve ilişkili diğer topluluklarla çalışarak çocuklara ve gençlere pazarlanan gıda ve içeceklerin
yüksek standartta olmasını sağlamalıdır; 5) medya endüstrisi kaynaklarını çocuklara
ve gençlere sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek için düzenlemelidir; 6) hükümet, çocukların nasıl sağlıklı beslenme alışkanlarına yönlendirileceğine dair aileleri
bilgilendirecek uzun süreli sosyal pazarlama kampanyası yürütmelidir; 7) okullar sağlıklı gıda ortamlarını teşvik etmelidir; 8) hükümet, çocukları sağlıklı beslenme alışkanlıklarına yönlendirmek için bütün kamu politikası kaldıraçlarını kullanmalıdır; 9) bu
alandaki araştırmalar desteklenmelidir ve 10) Amerika Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı Sekreteri ilerlemeyi denetlemelidir.
2006’da Tıp Enstitüsü (I.O.M) komitesinin başkanlığını yapan Dr. J. Michael
McGinnis, iki yıl sonra komitenin önerilerinin durumu hakkında Meclis’te ifade vermiştir (McGinnis, 2008). Dr. McGinnis ifadesinde, bazı medya şirketlerinin politikalarını değiştirerek medya karakterlerini çocuklara sadece daha sağlıklı gıda ve içecek pazarlamakta kullandıklarını, meşrubat endüstrisinin ilkokul düzeyindeki çocuklara meşrubat satmayı bıraktığını ve Federal Ticaret Komisyonu’nun çocukların gıda ve içecek tüketimi ile ilgili konularda daha duyarlı olmaya başladığını belirtmiştir. Fakat McGinnis, Tıp Enstitüsü komitesinin on önerisinden (McGinnis ve diğerleri, 2006) birinde gerileme kaydedildiğini, üç öneride belirli bir ilerleme kaydedilmediğini, bir öneride az ilerleme görüldüğünü, iki önerideki ilerlemenin sınırlı kaldığını ve iki öneride de biraz ilerleme kaydedildiğini söylemiştir. Tıp Enstitüsü önerilerinin hayata geçirilmesi sadece endüstri alanında değil hükümet tarafında da başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
Çocukların gıda ve içecek seçimi ve tüketimi kararlarında medya karakterlerinin
güçlü etkisi yüzünden, Tıp Enstitüsü (McGinnis ve diğerleri, 2006) ilk olarak, çocuklara gıda ve içecek pazarlarken medya karakterlerinin kullanımında, besin değeri düşük
gıda ve içeceklerden besin değeri yükseklere geçiş olarak tanımlanan dengeli bir yaklaşımı önerdi. Fakat, lisanslı medya karakterlerini kullanan mısır gevreği ve gıda ürünlerini, popüler çocuk film ve televizyon karakterleriyle ilişkilendiren çapraz promosyonlar 2006’da 80’den 2009’da 120’ye yükselmiştir. Promosyonsuz ve promosyonlu pazarlanan mısır gevreklerindeki tohum oranına bakıldığında, medya karakterleri ve çapraz
promosyonların çocuklara yönelik pazarlamada kullanıldığı mısır gevrekleri, tohumun
yarısından daha az miktarını içermekteydi (FTC, 2012).
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SONUÇLAR

Çocukların medya beslenme alışkanlıkları açıkça, gıda ve içecek alışkanlıklarıyla ilişkilidir. Bulgular tek yönlü ve etkileşimli medyadaki pazarlama tekniklerinin, çocukların
gıda tercihi ve gıda tüketimini etkilediğini özellikle göstermektedir. Çocuklara pazarlanan ürünlerin çoğunun düşük besin değerine sahip olması yüzünden çocukların beslenme alışkanlıkları da zayıftır. Bu durumda bile, özellikle de çocukların sevdiği ve zevk
aldığı, güvendikleri arkadaşlarıymış gibi yaklaştıkları popüler karakterler yüksek kaliteli gıda ve içecekleri desteklediğinde, medya sağlıklı ürünleri pazarlayarak çocukların
beslenme alışkanlıklarını iyileştirme gücüne sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
medya politikaları kısmen, ifade özgürlüğünü güvence altına alan birinci ek madde yüzünden, gıda ve içecek endüstrisinin pazarlama uygulamaları üzerinde sınırlı bir etkiye sahiptir. Çocuklara yönelik haksız reklamcılık uygulamalarını azaltmak için hükümetin uyguladığı baskıyla birleşen gıda ve içecek endüstrisi ile sağlık organları arasındaki ortaklıklar, çocuklar için daha sağlıklı gıda ortamı ve daha sağlıklı bir hayat yaratmak için koz olarak kullanılabilir.

Çeviren: Merve Kurt
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DİJİTAL MEDYA VE DİN EĞİTİMİ: AYRI DÜNYALAR?
Bernd TROCHOLEPCZY

Prof. Dr.,
Goethe Üniversitesi Frankfurt

ÖZET

Bu çalışmada din eğitimi ile doğru dijital medya kullanımının birleştirilme sebepleri üzerinde durulmaktadır. (1) Günümüz çocuklarının ihtiyaçlarından bahsedebilmek
için, günlük yaşantının gidişatından ve düzeninden ayrılması mümkün olmayan din
eğitimi olgusunun ele alınması ve açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Dijital medyanın (bilgisayar tabanlı eğlence, sosyal medya kullanımı, kullanıcı bilgilerinin yönetilmesi vb.) (mir ist unklar, was mit letzterem gemeint ist, aber das könnte auf meine mangelnde Fachkenntnis zurückzuführen sein) çocukların yaşamlarında giderek daha fazla
yer alması küresel bir süreç gibi görünmektedir. Çocukların gelecekleri ve meslekleriyle
ilgili olarak, yeni medyanın öneminin bireyler için olduğu kadar modern toplumların
ilerlemesi açısından da büyük ölçüde artması gerçekçi bir şekilde beklenilmelidir.
(2) Din konusuna gelince, kimse dinin medyaya yatkınlığını göz ardı edemez: Din bile
hedeflediği kitleye yaklaşmak için teknik araçlardan faydalanmaya ihtiyaç duyar. Din
çocukların ve genç yetişkinlerin günlük yaşantılarına/yaşam dünyalarına yakın olduğu
için; dinin uygunluğunun güçlendirilmesi, teknik medya gibi dijital ortamlardan faydalanılmasının dinin uygunluğunun ötesinde bir şey olmadığının ve modern toplumların
tüm üyelerinin gerçek dünyalarına uzandığının gösterilmesi anlamına gelmektedir. Nihai gerçeklik zeminiyle olan temel ilişki hiçbir şeyi sınırları dışında bırakmamaktadır.
(3) Görselleştirme kapasitesi ve mantıksal yapının çok basit bir şekilde sunulabilmesi nedeniyle, dijital medya din eğitimi açısından son derece faydalı araçlar sunar. Din,
katılaşmış ve nesnel bir inanma biçiminden ibaret değildir. Bunun yanı sıra, dini bakış açısıyla da yorumlanacak durumlarla ilgili yeterli bilgi edinmek için çok çaba gösterilmelidir. Farklı durumlarda bilgiyi başarılı bir şekilde kullanabilme kapasitesi, yeterliliğin ne olduğunun anlaşılmasını sağlayan anahtardır. “Yeterlilik”, düzenleyici bir
fikir olan, kurumsal ve resmi ortamlarda (okul, üniversite vb.) öğrenme fikrine giderek daha fazla dönüşmüş gibi görünmektedir. Medyada yeterlilik ve dini bilgi yeterliliği birlikte artabilir.
(4) Frankfurt Goethe Üniversitesi’nde 2005 yılından bu yana bilgisayar destekli din öğrenimine dair deneyim edinme şansımız oldu. Alman Piskopos Konferansı (DBK) tarafından ısmarlanan bir internet platformunu projelendirdik, gerçekleştirdik, uyguladık ve son olarak ancak -aynı derecede- önemli değerlendirdik. Platform tüm okul
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türlerinde ilkokul ve ortaokul seviyesinde din eğitiminden sorumlu Almanca konuşan Katolik Öğretmenlere hitap etmektedir. Değerlendirme yoluyla, bilgisayar destekli din öğreniminin kullanışlılığını ve eğitim kurumlarındaki din eğitimi için faydalarını kanıtlayabiliriz.

ABSTRACT

The paper is concerned with relevant reasons to combine religious learning with the
competent use of digital media. (1) To start with the needs of today’s children one has
to reflect and clarify the phenomenon of religious learning, which cannot be separated from the conduct and practice of daily life. It seems to be a global process that digital media (i.e. computer based entertainment, the use of social media, management of
user-relevant information etc. (mir ist unklar, was mit letzterem gemeint ist, aber das
könnte auf meine mangelnde Fachkenntnis zurückzuführen sein) has become more and
more part of children’s every day lives. As to the future and later professions of children one has to realistically expect an immensely increased importance of new media
for individuals as well as for the progress of modern societies.
(2) As to religion, no one can ignore the mediacy of religion: even religion has to use
technical instruments to come close to those it addresses. Because of religion’s closeness to the every day lives/the lifeworld of children and young adults, strengthening
the relevance of religion means to show that the use of digital, i.e. technical media, is
nothing beyond religion’s relevance and extends into the real world of all members of
modern societies. The fundamental relation to the ultimate ground of reality leaves
nothing outside of its range.
(3) Due to the capacity of visualization and the possibility to represent logical structures in a very elementary way, digital media are very useful instruments for for teaching religion) Religion is not only the concrete and practical way of believing. In addition it needs every effort in order to acquire a competent knowledge in relation to
situations which are also to be interpreted in a religious way. The capacity of using
knowledge successfully in different situations is the key to understanding the meaning of competence. And “competence” seems to have become more and more the regulative idea of learning in institutional and formal settings, as for example in schools
and universities. Competence in media and competence in religious knowledge may
grow together.
(4) At the Goethe University in Frankfurt we had the chance to gather experiences with
computer based religious learning since 2005. We conceptualized, realized, implemented and - last but not least - evaluated an internet platform commissioned by the German Bishops-Conference (DBK). The platform addresses all German-speaking Catholic teachers responsible for religious education in primary and secondary schools of
all school-types. By evaluation we can prove the usefulness of computer based religious
learning and its benefits for religious education in educational institutions.
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I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi

Öğretmenler ve çocuklar tarafından dijital medyanın yetkin şekilde kullanımı ile
din eğitimi ve öğrenimini birleştirmek için yadsınamaz nedenler vardır. İlginç şekilde
sadece çocuklar için değil ayrıca dinin anlaşılması için de kazan-kazan durumu vardır.
Modern toplumlarda çocukların etkileşime girmelerine yardımcı olmak, başa çıkmaları gereken tüm zorlukları karşılamada gençlere yardımcı olmak anlamına gelmektedir.
Zamanımızda dini anlamak, gerçeğe dinsel ve teknik yaklaşım arasındaki inkar edilemez farkı kabul etmektir.
Din her zaman her ırktan ve her kültürden insanı kontrollerinin dışında kalan ve türümüzün ilk günlerinden beri tam olarak hükmedemedikleri şey ile yüz yüze getirmiştir. Bunun tam aksine de, günümüzün modern dijital teknolojisi insanın neredeyse her
sorunu çözebilme becerisini ve etkinliğini kanıtlar gibi görünmektedir.
Her iki paradigma da modern dünyamızda her an her yerde var olduğu için, uygulanan farklı görüş açıları nedeniyle ilk bakışta birbirlerinden çok farklı gibi görünmelerine karşın, çocukların, her iki perspektifi de öğrenmek için yardıma ihtiyacı vardır.
Modern dünyamızda bir dünyada yaşamak ve insanoğlunun yapabileceklerinin limitinin ne olduğunu ve nerede durduğunu anlamak din eğitiminin öncelikli hedefidir. Dijital teknolojinin kesinlikle “nötr” olmaması aksine modern teknik dünyayı tüm bilimsel, kültürel, politik boyutları içinde yönetme eğilimiyle insanın etkinliğini çok büyük
oranda arttırması nedeniyle eğitim bağlamı içinde bu teknolojiyi kullanmanın neredeyse hiç alternatifi yoktur.
Dijital devrim yaşamlarımızı ve yaşam koşullarımızı radikal bir şekilde değiştirmektedir ve şu anda biz kendimizi bu değişimin sadece başında buluyoruz. Yine de bu devrim bizim zaten iyi bildiğimiz bir şeyi kanıtlamaktadır. Bu nedenle ima ettiğini soruya
dökmüyoruz: Modern teknolojinin yaygın doğasının kendisini. Bu devrim - belki de
tarihte ilk defa - zapt edemeyeceğimiz ya da durduramayacağımız küresel bir devrimdir. Bu nedenle uygun tüm eğitim çalışmalarının amacı yapabileceklerinin ve olasılıklarının ötesinde ne olduğunun anlaşılması ve anlatılması olmalıdır.
Eğitim çerçevesinde dikkate alınması ve saygı duyulması gereken önemli bir durum
vardır: Dijital medyanın yetkin şekilde kullanımını genişletmek üzere başarılı bir strateji oluşturmak için, ilk önce öğretmenleri ve eğitmenleri ele almak gerekir - ve sonrasında - ikinci bir adımda ve bu ilk çabaların bir sonucu olarak 21. yüzyıl teknolojilerinin sunduğu fırsatlar ve riskler konusunda farkındalık geliştirmeleri için çocuklar ve
gençlere tavsiyelerde bulunulmalıdır.
Modern iletişim ve bilgi teknolojisinin yetkin şekilde kullanımı kullanıcıyı çeşitli bağlamlarda teknolojinin en iyi ve en sorumlu uygulamasını bulmasını sağlamak ve
kullanıcıların bireysel gereksinimlerine uygun şekilde dijital medyadan faydalanmak
anlamına gelmektedir. BT teknolojisinin verimli kullanım olasılığı ise yine de sınırlıdır
çünkü sınırları dahilinde gerçekten her şey neyse odur.
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Dijital medya üzerine bu düşünceler hiçbir suretle dijital medyanın reddi olarak anlaşılmamalıdır; bu yalnızca sınırlarının kabul edilmesine yol açar. Bu önemli ve yaygın
sorunu anlamak ve onunla yüzleşmek çok önemlidir; bununla başa çıkmada başarılı olmak için öğretmenlerin ve çocukların kurumsal yardıma ve desteğe ihtiyacı vardır.
I.
Bugünün çocuklarının gereksinimlerinden başlarsak, onların deneyim dünyasının
koşullarını yansıtmak ve netleştirmek gereklidir. Çocukların gündelik hayatını anlamak
çocukların kendisini anlamaktır. Çocukluk, bireylerin kültürel, tarihsel, toplumsal - ve
son olarak - günümüzün teknolojik etkilerinden ve değişikliklerden ayrı tutulabilecek
ebedi bir fikir kesinlikle değildir. Çocukların doğasını anlamak için, ilk önce çocukların nerede yaşadıklarını bilmek ve nasıl zaman geçirdiklerini anlamak gerekir.
Zaman ve yer kavramlarının felsefi tartışmalardaki yeri ne olursa olsun kimse - dijital devrimin öncüsü olan - teknolojinin gündelik yaşamımıza sürekli olarak müdahale
ettiğini inkar etmeyecektir. Bir şekilde, 21. yüzyıl dijital medyası çocukların ve gençlerin şu anda bulundukları somut yeri marjinalleştirme eğilimindedir.
Uygun dijital araçlara erişimlerinin olması şartı ile, kişiler konumlarından tamamen
bağımsız olarak istedikleri anda birbirleriyle bağlantı kurabilirler. Birbirleriyle bağlantılıdırlar çünkü bilgiyi nakleden ve ileten son derece fazla çeşitte dijital araca erişimleri
vardır ve - oldukça yeni ve şaşırtıcı bir unsur olarak - aynı şekilde yararlı eğitim araçları ile de potansiyel olarak birbirleriyle bağlanabilirler. Bulunulan yerin marjinalleşmesinin yanında bir başka marjinalleşme daha vardır: Zaman faktörünün devreden çıkıyor gibi görünmesi. Doğru dijital araç yakınlardaysa kişi istediği her zaman telefon görüşmesi yapabilir, iletişim kurabilir ve mesajlaşabilir.
Şüphesiz ki, dijital medya (yani bilgisayar destekli eğlence, sosyal medyanın kullanımı, kullanıcıya ilişkin bilgilerin yönetimi vb.) gittikçe artan şekilde çocukların günlük hayatlarının son derece önemli bir parçası haline gelen küresel bir süreç gibi görünmektedir.
Gençler ekran önünde gittikçe daha fazla zaman - korkunç derece artan dakikalar
ve saatler - geçirmektedir. Belki bir gün arkadaşlarıyla yüz yüze gerçek zamanlı iletişim
kurmak için harcadıkları süreden daha fazlasını dijital arayüzler önünde iletişim kurmak için harcayacaklar.
Bir yandan çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarını, diğer yandan da onların doğal gereksinimlerini mükemmel bir şekilde karşılayan dijital medyanın baştan çıkarıcı gücü
hakkında birşeyler öğrenebileceğimiz üç örnek vermek istiyorum.
a) Frankfurt Üniversitesi kafeteryasını son ziyaretlerimde gittikçe daha fazla öğrenci
arkadaşlarıyla konuşmak yerine kendi başlarına oturup, akıllı telefonlarını kullanıyor, kısa mesaj, tweet ya da mail atıyor gibi göründü bana. Her ne kadar aynı ma-
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sada yan yana otursalar da, birbirleriyle konuşmuyor, onun yerine kendilerini tümüyle dijital araçlarında mesaj yazmaya kaptırmış görünüyorlardı. İtiraf etmeliyim
ki onlara ayak uydurabilecek ya da onları taklit edecek kadar yetenekli değilim.
b) Metroda gelirken artan sayıda ilkokul birinci sınıf öğrencisinin bile birbirleriyle konuşmaktan çok elektronik araçlarıyla (müzik dinlemek, oyun oynamak vb)
daha ilgili olduğunu fark etmeden duramadım. Ancak bilgisayarlar dünyasında
yaşamak onları sofistike ve üstü kapalı reklamlar için kolay hedef haline getiriyor, onları suçlayamam. Kendimi modern toplumlarımızda neyin yanlış gittiğini
ve benim eğitim ihtiyaçlarımın ne olduğunu ve gerçekten misyonumun ne olduğunu düşünme konusundaki çabalarımı artırmak zorunda hissediyorum.
Şüphesiz ki, dijital teknikler yetişkinlerin olduğu kadar çocukların ve gençlerin
de hayatlarında belirgin bir unsurdur. Tüm istatistik kayıtları dijital araç alanındaki satışlarda hızlanan büyük bir büyüme olduğunu kanıtlamaktadır ve istatistikler ayıca sosyal ağ hizmetlerinin artan kullanımını da belgelemektedir.
c) Her yıl, Goethe Üniversitesi yaşları sekiz ile on iki arasında değişen çocukları Çocuk Üniversitesine kaydolmaları için davet eder. Orada çok sayıda ders ve kurs
verme fırsatım oldu. 2011’deki konum şu başlığı taşıyordu: “İnternet ile Arkadaş
Edinmek? Blog Tutma ve Mobbing Hakkında”. Sekiz ile on yaşları arasındaki çocuklardan kaçının Facebook’a üye olduklarını açık bir şekilde onaylayacaklarını
bilmek istedim. On üç yaş sınırı olduğunu bildiğim için sorduğum 1000 çocuğun yarısından fazlasının Facebook’u kullanarak arkadaş bulabildiklerini öğrendiğimde gerçekten çok şaşırdım. “Like (beğenmek)” düğmesine basmaktan gerçekten keyif aldıklarını, arkadaşlarıyla bilgi paylaşmaktan hoşlandıklarını ve ayrıca kendilerini çok büyük ve hızla büyüyen bir toplumun üyesi olarak gördüklerini itiraf ettiler.
Çocuklara sordum: “Sosyal Ağ sitelerine katılma nedenleriniz nelerdir?”. Çocukların
motivasyonu konusunu araştıran hiç kimse cevaplara şaşırmayacaktır; neredeyse tüm
cevaplar birbirine benzemektedir: “Arkadaşlarımız dijital ağlar kullanıyor.” / “Onlarla
bağlantılı olmak istiyoruz.” / “Hangi bilgileri paylaştıklarını ve ilettiklerini bilmek istiyoruz.” / “Bir topluluğun üyesi olmamak yalnız kalmak anlamına geliyor.”1
Çocuk için bu en korkutucu kabus gibi görünüyor: Geride bırakılmak, yalnız olmak,
bu (meçhul) yüzsüz toplumun dışında kalmak ve ayrı olmak.
Anneleri olmadığında bebeklerin kaybolacaklarını anlamak için kimsenin bilimsel çalışmalara ihtiyacı olmaz. İnsan prematüreliği olgusu nedeniyle anne-babaları olmadan bebekler tamamen savunmasızdır; iyi beslenmeyen bebekler ölmeye mahkum1.

Ayrıca, çocukların medya alışkanlıkları üzerine yapılmış Almanca çalışmayı da inceleyebilirsiniz: Calmbach, M., Wippermann, C. (2008), Sinus Milieustudie U 27 - Wie ticken Jugendliche? herausgegeben im Auftrag von BDKJ und MISEREOR, Düsseldorf.
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dur. Ve bu bağlamda yemek için ağlamak yaşamak için ağlamaktır. Felsefi ve antropolojik bir görüş açısından biliyoruz ki insan olmak ilk önce hitap edilmek ve sonrasında bunun karşılığında cevap vermek anlamına gelir. İnsanoğlu konuşkan bir varlıktır.
Bu nedenle kimse yalıtılmış bir şekilde yaşayamaz. İnsan ada değildir ve yalnız, insanlardan uzakta yaşayamaz; bu temel içgörüyü netleştirmek için tek bir cümle söyleyebiliriz: Tek bir insan insanoğlu değildir. Sosyal dışlanma, kaygı, ölüm korkusu ve depresyon arasında temel bir ilişki vardır.
Ancak bu asli ilişkileri bildiğimden dolayı çocukları sosyal ağların büyüsüne kapıldıkları, kısa mesajlaştıkları ve Whatsapp kullandıkları için suçlayamam.
Çocukların bir başka temel ihtiyacı da dünyayı keşfetmek ve bunu oyun oynayarak
yapmaktır. Oyunlar ve çocuklar her zaman bir bütün oluşturur. Oyunlar bebekler ve
küçük çocuklar için yiyecek kadar zorunlu gözükmektedir. Burada yaşamsal gereksinimler söz konusudur.
Oyun oynarken çocuklar, anneleri yakınlarda olmasa bile kendilerini yalnız hissetmezler; birçok oyun düzeni arkadaş gerektirir; işbirliği ve etkileşim yaşamın daha ileri dönemlerinde sosyal ilişkiler kurabilme becerisini şekillendirir. Ancak kimse işbirliği yapmasa bile oyunun kendisi bir tür arkadaş/partnerdir ve bir şekilde yüz
yüzedir.
Sosyal ilişkilere açık olmak, anlamın bütünsel bir şekilde yapılandırılmış geçmişi olarak dünyaya açılmak kadar önemlidir. [bkz. örn. Martin Heidegger, “Varlık ve Zaman”
; söylemlerinden birinde Heidegger yeni doğan bir bebeğin ilk yüz yüze kaldığı şeyin
anlam olduğuna işaret eder.] Anlam ile karşılaşmak küçük çocukların temel gereksinimidir. Şüphesiz ki oyun oynamak insan için anlamın özü olarak dünyayı açar. Çocuk
oyun oynarken her şeyin arkasında bulunmayı ya da deneyim yoluyla üretilmeyi bekleyen bir anlam olduğunu keşfeder.
Arkadaşlı ya da arkadaşsız oyun oynamak kuralların düzenlemesine, soyut şeylere ve
oluşumlara odaklanılması anlamına da gelmektedir. Oyun sırasında kişinin konsantrasyonu bozulmasın diye rahatsız edilmemek hep zordur, bu da bir şeye odaklanmayı ya da
yakınlığı halinde öz-kontrol gücünü artırmayı daha da gerekli kılar. Bu kuvvetlendirici
güçlerle başa çıkmak insan praksisini (insan olmayı) öğrenmektir. Bu da sonuçta insan
olmak anlamına gelir. Çocuğun öğrenmesini “kendiliğinden yuvarlanan bir çember, ilk
hareket” olarak tanımlayan Nietzsche’ydi [“Masumiyettir çocuk ve unutkanlık, yeni bir
başlangıç, bir oyun, kendiliğinden yuvarlanan bir çember, ilk hareket ve mukaddes bir
evettir”, F. Nietzsche, Böyle buyurdu Zerdüşt, Zerdüşt’ün Sözleri].2
2.
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“Innocence is the child, and forgetfulness, a new beginning, a game, a self-rolling wheel, a first
movement, a holy Yea”, Common, Thomas (trans.) (2008), Nietzsche, Friedrich (1891), Thus spoke Zarathustra. Discourses of Zarathustra. Online: http://www.gutenberg.org/files/1998/1998h/1998-h.htm
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Bir çerçeve sunmak açısından benim için en önemli olanları özetlemek istiyorum:
Oyunlar aracılığıyla, örneğin oynayarak çocuk insanları (sosyal ilişkiler), dünyasını
(“anlam vardır”) ve eylemin kaynağı ve kökeni olarak kendini (“kendiliğinden yuvarlanan çember, “ilk hareket” olmayı) keşfeder.
Hiç kimse çocukların eğlence dünyası içinde dijital medyanın artan ilgisini görmezden gelemez. Siber alanda dijital destekli iletişim, rol oynama ve gerçek zamanlı hareket etmeye yardımcı olan dijital medya ile çocukları hedef alan dijital endüstrinin çok
belirgin başarısının nedeni nedir?
Bredow-Enstitüsü Bremen, Almanya, [Schmidt 2009] çocuklar ve gençlerin üç web
tabanlı fonksiyon alanında - sosyal yönetim, kimlik yönetimi ve bilgi yönetimi - gittikçe daha fazla zaman geçirdiğini belirten ampirik bir çalışma yayınladı.3 [“kimlik yönetimi” teknik teriminin tanımının daha geniş anlamıyla karışmaması için, “kimlik yönetimi” yerine öz yönetim terimini kullanmayı teklif ediyorum.]
Burada en çarpıcı olan besbelli ki temel gereksinimlerin bir yanda yönetime diğer yanda web’e, yani dijital araçlara ve yararlı yazılımlara devredilmesidir. Anlamlı bir dünya oluşturarak ve kişinin kişiliğini yaratıcı bir özgürlük içinde biçimlendirerek sosyal ilişkilerle ilgili “ihtiyacı” tanımlayan şey, kendi gücü nedeniyle yaşamın
temel gereksinimlerini yönetme becerisine sahip olmayan insanoğlu şeklinde Kendini ortaya koyar.
Bebek beslenmek ve büyümek için ebeveynlerine bağlıdır; çocuk dünyanın kendisine anlamını açmasına bağlıdır ve daha geniş anlamda, gençler de Nietzsche’nin “kendi kendine yuvarlanan tekerlek” fikri bağlamında kendi güçlerini kullanmak için kendi özgün doğalarının sınırlarına bağlıdır.
İletişim kurmaya ve muhatap alınmaya yönelik temel gerekliliği artık bildiğimiz gibi, dijital medyanın ayrıca oyun oynamaya ilişkin temel gereksinime de yanıt verdiğini biliyoruz. Çocukların oyunlarda harekete geçme becerilerini deneyimlemeden kişilik ve zeka geliştirmeleri olanaksızdır.
Ancak hepimiz “ego shooters (birinci şahıs nişancı)” gibi oyunların uyarımları abartma eğiliminde olduğunu biliyoruz, dijital oyun oynamanın yerleşik bileşeni olarak belirgin anlam alanı, oyun oynayan kişinin tüm dikkatini oyuna vererek bir sonraki düzeye geçme konusuna kilitlenmesine neden olmaktadır.
Hepsinden öte, birçok dijital oyun çocukların oynamaya devam etmelerini sağlamaya çalışıyor çünkü bunu sağlayacak gelişmiş ödül sistemleri var. Birçok dijital oyun üreticisi bilgisayar ve web tabanlı oyunlara para ve zaman harcamaları için gençleri baştan
3.

Schmidt, J.-H. (Hrsg.) (2009), Heranwachsen mit dem Social Web. Zur Rolle von Web 2.0Angeboten im Alltag von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, herausgegeben vom HansBredow-Institut für Medienforschung, Hamburg/ Salzburg.
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çıkartıyor. Çoğunlukla psikologlar danışman olarak katkıda bulunuyorlar çünkü oyun
üreticileri iyi hesaplanmış etki-tepki modelleriyle çocukların dikkatini nasıl çekeceklerini bilmektedir. Bana çocuk zihinlerini gerçekten önemli olan şeylerden uzaklaştıran
çok oyun varmış gibi geliyor.
Birçok özenli sorgulama “çok sayıda ancak zayıf bağlar” diye tanımlanan sosyal ilişki olgusundan rahatsızlık duymaktadır. Sosyal ağ hizmetleri bağlamında, nicelik niteliğin yerini alma eğilimi gösteriyor gibi: Çocuklar sahip oldukları arkadaş sayısını karşılaştırmaktadır. Birçok sosyal ağ kullanıcılarının arkadaş sayılarını düzenli bir şekilde
artırmaları konusunda teşvik etmek için kullanıcıların arkadaş sayısını, açıkça göstermektedir. Gene, yönetim kişilerin temel kişisel yakınlık ve yakın olma “ihtiyacını” bulanıklaştırma eğilimindedir.
Dijital medyanın bir başka taahhüdü de özyönetimde başarılı olmaktır. Ancak yaratıcı özgürlük bulma ve kimliği şekillendirme temel ihtiyacı, gerçekleştirilmesine yönelik
dijital girişimlerle bir şekilde değiştirilmektedir. Örneğin “öz yönetim” terimi bağlamında dijital tabanlı bir kimlik yaratmak bir “profil” geliştirmektir. Sosyal ağlar konseptine
ilişkin olarak, kişi kategorik zorunluluğa koşulsuz olarak uymak zorundadır: “Sadece
iyi ve beğenilebilir olduğunu gösterme kuralına uygun şekilde katılım yapmak.”4
Bu kurala uymak için birçok neden vardır çünkü siber uzaya girilen hiçbir yazı kaybolmayacaktır, belleği neredeyse hatasız/eksiksizdir ve “unutkanlık suları”5 yoktur. Dijital medya kullanıcısı günün birinde “dijital geçmişinde” yaptığı hatalarla karşılaşacağını her zaman öngörmelidir. Bu gerçekçi tehdit “yeni bir başlangıç” bağlamında kişilerin “kendiliğinden yuvarlanan çember” olmalarına engel olabilir.
Bilgi yönetimi dünyayı keşfetmeye yönelik temel insan ihtiyacına karşılıkmış gibi
görünmektedir. Dijital araçların yardımıyla çocuklar ve gençler herhangi bir bağlamda ya da durumda gereken neredeyse her türlü bilgiyi bulacaktır. Her zaman her yerde
bulunan bilginin cazibesi son derece güçlüdür; internet kullanıcısı her şeyi her zaman
ve her yerde bilerek neredeyse “her şeyi bilen” olarak gözükmektedir.
Kimse dijital medya fazlalığını inkar edemez. Bugün İskenderiye Kütüphanesi’nin
kurucu atalarının var olan tüm kitaplara sahip olma hayali bizim için gerçek haline gelmiştir. Aslında dijital araçlara sahip her çocuk bilginin korkunç büyük ve sonsuz evrenine girebilecektir. Ancak birçok web sitesinin kullanıcılarının profiline uygun bilgiyi
teklif eden “filtre baloncukları” olduğunu biliyoruz. İlk başta önemli gibi görünen şey
sadece algoritmalarla hesaplanmaktadır.
Böylelikle anlam bilgiye dönüşür ancak bilgi anlamdan kuvvetli şekilde farklılaşır.
Dünyalarını geliştiren araçları fiziksel olarak denemek insanın bebeklikteki temel ihti4.
5.
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yacıdır. [Bu arada dualara genelde fiziksel jestlerin eşlik etmesi önemlidir. Duanın bilgiyle bir alakası yoktur ancak sadece anlam bağlamında anlaşılması gerekir.]
Toparlamak adına altını çiziyorum: Dijital iletişimin, oyun oynamanın, bilgi edinmenin kuralları, çocukların temel gereksinimlerini karşılıyormuş gibi görünmektedir. Dijital medya çocukların temel gereksinimlerini karşıladığı ölçüde başarılı ve çekicidir.
Ancak dijital teknoloji, iyileştirme anlamında başarılı olduğunda aynı anda güçlü
değişiklikler ortaya çıkar: Oluşması ve verilmesi gereken şey bir tekniğe, “manipülasyon” olarak anlaşılan ve yüksek etkinlikle birleşmiş öngörülen yönetime dönüşür. Ancak tüm modern toplumların asli ve gelecek odaklı bir parçası olduğu için dijital medya kullanımına gerçekçi bir alternatif olmadığından dolayı dijital medya bugün çocukların benzeşen yaşamlarının silinmez bir parçasıdır. Kimse dijital medya kullanımı ve
sınırların öğrenilmesinden dolayı bu şekilde suçlanmamalıdır.
Dijital medyanın sınırları insanın temel ihtiyaçlarına cevap vermediği gerçeğinde
görülebilir. İşte bu bağlam, öğretmenler üzerine eğitime yönelik bir sorumluluk yüklemektedir. Çocuklara ve gençlere dijital medya kullanımlarında eşlik etmek için öğretmenleri yetkinlik ve dijital okuryazarlık kazanmaları konusunda eğitmek önemli bir iştir.
II.
Din olgusu ne insan gereksinimlerine indirgenebilir ne de bugünün çocuklarının gereksinimlerinden ayrı tutulabilir, bu konuda inancım tam. İnsanların günlük yaşamlarında yaptıklarından ve uyguladıklarından ayrı tutulamayan din eğitimi olgusuna ilişkin üzerinde kişinin düşünmesi ve anlaması gerekir.
Din - çocuklar söz konusu olduğunda ve teolojik bir görüş açısından - kesin bir içerik barındırmaz ve her şeyden önce inanılması gereken bir seri dogmayla sınırlı değildir. Din - eğitimin en önemli öğesi olarak - bir günlük hayat olgusudur. Başlangıçta insana yalnızca kuramsal değil çok somut bir şekilde hitap edilir. İnsan din tarafından
çağrılır, hitap edilir ve gerekli teslimiyeti göstermesi beklenir.
Bu teslimiyet her zaman temel bir yaşam praksisini (uygulamasını) yansıtır. [Düşünmenin bile bir “uygulama” olması önemlidir.] Din eğitimi bağlamında, bu da çocukların ve gençlerin gündelik yaşamlarının pedagojik ve didaktik alanında kaçınılmaz bir
çekişme anlamına gelir.
Kimse dinin aracıya ihtiyacı olduğunu göz ardı edemez. Din hitap ettiklerine yakınlaşmak için medyayı kullanır ve bir şekilde dinin gerçeklemesi medya kullanımı ile ilişkilidir. Ancak din olgusunun antropolojik bir görüş açısından başlayan uygun teolojik bir tanımlaması yoktur. Din, basitçe insanoğlunun ihtiyaçlarına indirgenemez. Aksi takdirde Tanrı’nın insan isteklerine cevap verme aracına indirgenebileceğine dair bir
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şüphe doğacaktır. Böylelikle din somut durumlarında kişiye hitap eden Tanrı etkinliğinin önemini vurgular.
Tanımlanabilen tüm temel ihtiyaçlar, O dinin anlam dünyasını oluşturan; görülebilir ipuçlarıdır; din olgusu sosyal toplumlarla yakından bağlantılıdır; ve dinin temel
taahhüdü, teslimiyeti oranında kişiyi bağlarından kurtarmaktır çünkü teolojik açıdan
bakıldığında özgürlük ve teslimiyet nispeten Tanrı bıkıp usanmadan insanoğlunun bütünlüğü ile ilgilenirken gelişir.
Tüm bu dini taahhütlerin doğruluğu her gün kanıtlanmalıdır. Ve kişinin günlük hayatının tekdüzeliğinde bile bunları kanıtlamanın başka yolu yoktur. Bir şekilde din ve dijital medya, her ikisi de çocukların temel gereksinimlerini karşılamanın tek yolu olmadıkları için birbiriyle rekabet ederler. Ve her ikisine de taahhütler eşlik eder.
III
Rekabet güçlü bir ilişkidir. “Gereksinim” olgusu teknolojik, dijital terimler ya da
“iyileştirme”nin diğer modern terimleri ile karşılanamaz. Ancak bugünün dünyasında
yaşamak şirketleri, okulları, üniversiteleri iyileştirmek anlamına gelir ve bazıları insanların bile iyileştirilmesi gerektiğini öne sürer.
İşte tam da bu nedenle din eğitimini dijital medya kullanımdan ayırmak yerine bu
ikisini birleştirmek gerekir. Anne babalarla öğretmenler, çocuklar ve gençler dijital medyayı kullanırken onlara eşlik etmek ve dijital medyayı dikkatlice kullanmayı öğretmek
zorundadır. Dikkatli olmak bir şekilde öz-düşünümsel (self reflexive) olmaktan farklıdır. İnsanların günlük hayatlarında modern dijital medyanın etkisiyle ilgilenen olgusal bir yaklaşım bulmak kaçınılmazdır ve aynı zamanda yeterince zordur. Fenomolojik yaklaşım “kendisinin, kendisi gösterir gibi, kendisini kendisinden gösterdiği şekilde görülmesine izin vermektir.”6
Bu zorlu sorun ne kadar güç olsa da acilen kurumsal bir destek gerektirir. Dijital yetkinliği ve okuryazarlığı iyileştirmek için üniversitelerin, devletin ve din kurumlarının
bu fenomene dikkat etmesi zorunludur.
Katıldığım girişimlere yönelik çok somut bazı örnekler vermek istiyorum.
1. Frankfurt Goethe Üniversitesi’nde 2005 yılından bu yana bilgisayar destekli din
öğrenimine dair deneyim edinme şansımız oldu. Alman Piskopos Konferansı (DBK)
tarafından ısmarlanan bir internet platformunu projelendirdik, gerçekleştirdik, uyguladık - ve son olarak - değerlendirdik. Platform tüm okul türlerinde ilkokul ve ortaokul
seviyesinde din eğitiminden sorumlu Almanca konuşan Katolik Öğretmenlere hitap et6.
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mektedir. Değerlendirmemizin yardımıyla bilgisayar destekli din öğreniminin kullanışlılığını ve eğitim kurumlarındaki din eğitimi için faydalarını kanıtlayabiliriz.
2. Goethe Üniversitesi’nde tüm fakültelerin (16), 40.000 fazla öğrenci için dijital destekli öğrenmeyi iyileştirmeye katkıda bulunduğu “studiumdigitale” denilen bir ağ yürütüyoruz. Her yıl, öğretim ve öğrenimde dijital medyanın kullanımının iyileştirilmesi konusuyla ilgilenen öğrencilerin katıldığı bir yarışma düzenliyoruz. Başarılı projeler
tanıtılmakta ve finansal sponsorluk ile desteklenmektedir. [15.000 € böyle bir proje için
sunulan en yüksek miktardır.]
3. Goethe Üniversitesi’nin 14 fakültesinin hepsinden oluşan ve (ilkokul ve ortaokulda öğretmenlik yapmak isteyen öğretmen stajyerlerini hedef alan) öğretmen eğitimine katkıda bulunan bir ağ olan “Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Akademisi” tüm stajyer öğretmenleri (Goethe Üniversitesi’nde yaklaşık 6.500 kişi), yukarıda
bahsedildiği şekilde dijital medyayı dikkatli ve sorumlu bir şekilde kullanma konusunda çocuklara ve gençlere eşlik edebileceklerini gösteren bir dijital medya sertifikası almaya davet etmektedir.
Farklı fakültelerden meslektaşlarımla beraber medya sertifikası fikrinin oluşturulması ve geliştirilmesine katkıda bulunduğum için gurur duyuyorum. Bu sertifika programının yönetiminden sorumlu olarak sürekli biçimlendirici değerlendirmeler yaparak bu akademik kursu iyileştirmek üzere elimizden gelenin en iyisi yaptığımız konusunda sizi temin ederim.
Hesse eyaleti yönetimi ile işbirliği içinde sadece üniversitedeki öğrencilere değil ayrıca öğrenci, öğretmenler ve öğretmenlere hitap eden eyalet çapında bir dijital medya
sertifikası geliştirmek için çok çalışıyoruz. Sadece Hesse yönetimi değil ayrıca Hesse’de
yer alan tüm üniversiteler (Darmstadt, Gießen, Marburg, Kassel ve Frankfurt) bu projeye dahil olmuştur. Bunlara ek olarak, farklı bölgelerin okul yönetimindeki yöneticiler de projede yer almaktadır.
4. Din eğitimi ve öğretiminin Alman okul müfredatının ayrılmaz bir parçası olmasından dolayı (bkz. Alman anayasası GG 7. maddesi, Abs.3) uzmanlık alanım “din ve
medya eğitimidir”.
Kurslarımda ve derslerimde dijital medya kullanmaktan ve iyi niteliklerini ve sorunlarını, avantajlarını ve dezavantajlarını tartışmaktan asla kaçınmadım; bu şekilde öğrenciler örneğin etkileşimli beyaz tahta ve 21. yüzyılın diğer araçlarını yeterli şekilde kullanmayı öğrenmektedir. Öğrenciler Etherpad’i kullanarak geri bildirim vermede ya da
tartışma gruplarında toplanılan bilgileri özetlemede başarılı olmaktadır; birçok öğrenci kendi araçlarını (akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar) getirirken, diğerleri onlara Goethe Üniversitesi’nin tahsis ettiği araçlardan faydalanmaktadır. Aslına bakarsanız çocuklara din ile ilgili anlamlı bilgiyi nasıl edinebileceklerini öğretmek üzere WebQuest yöntemlerini uygulamaya alıştılar. Farklı dinlerin perspektiflerini anlaBildiriler Kitabı
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mak için dijital bilgiye başvuruyoruz (Second Life, Facebook) ve ayrıca her şeyden önce özgün girdilerini istediğimiz farklı inançtan uzmanlara ve inananlara da hitap ediyoruz; sadece akademik öğretimin genelde çok beğendiği kavramsal açıklamalar sunmalarını istiyoruz.
Kesinlikle başka örnekler de verebilirim ancak benim niyetim günlük hayatlarında
dijital olarak başarılı olmaları için çocuklara yardımcı olmak üzere öğretmenlerin dijital yetkinliğini artırmayı amaçlayarak adım adım ilerleme fırsatını göstermektir.
İki yönden sınırlamayı yaşamaktan kaçınmanın yolu yok.
Bir tanesi içeride ne olduğunu, diğeri ise o sınırların ötesinde ne olduğunu gözler
önüne sermektedir. İnsanoğlu ölümlü bir varlıktır; çocukların savunmasızlığı bu gerçeği gösterir.
Çocuklar ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin ilgisine ihtiyaç duyarlar; öğretmenlerin kendisi ise bu makalede altını çizdiğim görevleri yerine getirebilmek için kurumsal desteğe bel bağlar.

Çevirmen: Ayşe Aksakal
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DEĞİŞEN YAKLAŞIMLAR: HER SEFERİNDE BİR ÖYKÜ
Çocukların toplumun engellilere bakış açısını değiştirme potansiyeli
Robyn Scott VINCENT

Attitude Pictures

Tanya BLACK

Attitude Pictures

ÖZET

Medyadaki engelli insan portresi, toplumun engellilere bakış açısını ve engellilerin günlük yaşamda karşılaştıkları davranışı etkileyebilmektedir. Bazı medya kuruluşları engelli
çocukları aciz, umutsuz, bir gelecekleri yokmuş gibi göstermektedir. Bu öyküler ve reklamlar hem çocuk için hem de çocuklarının engelini ‘sırtında taşıyan’ aile için acıma duygusu uyandırmak üzere tasarlanmaktadır. Ancak bu ‘bakış açısının’ gazetecinin amaçlamadığı bir şekilde hayata geçme tehlikesi bulunmaktadır. Bu durum toplumun desteğini
kazandırmak yerine, söz konusu çocukların önündeki olanaklara engel olmaktadır.
Bu eski moda ‘bağış toplama veya medikal’ yaklaşımını bir kenara bırakıp engelli çocukların güçlerine, becerilerine ve potansiyellerine dikkat çekerek durumu tersine çevirsek
nasıl olur? Toplumun engelli çocuklara bakış açısında nasıl bir değişim gerçekleşir?
İzleyiciyi engellerin ötesini görmeye yönlendirecek görüntülere ve öykülere ihtiyacımız
var. Çeşitlilik gösteren toplumların bulunduğu ülkelerdeki çocuklar, tıpkı akranları gibi dolu dolu bir yaşam sürmek istiyorlar. Medyanın engelli çocuklara dünyada ‘bir yerlerinin olduğunu’ hissettirmesi gerekmektedir. Amaç: Engelli çocuklar dahil, tüm çocuklara güç ve ilham vermek.
Attitude Pictures, engelli insanların yaşamlarını anlatan televizyon ve belgesel içerikleri alanında dünya lideridir.
‘Who Cares, Stare! (Kimin umurunda, Bakın!)’ adlı uyarlama dizisi, farklı türlerde engelleri bulunan küçük çocukları konu almaktadır. Diziyi çocuklar sunuyor ve öteki çocukları daha dikkatli bakmaya, merak etmeye, sorular sormaya teşvik ediyorlar. Birinci ağızdan anlatılan bu öyküler çocuğu güçlendiriyor. İzleyicinin kendini bir başkasının yerine koymasını ve benzer yönlerimizin farklılıklarımızdan daha fazla olduğunu
görmesini sağlıyor.
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Doksanlı yılların başında benimsenen ve engelli hareketinin dünya genelindeki sloganı olan “Bizimle ilgili hiçbir şeye bizsiz karar verilemez!” ifadesi, hiçbir politikanın veya projenin engellilerin katılımı olmaksızın hayata geçirilmemesi gerektiği fikrini yaymayı amaçlıyordu. Engelli editörlerden, sunuculardan ve yapımcılardan oluşan ekibimiz anlattığımız öykülerin gerçekçi olmasını sağlıyor. Sunucularımız engelli çocuklar
için birer rol model haline geldi.
Yapımcılar Robyn Scott Vincent ve Tanya Black, yüzlerce engelli çocukla çalışırken ve
onların öykülerini anlatırken yaşadıkları deneyimleri bizlerle paylaşacaklar. Güçlü gösteren öykülerin, topluma bu çocukların sahip olduğu potansiyeli nasıl gösterebileceğini
ve eğer engelleri kaldırıp mümkün olduğuna inanırsak neleri başarabileceklerini tüm
topluma gösterebileceklerini anlatacaklar.

ABSTRACT

The portrayal of people with disabilities in the media has the ability to influence the
way disabled people are viewed and treated in their daily lives. Some media portray disabled children as weak and without hope or promise. Such stories and advertisements
are designed to engender pity for both the child and the family who are ‘burdened’ by
the child’s disability. But there is a danger that the ‘spin’ permeates life in a way the journalist had not intended. Rather than result in public support, it can instead suppress
opportunities for those children.
What happens if you take that out-dated ‘charity or medical’ lens and turn it on its head
– instead portraying the strengths, talents and potential of those children? How might
that re-shape the way society views those same disabled children?
We need images and stories that challenge the audience to look beyond the impairment.
In countries with inclusive societies, children expect to live a full life – exactly as their
peers. The media needs to give disabled children a sense of where they ‘fit’ in the world.
The goal: to empower and inspire all children, including those with disabilities.
Attitude Pictures is a world leader in television and documentary content about the
lives of people with a disability.
A spin-off series called ‘Who Cares, Stare!’ featured young children with a broad range
of disabilities. The children were the presenters; they encouraged other children to take
a closer look, to be curious and to ask questions. These first-person narratives empower
the child. It allows the viewer to take a walk in someone else’s shoes, realising we have
more in common than we have different.
‘Nothing about us, without us!’ is a worldwide slogan adopted by the disability movement in the early 90’s to communicate the idea that no policy or project should be implemented without the participation of disabled people themselves. Our team of editors, presenters and producers who live with a disability ensure that the stories we tell
have an authentic voice; the presenters have become role models for children with disabilities.
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Producers Robyn Scott Vincent and Tanya Black will share their experiences of working
with and telling the stories of hundreds of children who live with a disability. They will
explain how empowering stories can teach all of society the potential these kids have
and what they can achieve if we remove barriers and believe in what is possible.

GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA ENGELLİLİK

Konferansa katılan medya kuruluşlarının engelli çocuklarla ilgili öyküler anlatmanın gerçek önemini kavramalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bir diğer amacımız ise gazeteciler ve editörler olarak, üzerinde düşünülmüş, şefkatli fakat asla küçümser nitelikte
olmayan öyküler aracılığıyla bu sosyal değişime katkıda bulunma olanağımızı değerlendirmek. Gazete, radyo, televizyon ve internet üzerinden yayınladığımız öyküler okuyucularımızın, dinleyicilerimizin ve izleyicilerimizin gözündeki engelli imajına bir şekilde katkıda bulunmaktadır. Öykülerimizin amacı her zaman diğerlerinin bakış açısını
dengelemek olmuştur. Artık dikkatimizi engellilerin ve özellikle de çocukların yaşadığı
bu zor duruma her zamankinden daha çok vermemiz gerekmektedir.
Ebeveynler, öğretmenler, sivil toplum kuruluşları, devlet kurumları, yerel makamlar ve İstanbul’daki delegeler arasında yer alan pediyatri uzmanları, sizleri medyayla iş
birliği yapmaya ve insanların yaklaşımını gerçekten değiştirmeyi amaçlayan gazetecileri desteklemeye davet ediyoruz. Engelli çocukların meraklı gözlerden korunma, uzak
tutulma ihtiyaçları çoğu zaman göz ardı ediliyor. Sizler bu çocukların öykülerini anlatmazsanız toplumun anlayış geliştirme olasılığını azaltmış olursunuz.
2005 Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan 175 ülkeye rağmen,
engelli gençler bugün dünyadaki genç nüfusun en fakir ve en ötekileştirilmiş gruplarından biridir. 1
Engelli nüfusunun, tüm dünyada sürmekte olan çok sayıdaki savaş nedeniyle dünyanın en hızlı büyüyen azınlığı olduğu düşünülmektedir. Ancak dünya nüfusunun yaklaşık %15’inin engelli olduğu göz önüne alınınca, azınlık kelimesini kullanmak çok da
doğru gelmiyor. Her yıl milyonlarca insan engelli doğuyor, ancak çok daha fazlası sonradan engelli hale geliyor.
Savaşlar yüzünden her yıl binlerce çocuk hayatını kaybediyor ve bu öyküler medyada sıkça yer alıyor. Ancak silahlı şiddet sonucu ölen her bir çocuğa karşılık 100 çocuk
kalıcı, hayat boyu taşıyacağı bir engelle yaşamaya devam ediyor. 2
1.
2.

Birleşmiş Milletler, Gençlik Sosyal Politika ve Kalkınma Bölümü
http://undesadspd.org/Youth/ResourcesandPublications/YouthWithDisabilities.aspx
Savaş, Silahlı Çatışmalar ve Engellilerin Karşılaştığı Zorluklar, İstatistikler, Gerçekler BM Engelliler Özel Sözcülüğü Cerbe, Tunus 24 Ekim 2007
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Dünyadaki uzuv kaybı yaşayan insanların %21’i, on yıl kadar süren sivil savaşın kalıcı etkisi olarak Sierra Lione’de3 yaşamaktadır. Amerika da savaştan engelli dönen erkek ve kadın sayısındaki büyük artışa uyum sağlamaya çalışmaktadır. Tüm bu yaşananlar bize toplum olarak engellilere bakış açımızı ve engelli çocuklara yaklaşımımızı gözden geçirme fırsatı sunmaktadır.
Çoğu ülkede engelliler saklandıkları ve toplum içinde çok fazla görülmedikleri için
genelde insanlar onlarla nasıl iletişim kuracaklarını bilmezler. Çoğu Afrika ülkesinde
engelli bir çocuk dünyaya getirmek hâlâ bir lanet olarak görülmektedir.4 Saklanan insanlar tatmin edici olmaktan çok uzak yaşamlar sürmektedir. Potansiyellerini ortaya koyamamaktadırlar. Değerleri bilinmemektedir. Diğer yandan kabuğundan çıkarak hayata meydan okuyan insanlara ilişkin yüzlerce, binlerce öykü var. Bu öyküler hepimize ilham vermektedir. Bunlar azim ve cesaret öyküleridir.
Topluma ulaşmada ve yeni bir düşünce biçimini teşvik etmede en büyük fırsatı çocuklar sayesinde yakalamaktayız. Medya, cehaleti ve ön yargıyı ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Engelli çocukların karşılaştıkları zorluklarla başa çıkabilme cesaretleri ve
bizim tüm çocukların sağlığıyla ilgili doğal endişemiz, çocukların toplumun engellilere
bakış açısını değiştirebileceği anlamına gelmektedir.

ATTITUDE PICTURES

Attitude Pictures Ltd, engelliler ve engellileri etkileyen meselelerle ilgili merak uyandırıcı televizyon belgeselleri alanında dünyanın en iyisi kabul edilmekten gurur duyar.
Medyadaki diğer editörleri, yönetmenleri ve yapımcıları; hepimizin engelli yetişkin ve
çocukların öykülerini anlatmak için daha fazlasını yapmakla kalmayıp iyi bir editoryal
bakış açısı da ortaya koymamız gerektiğini görmeye davet etmek için buradayız.
Şirketimiz 1992 yılında kurulmuş olup yalnızca belgesel içerikler üretmektedir. Attitude (Yaklaşım) dizisi ilk olarak 2005’te Yeni Zelanda’da çekilmeye başladı. Son dokuz
senedir her yıl 40 bölüm çekmekteyiz. Bu rakam Attitude’u Yeni Zelanda’nın en uzun
soluklu televizyon dizilerinden biri yapmaktadır... Üstelik dizide yalnızca engelliler hakkında öyküler anlatılıyor. Pek çok ülkede bu niş içerikle izleyiciyi bu kadar uzun süre
cezbetmenin olanaksız olduğu düşünülür.
Çoğu yayıncı, izleyicilerin bu türden bir içeriği izlemek istemeyeceğini düşünerek
engellileri konu alan içerikler yayınlama fikrini tamamen reddedebilmektedir. Ancak 360 programımız boyunca şunu görmüş ve kanıtlamış bulunmaktayız: İzleyici3.
4.
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http://www.globalgiving.org/projects/support-amputee-soccer-in-sierra-leone-slasc-football/
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ler bizim anlattığımız öyküleri seviyor. Bizler insanız... Hepimizin bir kalbi var; her
gün aynı sevinçleri, aynı acıları paylaşmaktayız. Engelliler ve izleyici arasında bir bağ
kurmamızı sağlayan şey; insanı konu alan, inandırıcılığı güçlü öyküler anlatmamızdır. Zorlukları ve bu zorlukların üstesinden gelen insanları konu alan öyküler hepimizin hayatı anlamlandırmasına yardımcı oluyor. İzleyicilerimizin bizi her hafta takip ederek kanalımıza güvenilir ve tutarlı bir %12’lik izleyici payı kazandırmalarının
sebebi de budur.
Belgesellerimizin konusu erkekler, kadınlar ve çocuklardır. Bunlar insanları bir engelle yaşamanın nasıl bir duygu olduğunu düşünmeye iten, gerçekçi, birinci ağızdan
belgesellerdir. Prodüksiyon ekibi, engelli insanların karşılaştırmalı yaşamlarına ışık tutmak için otuzdan fazla ülkeye seyahat etmiştir... Farklı ülkelere, farklı kültürlere ve farklı coğrafi bölgelere gitmişlerdir. Attitude belgeselleri yirmi beş farklı ülkede ekranlara
gelmiştir.
Dizinin çekimleri Attitude Pictures CEO’su Robyn Scott Vincent tarafından 2005 yılında başlatılmıştır. Robyn, uzun bir radyo-televizyon gazeteciliği ve belgesel yapımcılığı kariyerine sahiptir. Aynı zamanda oğlunun öğrenme güçlüğü bulunmaktadır. Çocuğu dünyaya geldiğinde bir şeylerin yanlış gittiği açıkça belli olmasına rağmen doktorlar kesin bir teşhis koyamamışlar. Robyn’in oğlu gibi olan çocuklara ilişkin öyküler
ve görüntüler olmadığı için, oğlunu gelecekte neyin beklediğiyle ve onun nasıl gelişeceğiyle ilgili Robyn’in hiçbir fikri yokmuş. Oğlu insana mutluluk veren, enerjik bir çocukmuş ancak diğer genç anneler onu sürekli kendi çocuklarıyla kıyaslıyor ve çoğu zaman da farkında olmaksızın onun toplumun ölçütlerine uymadığı düşüncesine kapılıyorlarmış; Robyn’in oğlu fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak diğer çocuklara ‘benzemiyormuş’. Harrison doğum günü partilerine davet edilmiyor, oyunlara çağırılmıyormuş. O, toplumdan dışlanan yüzlerce, binlerce çocuktan biriydi.
Harrison da annesi Robyn de pek fazla destek görmemişler. Harrison okulun ilk günü okula gittiğinde, okul müdürü onu daha fazla sorun istemediği gerekçesiyle geri çevirmiş. Bir anne olarak Robyn, oğlu adına büyük bir üzüntü ve utanç hissetmiş.
Anne ve oğlu o gün okuldan ayrılmışlar ve beş yaşındaki çocuk üzgün bir sesle sormuş: “Beni niçin istemiyorlar, anneciğim?” O an Robyn oğlunun dünyasına bir gazetecinin perspektifinden bakmış. Engelli çocuklar yetiştiren yüzlerce, binlerce anneyi
düşünmüş.
Attitude adlı televizyon dizisini geliştirirken Robyn’in asıl amacı, Yeni Zelanda ekranları için izleyiciyi içine çekecek ve engelli çocuk ve yetişkinlere olumlu ilham verecek öyküler üretmekti. Dizide kendi yaşamlarına karşı güçlü bir olumlu yaklaşım içinde olan bireylerin portrelerine yer verildiği için, Attitude (Yaklaşım) kusursuz bir isim
olmuş. Ancak dizinin net bir misyonu da varmış: Toplumun engellere olan yaklaşımını değiştirmek.
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Çocukların rol modeller görmeye, bir amaç edinmeye ihtiyaçları vardı... Aynı şekilde yetişkinler de medyada güçlü bir temsilciye ihtiyaç duyuyorlardı. O dönemde medyada görev alan engelli insanların sayısı çok azdı. Yeni Zelanda ekranlarında hiç engelli
spiker-gazeteci yoktu. Editörler haber odalarının toplumun çeşitliliğini yeterince yansıtmadığını göremiyorlardı. Robyn programın sadece gerçekler üzerine kurulu olmasının yeterli olmadığını, tüm prodüksiyonun kaynaşma ilkeleri üzerine kurulu olması gerektiğini biliyordu.
Şirket, tecrübeli gazeteci ve yayıncılardan oluşan bir ekip kurmakla kalmayıp, gazetecilik ve televizyon yapımcılığı konularında bilgilendirilmiş ve eğitim almış engellileri
de işe aldı. Amaçlanan; engellilerin zamanla bu ekibi yönetmeleri, yönetim pozisyonlarına gelmeleri ve içerik ve prodüksiyonun her aşamasında etkin bir şekilde rol almalarıydı. Medyanın toplum üzerindeki güçlü etkisi, bu çalışanların engelli gençler için rol
modeller haline de gelmesinin kaçınılmaz olduğu anlamına geliyordu.
Attitude dizisi, iki tekerlekli sandalyeli genç erkek ve ampüte (organı alınmış) bir
genç kadından oluşan üç kişilik bir sunucu ekibiyle başlamıştır. Sonraki yıllarda şirket
engelli yaşamı tecrübe eden; zihinsel, fiziksel ve entelektüel engellilik halleri olan çok
sayıda insanı eğitmiştir. Bugün personel nüfusunun neredeyse çeyreği ve beş üst düzey yönetim pozisyonunun üçü engelli insanlardan oluşmaktadır. Görevleri arasında
ön prodüksiyon, prodüksiyon ve post-prodüksiyon bulunmakta; gazetecilik, yöneticilik ve editörlük yapmaktadırlar. Bu görevlerde olmalarının sebebi, bunu hak etmiş ve
meslektaşlarının saygısını kazanmış olmalarıdır.
Programın sunucuları şu an engelli insanlar için şüphe götürmez bir şekilde rol model haline gelmiş olmakla kalmayıp, tüm topluma nelerin mümkün olabileceğini de göstermiş bulunmaktadırlar. Zaman zaman engelliler topluluğunu savunur; insan haklarına, haksızlıklara dikkat çeker ve sesi çıkmayanların sesi olurlar.
Bu noktada dizinin Yeni Zelanda hükümetinden tam destek aldığını belirtmek çok
önemlidir. Bu destek olmasaydı bu işi başaramazdık. Üç yüz altmış programın tamamı yalnızca NZOA (Yeni Zelanda Canlı Yayın) olarak bilinen yaratıcı bir ödenekle finanse edilmiştir.
NZOA bağımsız bir yayıncılık fonu kuruluşudur. Televizyon, radyo ve yeni medya platformlarındaki kamu yararına hazırlanan içeriklerin yayınlanması için fon sağlamaktan sorumlu, bağımsız bir devlet kurumudur. Kuruluş, yerli katkı şampiyonudur.
Yeni Zelanda ekranlarında çeşitliliğin temsil edilmesini sağlamaktan sorumludur. Bu
bizi eşsiz bir konuma taşımaktadır.
İzleyiciyi çeken, harekete geçiren ve memnun eden televizyon içerikleri sağlamak gibi
bir görevimiz var. Ancak içeriğin maliyetini yayıncı ödemiyor. Ağımıza etkin bir biçimde 40 belgesellik bir “karşılıksız hediye” veriyoruz. Medyada yoğun rekabetin yaşandığı
ve kaynakların azaldığı günümüz dünyasında bu programlar oldukça değerli içerikler-
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dir. Bu programları yayınladıktan sonra yayıncı, izleyicilerin öykülerimize olan ilgisini
fark etmiştir. İzleyici geribildirimi güçlü bir barometredir ve izleyicilerimiz engellilerle
ilgili programların bir değerinin olduğunu, program akışında geçerli bir yerlerinin olduğunu sürekli olarak kanıtlamaktadır. Bu destek her yıl finanse edilmemizi sağlamıştır. Ancak burada yalnızca Yeni Zelanda izleyicisinden bahsetmiyoruz.
Her ay Özbekistan’dan Arjantin’e kadar dünyanın her köşesinden e-postalar almaktayız; insanlar niçin kendi televizyonlarında da benzer programlar göremediklerini soruyorlar. Söz konusu izleyiciler YouTube’da programımızın fragmanlarını izlemiş ve ortak mesajlar verdiğimizi fark etmişlerdir.
“Keşke bu diziyi izleyebilseydim, Londra’da izleyemiyorum.”
“Lütfen bu dizinin İngiltere’de ne zaman yayınlanacağını söyleyin.”
En çok geribildirim aldığımız öyküler çocuklarla ilgili olanlar. Tüm medyayı bu
konuya yeni bir ilgiyle yaklaşmaya davet etmemizin sebebi budur. Bu yılın başlarında
on üç yaşındaki görme engelli bir çocuğu takip ettik. Kendisi çok yetenekli bir müzisyen, ancak potansiyelini ortaya koymak için görme engellilerin eğitiminde tecrübeli öğretmenlerden özel eğitim alabileceği bir okula gitmesi gerekiyordu. Annesine
çok bağlıydı, fakat evinden yüzlerce kilometre uzağa giderek hiçbir üyesini tanımadığı yeni bir topluluğun içinde yaşaması gerekti. Bu durum her çocuk için zordur, ancak çevresindeki fiziksel şartlara kolayca uyum sağlayamayacak olan bir çocuk için
çok daha zordur.
Program yayınlandıktan sonra çok sayıda e-posta aldık. Mesajların çoğuna aynı düşünce hakimdi:
1) Bu program herkese görme engelli bir genç için ailesinin yanından ayrılmanın nasıl bir
şey olduğunu ve her iki tarafın da yaşadığı zorlukları göstermiştir; fakat doğru destek
gördüklerinde ve teşvik edildiklerinde gayet başarılı olabiliyorlar.
2) Benim adım Will Dransfield, Auckland Hastanesi’nde doktorluk yapmaktayım. Normalde Attitude’u izlemiyorum, ancak dün şans eseri izledim. Cam’in yetenekleri ve olgunluğu beni gerçekten şaşırttı ve üstesinden gelmek zorunda kaldığı zorluklar beni çok
duygulandırdı. Ben de depresyon yüzünden sıkıntılı zamanlar geçirdim ve bazen gerçekten çok zorlandım. Ayrıca ileri derecede miyop olduğum için, yetişme çağındayken
taktığım kalın camlı gözlükler yüzünden çok alay edildim. Bununla birlikte okuldayken fazla çalışkan bir öğrenciydim ve lisede karşılıklı bir yakınlık kurabileceğim arkadaşlar bulma konusunda zorlanıyordum. Çocukların ne kadar acımasız olabileceklerini biliyorum... Cam’in öyküsü tam anlamıyla beni yansıtıyordu.

İzleyicilerimiz öykülerle bir bağ kurmuş; ancak bundan da önemlisi aralarında insani bir düzeyde, kişisel bir bağ oluşmuştur.
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Bir de öykülerimizin merkezindekilerden, yani görüştüğümüz insanlardan gelen geribildirimler var. Medya ilgisi hayatlarında ne gibi bir fark yarattı? Öykülerden birinde
duyma engelli bir anne babanın karşılaştığı zorluklardan bahsedildi.
3) Bu belgesel yayınlanmaya başladığından beri hayatım çok daha güzel bir hal aldı. Artık okula gittiğim zaman diğer tüm veliler ve çalışanlar benimle iletişim kurmak için
daha fazla çaba sarf ediyor. Bunu izledikleri televizyon programı Attitude’a borçlular.
Bu program onları eğitti ve artık duyma engelli insanların çocuklarıyla ve duyabilen
arkadaşlarıyla iletişim kurmanın ne kadar zor olduğunu biliyorlar.

Bir başka öykü ise dört yaşındaki kızlarının ayaklarının kesilmesine karar vermek zorunda kalan bir çifti anlatıyor. Küçük kız kesilen ayaklarıyla yürümeye çalışırken korkunç
acılar çekmişti. Anne ve babanın ise öykülerini paylaşma konusunda endişeleri vardı.
4) Pazar günkü programı heyecanla karışık bir kaygıyla beklemiştik, fakat pazar sabahı
kahvelerimizi ve tostlarımızı alıp toplandık ve koltuğa önce ben, ne olur ne olmaz diye benim yanımda Bea, ondan sonra Maddy ve en sonra da Anton olacak şekilde dizildik. Başta programı çocuklarla birlikte izleme konusunda kararsızdım. Bea ayaklarının eski halini görünce ne olacak diye düşünüyordum, ama sonra ona reklamları izlettim ve bunu sorun etmedi. Böylece artık programı izlemeye hazırdık. Kabul etmek
gerekirse, bu harika bir ilk televizyona çıkma deneyimi değildi. Ancak çok geçmeden
biz bile kendimizi konuya kaptırmıştık! Öncelikle sizlerin bu deneyimi kesinlikle farklı kıldığınızı söylemeliyim; siz olmasanız nasıl üstesinden gelirdik, bilemiyorum. Bu
program için size teşekkür ederim, hikâyemizi gerçekten güzel anlattığınıza inanıyorum. Kızların programı izlerkenki tepkileri beni çok duygulandırdı, program boyunca
sık sık birbirlerine sarıldılar. Bea’nın ameliyattan önceki yürüyüşünü görünce şok oldum, onu o halde dolaşırken görüp vücudunun geri kalanıyla ilgili endişe içinde kıvranmak zorunda olmamak çok büyük ve muhteşem bir düzelmeydi. İlham veren, yumuşak bir portre çizmeniz beni çok mutlu etti. Bea’yla ilgili bu deneyimimizdeki en
güzel şeylerden biri de, verdiğimiz karar ve bu kararı hayata geçirme hakkımızla ilgili
olarak sağlık profesyonellerinden gördüğümüz destekti. Programınız gerçekten bizim
de kabul gördüğümüzü ve Bea’nın ailesi olarak desteklendiğimizi gösterdi. Zor durumdaki pek çok insanın aslında seslerinin daha çok çıkabileceğinden ve kendilerine biraz
daha fazla güvenebileceklerinden habersiz olabileceklerini düşünüyorum. Bu nedenle size bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Dilerim, bu başarılı ve ilham verici programınız uzun yıllar ekranlarda kalır. Sizler harika insanlarsınız. Kucak dolusu sevgiler!
Margot, Anton, Maddy ve Bea...

Bir başka küçük kızın annesi ise şöyle yazmış:
5) Sizler Anna gibi insanlar için bir bütünün parçası haline gelmenin, bir şeylere katkıda bulunmanın ve kendisine değer verildiğini görmenin ne anlama geldiğini bilirsiniz.
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Kendisini dışlanmış ve kaybolmuş hissettiği bir dönemde Anna’ya bu duyguları tattırdığınız için annesi olarak size teşekkür ederim. Harikasınız!!!

Dokuz yaşında bir çocuğun annesi oğlunun televizyona çıkma deneyimini anlatıyor:
6) Televizyona çıkmak Nicholas’ın kendine olan bakışını değiştirdi. İlk kez tekerlekli sandalyesinden kalkmak değil, orada oturmak istedi; kendini bir yere ait hissetti. Nicholas mutluluktan havalara uçtu.

Bu öyküler, diğer resmi yayın kuruluşlarından da benzer taleplerde bulunulmalı mı,
sorusunu akıllara getiriyor. Yayın kuruluşlarına engellilerin öykülerini anlatmak için
biraz zaman ve kaynak ayırmaları şartı getirilmeli midir? Biz, üstüne basa basa ‘evet’
diyoruz. Sizce de bunlar anlatılması gereken öyküler değil mi? Kesinlikle. Bunlar bir
toplumun şekillenişini etkilemez mi? Toplumu gerçek anlamda temsil edebilmesi için
medyanın engellerle yaşamanın nasıl bir şey olduğunu gösteren gerçek öyküler anlatma amacıyla sürekli çabalaması gerekmektedir. Hepimizin televizyonda ve gazetelerde
bizi yansıtan şeyleri görmeye ve duymaya ihtiyacı vardır.
Ancak bu oturuma katılan medya mensuplarının yerine getirmesini istediğimiz
zorlu görevin ikinci bölümü, engelli çocuklarla ilgili yalnızca öyküler yayınlamakla
kalmayıp, engelliler topluluğundaki insanların medyada söz sahibi olmalarını sağlamak için üstümüze düşeni de yapmamızdır. Böylece engelli insanlar da öyküler anlatma ve şekillendirme gücüne sahip olurlar. Medya olarak öykülerimizin bir milyar engelli insanı doğru temsil etmesini ve beklentileri yükseltmesini ancak bu şekilde gerçekten umabiliriz.
Yardımcı Yapımcı Tanya Black’in hikâyesi:
Yedi yıl önce düşerek omurgamı kırdığımda hayatımın ve gelecekten beklentilerimin büyük ölçüde yok olduğunu düşünmüştüm. Londra’da yaşayan ve çalışan biri olarak engelli birini hiç görmemiş, bir engelliyle hiç iletişime geçmemiştim. Medyada ise pek fazla engelli kadın görüntüsüne rastlamamıştım. Gördüklerim de ya çok başarılı paralimpik sporculardı ya da birer acıma nesnesi; kendimi hiçbirisiyle bağdaştıramıyordum. Ben değişmiş gibi hissetmiyordum ama insanların benden beklentileri anında değişmiş, kaza öncesine göre belirgin şekilde azalmıştı.
Ben Yeni Zelanda’nın Auckland şehrinde büyüdüm. Harika bir ‘Kivi’ çocukluğu geçirdim; hep açık havadaydım, hep aktiftim. Okul bittikten sonra hemen dünyayı gezmeye başladım ve en sonunda Londra’ya yerleştim. Londra’da şarap eğitimi aldım ve
İngiltere’de uzun yıllar restoran işletmeciliği ve şarap ticareti yaparak başarılı bir kariyer sahibi oldum.
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2006’da belli bir başarı seviyesi yakalamıştım ve hayatımdan çok memnundum. İnanılmaz yoğundum; bir yandan kendi işimi yürütüyor, bir yandan da yarı zamanlı olarak
üniversiteye gidiyordum. Yaşamak için tekrar Yeni Zelanda’ya dönmüştüm, şehir merkezinde bir dairede kalıyordum. Bir akşam işten çıkmış eve koştururken en üst basamakta
ayağım takıldı ve merdivenlerden yuvarlandım.
Düştüğüm anda çok kötü bir şey olduğunu, muhtemelen kalıcı bir hasarla karşı karşıya
olduğumu anlamıştım. Çok geçmeden, bel omurumun alt kısmının ezilerek omuriliğimi
kalıcı olarak zedelediği doğrulandı. Belden aşağım felç olmuştu. Rehabilitasyon merkezinde tekerlekli sandalye kullanmaya yavaş yavaş alıştım. Yoğun bir şekilde fizik tedavi görüyordum ve o zamanlar bir gün tekrar yürüyebileceğime dair o ufacık umuda odaklanmıştım. Bacaklarımda kalan az miktardaki hareket kabiliyetini mümkün olduğunca artırmaya kararlıydım. Kazayı takip eden aylarda yürümeye çok fazla anlam yükleyerek,
bir şekilde ‘yarım insan’ olduğum fikrine kapıldım. Henüz kendime değer vermemiş veya
hâlâ önemli bir şeyler başarabileceğime inanmamıştım.
Kimsenin çalışmamı beklemediği, çalışsam da oturularak yapıldığı için çağrı merkezi işi
gibi basit bir şeyler yapacağımı düşündükleri belli olmuştu.
Rehabilitasyona başlayalı çok olmamıştı ki Attitude programına davet edildim. Ekip bir
hafta boyunca beni takip etti. Ben de öykümü anlattım. Çok güzel bir deneyimdi. Öykümü kendi sözcüklerimle anlatabilmek değerli ve özgür olduğumu hissetmemi sağladı.
Yapımcımız Robyn o sırada rehberlik edecek birini arıyordu ve bendeki potansiyeli gördü. Benden ekibe katılmam ve ilk başta araştırmacı olarak göreve başlamam istendi. Bugün programın sunucusu, Yardımcı Yapımcısı ve İçerik Müdürü olarak öyküler buluyor,
hangi öyküleri anlatacağımıza karar veriyor ve hepsinden önemlisi, öykülerin nasıl anlatılacağı konusunda ekipteki herkesin fikrini alıyorum.
Bu benim hayallerimin işi. Son derece sıradışı ve ilham verici öyküleri olan farklı insanlarla tanışma şansı buluyorum. Yaptığımız işle çok gurur duyuyorum. O öyküleri
halka ulaştırmamızın, insanların engellilere bakış açısını ve engellilerin topluma tam
anlamıyla bütünleşme becerileriyle ilgili algıları değiştirdiğini biliyorum. Programda
geçirdiğim yıllar içinde, röportaj yaptığımız ve öykülerini doğru şekilde aktarmaya çalıştığımız insanlarla aynı yoldan geçmiş biri olarak programa katma değer kattığımı
biliyorum.
Rol model olarak görüldüğümü, çocukların artık televizyonlarında ön plana çıkan engelli
bir insan gördüklerini biliyorum. Anneler kızlarını bir zamanlar hayal etmiş olabileceklerinden daha parlak bir geleceğin beklediğini görüyorlar.
Burs ve staj programlarımız aracılığıyla diğer engelli genç gazetecilere yol göstermek beni çok mutlu ediyor.
Aynı zamanda entelektüel engelli gençlere eğitim veriyorum. Özel Olimpiyat hareketi liderleri olan bu gençlere nasıl kendilerine güvenli bir şekilde medyada yer alacaklarını,
kendilerini ve Özel Olimpiyat mesajlarını nasıl tanıtacaklarını anlatıyorum.
Tüm bunlar daha fazla sayıda engellinin medyada yer almasını ve doğru şekilde tanınmasını sağlıyor.
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MEDYA VE ENGELLİLER

Dünyada bir milyar kadar engelli insanın yaşadığı tahmin edilmektedir. 5
Medyanın engellilerin yaşamlarını doğru bir şekilde aktarma sorumluluğu vardır.
Ancak anlatımdaki en ufak bir nüansın bile bir engellinin portresini nasıl çarpıtacağı
konusuna dikkat çekmek isteriz. Gazetecilerin ve editörlerin kalemlerinin ucunda koskoca bir sözlük dolusu kelime vardır, fakat tek bir hatalı sözcük öykünün okuyucu ya
da izleyici tarafından tamamen farklı algılanmasına neden olabilir. Fiiller ve sıfatlar bir
insanı bağımsızdan bağımlıya, güçlüden güçsüze, mutludan hüzünlüye, değer verilenden toplumun dışlanmış bir üyesine dönüştürebilir.
Gazeteciler hem kullandıkları sözcükler ve üslup hakkında hem de bu sözcüklere
verilen ağırlık konusunda dikkatli olmalıdır. Dil sürekli değişir. ‘Geri zekalı’ ve ‘sakat’
gibi bir zamanlar yaygın olarak kullanılan sözcükler artık pek çok toplumda kabul edilemez terimler haline gelmiştir.
Engellilik hakkında yazarken ve konuşurken ‘önce insan’ yaklaşımı benimsenmelidir. Bu yaklaşım, engelli kimliğinden önce insan kimliğini öne çıkarmak anlamına gelmektedir. Öyküde farklı bir denge yaratmaktadır. Bunun en basit örneği bir çocuğun
tanıtılma biçimidir... David. Bir çocuktan ‘Down Sendromlı çocuk’ ya da ‘görme engelli çocuk’ diye bahsedildiğini kaç kez duydunuz? David öncelikle bir çocuktur... Down
Sendromu vardır. Onun adı David. Yalnızca engelli bir çocuk değil.
Bu küçük fakat önemli bir dil değişimi olup, etkisi çok büyüktür.
Özellikle de engelli çocukların medyada çizilen portreleri açısından önemlidir. Bu
portreler çocukların kendilerine olan bakış açılarını ve gelecekteki olanaklarını şekillendirmektedir.
Medyadaki engelli çocuk portreleri yaşıtlarının onlara bakışını etkileyecektir; bunlar engelli bir çocuğun sosyal açıdan kabul edilebilirliğini önemli ölçüde arttırabilmekte ve azaltabilmektedir. Medya, öğretmenlerin sınıflarındaki engelli çocuklardan beklentilerini de etkilemektedir.
Engelliliğin, cinsiyetin ve ırkların sürekli olarak yanlış ve eksik tanıtılmasının hiç kimseye
bir faydası yoktur. Medya çocukları eğitme ve bilgilendirme gücünden dolayı ve toplumumuzun kültür ve değerlerinin aktarıcısı olduğu için, hem okuyucularının çeşitliliğini hem
de teoride temsil ettiği daha geniş, bütünsel toplumun çeşitliliğini yansıtmalıdır. 6

Engelli kesimde, ister tıbbi veya siyasi sahnede olsun ister kendi toplulukları dahilinde olsun, engelliler sürekli olarak kendileriyle ilgili konularda söz sahibi olmaya da5.
6.

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası: Dünya Engellilik Raporu 2011
Günümüz Literatüründe Irk, Cinsiyet ve Engellilik, Kira Isak Pirofski, San Jose Eyalet Üniversitesi
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vet ediliyor. Sloganları: “Bizimle ilgili hiçbir şeye bizsiz karar verilemez”. Bunu medyaya uyarladığınızda bir soru sormanız gerekir: ‘Niçin engelli insanların öykülerini engelli muhabirlere anlattırmadık?’. Neredeyse tüm diğer alanlarda haberi sunan kişi, o konudaki en bilgili kişi olsun isteriz. Gazetecilik ya meseleleri ‘yuvarlama’ ya da belli bir
konuda uzmanlaşma konsepti üzerine kuruludur. Dünyadaki her beş insandan biri engelliyse niçin engelli gazetecilerin sayısı bu kadar az?

GEÇMİŞTE ÇOCUKLARIN MEDYADAKİ YERİ
VE MEDYADA ÇOCUK PORTRESİ

Geçmişte medyada yer alan engelli insan imajını ve bu imajların toplumsal bilinci
hangi yönde etkilediğini incelememiz gerekir.
Tıbbi Model

Resim 1. http://www.npr.org/blogs/health/2012/10/16/162670836/wiping-out-poliohow-the-u-s-snuffed-out-a-killer
Medya tarihinde yeterince geriye giderseniz, engelli çocukların medyada neredeyse
hiç yer almadığını görürsünüz. Engelli çocuklar genelde enstitülerde, yetimhanelerde
veya ailelerinin utanç verici sırları olarak evlerindedir. Engelliler medyada yer almaya
başladıklarında ise onlara tıbbi açıdan veya ‘mercekten’ bakılmıştır.
İkinci Dünya Savaşı sonunda savaştan engelli dönen askerleri daha çok refah odaklı bir toplum karşıladı, ancak hâlâ ayrımcı bir yaklaşım söz konusuydu. O zamanlar engelli insanları ‘düzeltmeye’ yönelik tıbbi gelişmeler de vardı. Engelli bireydeki ‘yanlış’
olan şeyin düzeltilmesi hedefleniyordu...7
7.
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Bu tıbbı bakış açısı engelli bireyi düzeltilmesi gereken bir ‘problem’ olarak ele alır.
Toplumun engellilerin önüne ördüğü duvarları kabul etmez. Bu modelde, özürleri olan birinin çevresine erişiminde kısıtlamalar olduğu ve toplumun engelli bir insanın iyileşene kadar herhangi bir şey yapamayacağı veya başaramayacağı algısına
bağlı olumsuz yaklaşımları nedeniyle ‘engelli’ olarak adlandırıldığı kabul edilmemektedir.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yeni Zelanda’da ve dünyanın diğer pek çok bölgesinde, çocuklarda ciddi fiziksel hasarlar bırakan çocuk felci salgını baş göstermişti. Son derece bulaşıcı olduğu için çocuklar ailelerinin ve yaşıtlarının yanından alınarak uzak yerlere götürülürlerdi. Burada çizilen çocuk portresi yalnızca acıma duygusu uyandıran, ‘kalbi kırık’ çocukların değil; aynı zamanda da bulaşıcı hastalık taşıyan
ve temas edilmesi tehlikeli çocukların portresiydi. Farklılığın sağlığımız veya toplumun ahlaki yapısı açısından tehlikeli olarak gösterilmesi, toplum bilincine yüz yıllar
boyunca işlemiştir. Ancak bu çok ciddi zararlar doğurabilmektedir.
Enstitülerden ve bir yığın tedaviden sağ çıkmayı başarabilenler, çocukken gazetelerde yayınlanan resimlerinin hastanelerde geçen bir ömrün sterilize edilmiş versiyonları olduğunu söylemektedirler.
‘Yüksek mevkilerdeki birileri veya bir hayırsever hastaneyi ziyarete gelecek ve fotoğraflar
çektirilecekse bizi güzelce giydirir, saçımıza kurdeleler takarlar ve bize reverans yapıp gülümsememizi söylerlerdi.’8

Ancak engelli çocuklar çok uzun süreler boyunca ailelerinden ayrı tutuldukları
için o gülümsemelerin ardında derin bir yalnızlık vardı. Yetişkinler bize çocukluklarının nasıl mahvedildiğini anlattı. Ailelerinden niçin uzak tutuldukları hakkında
hiçbir fikirleri yoktu. Yalnızca farklı olduklarını biliyor ve cezalandırıldıklarını düşünüyorlardı.
Bu [tıbbi] modelde, engelliliğe bağlı problemlerin kişinin içinden geldiği düşüncesi hakimdi. Diğer bir tabirle, kişi “tedavi edilirse” bu problemler de ortadan kalkacaktı.
Engelliler tedavi edilmeyi bekleyen dışlanmış kişiler olarak yaşadıkları için, toplumun
onlara bir “yer” vermek gibi bir sorumluluğu yoktu.9
Gelişmiş ülkelerin çoğunda enstitüler 80’li, 90’lı yıllarda kapatılmıştır. Engelli insanlar ve aileleri daha iyi ve daha eşit yaşam şartları istiyorlardı.
Yeni Zelanda’da engelliler topluluğunu temsil eden kurum ve organizasyonlar devletle görüşmeler yaptı. Enstitülerimiz birer birer kapatıldı. Tüm hayatlarını hapiste gi8.
9.

‘50 Years On’ Attitude Film, 2011
The Definition of Disability (Engelliliğin Tanımı), DEBORAH KAPLAN
http://www.accessiblesociety.org/topics/demographics-identity/dkaplanpaper.htm
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bi geçiren insanlar koparıldıkları topluma geri gönderildi. Fakat pek çoğu bu zamansız
geçişe hazırlıklı değildi ve aynı şekilde toplum da onlara hazır değildi.
Bunlar toplumdaki yerlerini alan engelli erkekler, kadınlar ve çocuklardı.
Ancak hiç kimse, medya bile onların toplumdaki varlığına alışık değildi. Çoğu kişinin anlayamadığı şey, aslında bunun bir hatanın telafisi olduğuydu. Bunun yerine enstitülerin boşaltıldığı haberi vatandaşlarda bir korku kültürü yaratarak meseleyi alevlendirdi.
1980’lerin sonunda Yeni Zelanda gazeteleri, zihinsel engellilerin veya iyileşmekte
olan akıl hastalarının evlere yerleştirilerek büyük şehirlerin her bir köşesine dağılmalarının neden olduğu kargaşayı anlatan öykülerle doluydu. Şehir sakinleri yan kapılarına taşınan “tuhaf ” insanlardan şikayet ediyordu. Bu kim olduklarını bilmedikleri insanlardan korkuyorlardı. Davranışları kendi davranışlarıyla örtüşmüyordu. Bu insanlar
onlar gibi giyinmiyorlardı. Onlar gibi iletişim kurmuyorlardı. Onlara hoşgörüyle yaklaşamadılar. Medya ise tüm bunları haber yaptı. Yapmadıklarıysa enstitülerden topluma bu korkunç geçişleri yapan insanların öykülerini anlatmaktı. Çok az gazeteci sorular sorma, ONLARIN öyküsünü dinleme, ONLARIN gözünden bakmaya çalışma zahmetinde bulundu.
Ne yazık ki ‘farklılığı tehlike olarak’ sundular. Bu negatif engelli portresi baskın kalmaya devam etti.

BAĞIŞ MODELİ VE REKLAMLARDA ENGELLİ ÇOCUKLAR

Çocuklar medyada ve reklam sektöründe çok geniş bir ürün yelpazesi açısından büyük ve önemli bir role sahiptir. Diş macunundan oyuncağa, çikolatadan aile sağlık sigortasına kadar her şeyi satmak için onların sevimli yüzlerinden faydalanıyorlar. Ancak engelli çocukları yalnızca engellileri destekleyen hayır kurumlarını temsil ederken
görebilirsiniz. Klasik bir engelli çocuk imgesi vardır: Acı verici görünen askı ve demirlerin içindeki ‘cesur’ gülümsemeli küçük çocuk acıma duygusu uyandırarak halkı cömert olmaya teşvik eder.
Niçin Down Sendromlu bir çocuğu bir tıraş köpüğü reklamında parkta babasıyla birlikte koştururken görmüyoruz? Görme engelli çocuğuyla birlikte kurabiye pişiren anneler nerede? Niçin bu çocuklar toplumda her gün gördüğümüz çocuk imgesinin bir parçası haline gelmiyorlar? Peki ya onları aramıza alsak engellilerle ve toplumla ilgili algılarımıza ne olur?
Hiçbir devlet engelli vatandaşlarına yeterince destek olmuyor. Hayır organizasyonları ve toplulukları desteğe duyulan ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmıştır ve onlar da para
toplayabilmek için topluma ihtiyaç duymaktadırlar.
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İnsanların sürekli olarak bağış yapmaya teşvik edilmesi gerekiyor. Bağış toplama etkinlikleri reklamlarla yürütülüyor. Fakat söz konusu reklamlardaki çocuk portresi değişirse ne olur? Johnny’nin üniversiteye gidebilmek için biraz yardıma ihtiyacı olduğuna dikkat çekilseydi ya da reklamda kullanılan dil, izleyicilere yaptıkları bağışın bu kişinin geçimine ve tamamen bağımsız bir yaşam sürmesine yardımcı olacağını anlatacak şekilde değiştirilseydi ne olurdu?
‘Telethon’, televizyonda 24 saat boyunca çeşitli eğlence programlarının yayınlandığı ve ünlülerin sahneye çıkarak izleyicileri telefon edip bağışta bulunmaya davet ettikleri, dünya çapında bir fenomendir. Etkinlik boyunca engelli çocuklar tekerlekli sandalyeleriyle sahneye çıkartılır ve ‘çektikleri sıkıntılara’, toplanan paranın acılarını nasıl da azaltacağına, yaşam şartlarını ne kadar da iyileştireceğine dair pek çok
hikâye anlatılır.

Engelliler topluluğundakilerin çoğu Telethon’u fakir ve talihsiz kişiler adına yalvarmak olarak görürler ve engellilere acınılması gerektiği efsanesini devam ettirdiği
için onları güçlendirmesi ve birleştirmesi açısından hiçbir işe yaramadığını düşünürler.
Amerika’da her yıl Kas Distrofisi için düzenlenen Telethon, dünyanın en kapsamlı Telethon etkinliklerinden biriydi. Etkinliğin sunucusu Jerry Lewis, bu işin başında geçirdiği kırk yılı aşkın süre içinde iki milyar dolara yakın bağış toplamıştı.10 Ancak kas distrofisinden muzdarip olanların çoğu Lewis’ten hoşnut değildi ve Lewis’in
küçümser bir yaklaşımı olduğunu düşünüyorlardı. Bütün ülkeye ani bir protesto dalgası yayıldı.
10.

http://entertainment.time.com/2012/08/16/why-did-jerry-lewis-leave-the-telethon/

Bildiriler Kitabı

293

1991 Eylülünde, Denver’ın kalabalık 16. Cadde Çarşısı’nda Jerry Lewis’in İşçi Bayramı
Kas Distrofisi Telethon’una tepkimizi gösteriyorduk. ...Telethon’un engellileri aciz ve zavallı göstermesini protesto ediyorduk. Güya bizim adımıza düzenlenen bu dev yalvarma
festivalinin bizi rencide ettiğini ve birinci sınıf vatandaşlar haline gelme çabalarımıza zarar verdiğini açıkça beyan ediyorduk. Protestolarımız küçüktü, fakat Jerry Lewis’i ve Kas
Distrofisi Derneği’ni kızdıracak şekilde her yıl tekrarlanan bir gelenek halini aldılar.

ENGELLİ ÇOCUKLAR, EĞİTİM VE MEDYA

Enstitüler kapatıldıktan sonra iş eğitime geldiğinde çoğu çocuk hala tecrit altındaydı. Yeni Zelanda’da tüm engelli çocukların bulundukları bölgedeki bir okula gidebilmeleri 1989 yılında politika halini aldı.
“Özel eğitim ihtiyaçları olan insanlar (engellilik sebebiyle veya diğer nedenlerden dolayı),
devlet okullarına kaydolma ve bu okullarda eğitim alma açısından özel ihtiyaçları olmayan insanlarla aynı haklara sahiptir”.11

Engelli çocuklar doğru destek ve öğretmen eğitimiyle normal bir okulda, engelli olmayan yaşıtlarıyla birlikte başarılı ve keyifli bir eğitim alabilir ve almaktadır.
Medyanın okullardaki özel ihtiyaçları olan çocukların öykülerini gerçekçi bir şekilde aktarma sorumluluğu vardır. Fakat ne yazık ki yönetmeliğin başarısını anlatan öykülere pek fazla rastlanılmıyor. Bunun yerine medya yalnızca yanlış bir şeyler olduğunda gerçekten ilgi gösteriyor.
Yeni Zelanda’da engelli çocukların okuldan uzaklaştırıldıklarına veya ön yargıyla
karşılaştıklarına ilişkin pek çok öykü anlatılıyor.
Öyküye genelde duygusal bir bakış açısı hakim oluyor ve çocuğun destek görmesini
sağlamak yerine toplumdan daha da dışlanmasına neden oluyor. Bunu tembel ve dengesiz habercilik olarak nitelendirebiliriz. Ancak gerçek şu ki, her türlü bilginin ve eğitimcinin kaynağı olmayı amaçlayan gazetecilerin aslında kendileri bilgisizdir. Engelliler konusundaki bilgisizlikleri ise toplumun bilgisini artıracak haberler üretemedikleri anlamına gelmektedir.
Öykü halden anlayan bir dille yazılmış olsa bile olumsuz bir algı yaratmaktadır...
Çünkü mesajları dengelemeye yetecek sayıda olumlu öykümüz yok.
Anne babalıkla ilgili çok güzel bir deyiş vardır: Her olumsuz mesaj için, altı olumlu
mesaj vermelisiniz. Aynı durum engellilerle ilgili öyküler için de geçerli olmalıdır. Belki bu sayede toplumun algısında bir değişim gerçekleşir.
11.
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Hepimiz sözcüklerin gücünü biliyoruz. Dil, korku dahil her türlü duyguyu uyandırabilecek bir güce sahiptir. Birkaç yüzyıl önce hastalık bulaştırabilecekleri gerekçesiyle
engelli çocukların tehlikeli olduklarından korkulurdu. Sonra bu korku engelli çocukların dersi bölme ve engelli olmayan çocukların öğrenme yetilerini engelleme güçleri yüzünden tehlikeli oldukları korkusuna dönüştü.

WHO CARES, STARE! (KİMİN UMURUNDA, BAKIN!)

2008 yılında dikkatimizi medyada çizilen engelli çocuk portresine yoğunlaştırdık.
Baş Yapımcı Robyn Scott Vincent, engelli çocuklara ışık tutan bir dizi hazırlama düşüncesinin doğuşunu anımsıyor:
Engelli nüfusu için yetişkin rol modeller geliştirme konusunda iyi iş çıkartırken, engelli çocuklara verdiğimiz desteği de artırmamız gerektiğini gördük. Bu yeni düşünce kısmen kendi oğullarımı ve engellilere verdikleri tepkileri izlerken doğdu. Ağabeylerine ve onun zorluklarına büyük bir sevgiyle yaklaşıyorlardı, ancak Attitude dizisini çekmeye başladığımız zaman merakları daha da arttı. O zamanlar 10 yaşında olan en küçük oğlumla süpermarkete
gittiğimizde oğlum, “Şurada birini gördüm” diyerek kolumu çekiştirirdi. Gösterdiği yöne bakınca bastonuyla yürüyen veya tekerlekli sandalyesinde oturan birini görürdüm. Bana hep
“onların nesi var?” diye sorardı. Ancak zaman içinde soruların yerini “olamaz, çok kötü bir
kaza geçirmiş olmalı” veya “ah, beyin felci geçirmiş olmalı” gibi ifadeler almaya başladı.
Oğlum o kişiye ‘tıbbi etiket yapıştırmakla’ kalmıyor, artık engelliler hakkında belli bir bilgi
düzeyinden de yararlanabiliyordu. Düşüncelerini daha farklı bir şekilde dile getiriyordu.
Fakat genelde insanlara daha başka, daha insancıl, daha anlayışlı bir açıdan bakıyordu.
Bir ya da iki yıl sonra yorum yapmayı da tamamen bıraktı. Artık küçümser bir tavır takınmaksızın, insanlara onları dünyasına kabul ettiğini gösterecek şekilde, rahatça selam
verebiliyordu. Değişim çok büyüktü.

Genel olarak çocukların açık fikirli oldukları, çeşitliliğin getirdiği kavramları yetişkinlerden daha hızlı öğrenecekleri ve bunlara daha hızlı uyum sağlayacakları düşünülür. Yeni Zelandalı çocukları etkileyebilir ve onların açık fikirli olmalarını sağlayabilirsek, farklılığı kabullenme yetilerini teşvik edebileceğimizi anladık. Çocuklarımızı bu yolda öncü olarak yetiştirirsek, değişimi desteklemek ve daha hoşgörülü kuşaklar yaratmak için potansiyel olarak daha çok fırsatımız olur. Tek yapmamız gereken,
çocuklara engelli çocukların da tıpkı onlar gibi olduklarını göstermek ve meraklarını gidermektir.
2010’da, engelli çocukları çocuk izleyicilere havalı bir şekilde tanıtan üç-dört dakikalık doğrudan profiller halindeki ‘Who Cares, Stare!’ dizisini çektik ve yayınlamaya
başladık. Dizi bir çocuk dizisi olarak devrim niteliğinde bir formata sahipti; engelliliBildiriler Kitabı
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ğe yepyeni bir açıdan bakıyordu. Öyküler çocukların çok ilgisini çekiyordu ve ilk sezon
sona erdikten neredeyse hemen sonra tekrar yayınlandı.
Dizi, çocukların sormaktan zevk aldıkları tüm soruları yanıtlıyordu! Engelliliği ve
farklı çocukları anlatıyor, genç izleyicilere vücutlarının nasıl çalıştığını öğretiyordu. Ancak hepsinden önemlisi, engelli çocuklara öykülerini kendi bildikleri dilden anlatma,
paylaşma fırsatı sunuyordu.
Çocuklar sadece merak eder. ‘Who Cares, Stare!’ dizisi, çocukların engelli okul arkadaşlarını gerçekten merak ettiklerinin ve onların niçin protez organlarının olduğunu, niçin
işitme cihazı taktıklarını ya da niçin görme engelliler alfabesini ve diğer elektronik yardımcıları kullandıklarını öğrenmek istediklerinin farkındadır. Çocuk izleyicilerin bir başkasının dünyasına girmelerini ve hayata onların perspektifinden bakmalarını sağlamaktadır.
Çocukların sorularını açıkça yanıtlayan bir programdır. Bununla birlikte sade ve çocukların anlayacağı dilden açıklamalar yaparak onların insan vücudunu daha iyi tanımalarını da sağladık. Çekilen öğeler kısa, etkili, müzikli, grafikli, renkli ve eğlenceli. Bölümler adeta müzik klibi gibi görünmeleri sağlanacak şekilde, hareketli bir tarzda yayına hazırlanıyor. Engelli olmayı biraz havalı ve çok ama çok ilginç bir hale getirdik.
Ancak genel hedef elbette ki engelliliğe açıklık kazandırmaktı.
Programın sunucusu serebral palsili genç ve eğlenceli bir kızdı. Bu da genel planın
bir parçasıydı. Çocuklar kendilerini çocuk programı sunucularıyla özdeşleştirir. Genç
izleyiciler sunucuları rol model olarak görür ve idolleştirir. Çocukların sunucumuza
karşı aynı hisleri paylaşmasını istiyorduk ve öyle de oldu. Kristy’nin engeli kalçasındaki bozukluktan ileri geliyor ve bu da onun yürüyüşünü etkiliyor. Tek kolu gevşekçe yanında duruyor. Dizi sona erene kadar çocukların bunu fark ettiğini zannetmiyorum.
Kristy’yi; o sıcakkanlı, komik sunucuyu sevdiler. Kristy Yeni Zelanda’da bir çocuk kanalında sunuculuk yapan ilk engelli genç kadındı.
Ancak programların yıldızı Olabildiğince kendi öykülerini anlatan çocuklardı.
Kristy’nin görevi izleyiciyi yönlendirmekti. Tüm kızlar ve erkekler, engellerini açıklama ve bu engellerin hayatlarını nasıl etkilediğini anlatma olanağı yakaladılar.
Öykülerimizde çocuğun sahip olduğu engelin olumsuz yönlerine odaklanmıyoruz.
Bunun yerine hayattaki zorlukların üstesinden nasıl geldiklerine ve ne kadar akıllıca çözümler ürettiklerine odaklanıyoruz.
Who Cares, Stare! dizisinde öyküler çocuğun sunucuyla tanışmasıyla başlar ve ardından çocuk kendini izleyiciye tanıtır, hayatını anlatır. Çocuğun engeline sanki laf arasında anlatıyormuş gibi değindikten sonra engelli çocuğun yaşantısıyla ilgili, çocukların ilginç bulacağı detaylara geçeriz. Konuşma engelli biri nasıl oluyor da elektronik
talk-link (konuş-bağlan) bilgisayarıyla konuşabiliyor? Tekerlekli sandalyeyle ne kadar
hızlı gidebilirsin? Görme engelli bir çocuk kıyafetlerini nasıl seçiyor? Kistik fibroz nedir? Niçin yürüyemiyorsun? Çocuklar bu açıklamaları içtenlikle yapmaktan son dere-
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ce mutluluk duydular... Her biri kendi içinde bulunduğu durumun uzmanı haline geldiği için, bu program biraz da sınıftakilere tatilde neler yaptığını anlatmak gibiydi. Televizyona çıkmaya davet edildikleri için özel hissediyorlar. Diğer çocuklara niçin onların hayatlarında olmayan bir şeye sahip olduklarını anlatma olanağı yakaladıkları için
keyif aldıklarına inanıyoruz.
Ancak öykülerin ikinci kısmında engelin tıbbi yönüne dikkat çekiyoruz. Bunu yapmanın çocukları tıbbi çerçeveye sığdırmaya çalışmak olup olmadığını çok düşündük
ama sonra insan vücudunun nasıl işlediğine dair basit açıklamalar yapmanın ve işitmemizi, görüşümüzü, yürüyüşümüzü, görünüşümüzü etkileyebilecek çok çeşitli sağlık durumlarından bahsetmenin çocuklara önemli bilgiler kazandıracağına ve onlar için kaynak teşkil edeceğine karar verdik.

ÖYKÜ ÖRNEKLERİ

Dizinin en etkileyici öykülerinden biri de yedi yaşındaki Spinal Müsküler Atrofili (SMA) Michael’a aitti. Michael’ın hastalığı dejeneratif nitelikte. Hastalığın ilk evresinde yürüyebiliyordu. Ancak şu anda akülü bir tekerleki sandalye kullanıyor ve diğer çocukların yapabildiği şeylerin çoğunu yapamıyor. Michael yalnız bir okul hayatı geçiriyordu.
Okul arkadaşları bile onun yüzebildiğini, okul havuzunda haftada üç gün sıkı bir çalışma yaptığını bilmiyordu. Michael su altında nefesini 36 saniye tutabiliyor. Ciğer kapasitesi onun durumundaki bir çocukta olması gereken ciğer kapasitesinin iki katı. Michael kendi durumunda uzmanlaştığı için sinirlerinin ve kaslarının yavaş yavaş zayıfladığını bir çırpıda açıklayıverdi. Egzersiz yapmak bu dejenerasyon sürecini yavaşlatıyor.
Akülü tekerlekli sandalyede oturuyor olsa da Michael hâlâ futbol oynuyor. İzleyicilere büyükbabasının tasarladığı, hava basıncıyla işleyen tetiği gösterdi. Michael tekerlekli sandalyesiyle futbol sahasında ilerleyip topu önüne alabiliyor. Ardında da tetiğin
koluna hafifçe dokunarak harekete geçmesini sağlayarak okulun futbol sahasında topu
havaya dikebiliyor! Bu diğer çocukların sahip olmadığı bir düzenekti. Michael bir anda
çok popüler bir çocuk haline geldi!
Filme aldığımız bir diğer çocuk da Artirogripoz adında nadir bir rahatsızlığı bulunan Max’ti. Max’in eklemleri doğuştan yamuk ve kıvrık. Bu nedenle işlerini rahatça göremiyor. Ancak biz bu zorlukların üstünde durmadık. Bunun yerine Max’in hayata bakış açısını ve herkesin yaptığı şeyleri nasıl sadece farklı bir şekilde yaptığını anlattık.
Max kalem tutamadığı için okuldayken bir diz üstü bilgisayar kullanıyor. Öğretmene soru sormak için parmağını kaldıramadığı için ayağını kaldırıyor. Mesajımız, Max’in
aslında o kadar da farklı olmadığıydı.
Bildiriler Kitabı
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Jaden, medyada çizilen engelli profilinin engelli bir çocuk üzerinde nasıl bir etkisi
olabileceğini gösteren en ilginç çalışmalardan biri. Jaden on yaşında ve spina bifida hastası. Bacaklarını kullanamıyor, çünkü omuriliği doğuştan hasarlı. Attitude onu ilk kez
konuk ettiğinde Jaden daha iki yaşında bile değildi. Jaden’ın annesi onun engelli doğacağını biliyordu. Annesinin, hamileliğini sürdürme konusunda nasıl bir cesaret örneği sergilediğini anlatmıştık. Oğlunun yaşamaya hakkı olduğuna inanıyordu. Jaden’ı yürümeyi öğrenmeye çalışırken filme aldık, Jaden’ı kreşteyken görüntüledik, Jaden’ı hep
takip ettik.
Jaden engelli bir çocuk olduğu gerçeğinin üstünde pek durmuyor gibi görünüyor.
Tek ilgilendiği şey, neredeyse ünlü statüsünde bir yıldız olması. Rol modelleri sunucularımız Tanya ve çalışma arkadaşları. Spor kahramanları ise Attitude belgesellerine konu olan tekerlekli sandalyeli ragbi oyuncuları. Attitude serisi hayatta nelerin mümkün
olabileceğini göstererek ONUN dünyasında bir pencere açtı.
Who Cares Stare dizisi konuklarından biri olan Jaden, öyküsünü diğer çocuklara
gönderme imkanı yakaladı. Jaden’in tekerlekli sandalyesi en küçük ama en güçlü tekerlekli sandalyedir. Çektiğimiz çocuk dizisi için Jaden’ı break dans yaparken görüntüledik.
Başka nerede böyle görüntüler görebilirsiniz? Onu, tekerlekli sandalyelerini bir çocuğun uzaktan kumandalı arabasını hareket ettirebileceğinden daha hızlı çevirebilen yetişkinlerle birlikte, tekerlekli sandalyede ragbi oynarken görüntüledik.
Jaden’ın dans yeteneği ona bir de yarışma kazandırdı. Justin Timberlake ile tanışmak
için Las Vegas’a gitmek üzere iki uçak bileti kazandı. Çocuklar bu haberi duyunca Jaden tepeden bakılan değil, hayranlık duyulan bir haline geldi.
Her beş kişiden biri engelli ve buna çocuklar da dahil. Medyanın engellilerin hayatlarını şekillendirmedeki rolü çok büyük ve bu şimdiye dek büyük ölçüde göz ardı edildi. Neden? Anlatacak bu kadar çok harika öykü varken ve hoşgörüye, anlayışa ve kabullenilmeye bu kadar ihtiyaç duyulurken... Toplumlarımızda diğer çocuklardan anlayış dışında bir şey beklemeyen milyonlarca çocuk var. Bu çocuklar büyürken bu anlayışı kendi kariyerlerine, toplumun her alanına taşıyacaklar. Engelli insanlarla kurulan
her türlü etkileşim daha da iyileştirebilir.
Ancak öyküleri anlatırken odak noktasını değiştirerek bunun gerçekleşmesine yardımcı olmak medyanın elindedir.

Çevirmen: Tuvana Zararsız
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ÇOCUKLARIN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI
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ÖZET

Bugün çocuklar geniş bantlı iletişimin, mobil cihazların, sosyal ağların, interaktif oyunların ve online videonun kişisel ve sosyal hayatlarına tamamen dahil olduğu, her şeyi
kapsayan bir dijital medya ortamında büyümektedir. Bu makale İnternet devrinde çocukların gizliliği etrafındaki politik tartışmaları incelemektedir. Gençler gittikçe artan
şekilde dijital pazara maruz kalıp bu pazara eklendikçe, yetkili makamlar ve çocuk hakları savunucuları hem gizlilik tehditlerini hem de zararlı ve manipülatif pazarlama uygulamalarını hedef alan çeşitli girişimlerde yer aldılar. ABD, Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA, 1998) ile çocuklara özel veri koruma kuralları belirleme girişimlerinde başı çekmektedir. 13 yaş altı çocukları hedef alan ticari web sitelerine
odaklanarak teknoloji ve pazar stratejilerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış olan
COPPA mevzuatın kapsamlı incelenmesini takiben 2012 yılında değiştirildi. 2013 yılında geçerli olan yeni kurallar çocuklardan toplanabilecek kişisel bilgi kapsamında anne
babaları görevlendirmeye yönelik COPPA’nın temel koruyucu tedbirlerini zenginleştirmekte ve “kişisel bilgi”nin genişletilmiş bir tanımının yanında anne baba izni olmadan
çocuklara yapılan çevrimiçi davranışsal reklama karşı bir yasak içermektedir.
Yazar hem 1990’larda Center for Media Education (Medya Eğitimi Merkezi) kurumunun
başkanı olarak hem de daha yakın tarihte Center for Digital Democracy (Dijital Demokrasi Merkezi) ile ilişkili olarak ABD’deki bu gizlilik korumalarını elde etmek için yapılan
girişimlerin uzun tarihini anlatmaktadır. Ancak Amerikalı gençlere yönelik dijital medya pazarındaki gizlilik korumasının hâlâ eksik olması yüzünden bu iş tamamlanmış da
değildir. Ayrıca birçoklarının “Büyük Veri” devri olarak tanımladığı ve sofistike ölçüm
sistemlerinin artık hem çevrimiçi hem de çevrimdışı veri kaynakları ile bütünleşik olduğu döneme girmiş olduğumuz için tüketiciler yeni nesil profil çıkarma ve hedefleme
teknolojilerine maruz kalmaktadır. Pazarlamacılar artık nerede oldukları ve hangi araçları kullandıklarına bakılmaksızın Web çerçevesinde kişileri ve sosyal ağlarını izleyebilmektedir. Halihazırda gençler arasında son derece popüler olan Facebook bu izleme çalışmalarının merkezindedir ve bu devasa sosyal ağın yakında çocukları da kanatları altına alacak olması gizlilik ve çocuk hakları savunucuları için yeni zorluklar yaratacaktır. Yazar gençlerin dijital medya kültürüne tam olarak katılma becerisini, ergenlerin adil
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olmayan ve aldatıcı pazarlama uygulamalarına maruz kalmamasını sağlayacak devlet ve
sektör yükümlülükleri ile dengelemek üzere tasarlanmış Küresel Dijital Kültürde Gençler için Adil Bilgi Prensipleri geliştirmemiz gerektiği sonucuna varmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İnternet, Çocuklar, Gençler, Gizlilik, Pazarlama.

ABSTRACT

Children today are growing up in an all-encompassing digital media environment, where
broadband communications, mobile devices, social networks, interactive games, and online video have become ingrained in their personal and social lives. This paper examines
the policy debates surrounding children’s privacy in the Internet era. As young people
have become increasingly exposed to and involved in the digital marketplace, regulators and children’s advocates have engaged in various initiatives to address both privacy
threats and harmful and manipulative marketing practices. The U.S., with its Children’s
Online Privacy Protection Act (COPPA, 1998), has been at the forefront of efforts to
establish child-specific data protection rules. Focusing on commercial websites aimed
at children under the 13, and designed to adapt to changes in technology and market
strategies, COPPA was amended in 2012 following a comprehensive review of the regulations. The new rules, which took effect in 2013, enhance COPPA’s basic safeguards for
putting parents in charge of what personal information can be collected from their children, and include an expanded definition of “personal information” as well as a prohibition against online behavioral advertising to children without parental permission.
The author recounts the lengthy history of advocacy efforts to arrive at these privacy
protections in the U.S., both in the 1990s, as president of the Center for Media Education, and more recently in association with the Center for Digital Democracy. Nor is
this work complete, with U.S. teens still lacking privacy protection in the digital media marketplace. Moreover, having entered what many are calling the era of “Big Data,” in which sophisticated measurement systems are now integrated with online and
offline data sources, consumers are exposed to a new generation of profiling and targeting technologies. Marketers can now follow individuals and their social networks
across the Web, regardless of where they are or what device they are using. Facebook,
already enormously popular with teens, is at the center of these surveillance efforts, and
the possibility that the massive social network will soon welcome children into its fold
poses new challenges to privacy and children’s advocates alike. We must develop, the
author concludes, a set of Fair Information Principles for Youth in the Global Digital
Culture, designed to balance young people’s ability of to participate fully in the digital media culture with government’s and industry’s obligation to ensure adolescents are
not subjected to unfair and deceptive marketing practices.
Key Words: Internet, Children, Youth, Privacy, Marketing.
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İnternet ve diğer dijital teknolojilerin büyümesi çocukların gizliliklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin en iyi nasıl sağlanabileceğine ilişkin bazı politik tartışmalara yol
açtı. Dijital pazar gençlerin hayatına daha fazla girdikçe, dünyanın çeşitli yerlerindeki
karar mercileri ve çocuk hakları savunucuları gizlilik tehditleriyle beraber zararlı ve manipülatif pazarlama etkinliklerini ele almak üzere bazı girişimlerde bulundular. 1 Diğer
gizlilik konularında geri kalmasına rağmen ABD çocuklara özel veri koruma kanunları
belirleme girişimlerinde başı çekmektedir. 1998 yılında kabul edilen ABD Çocukların
Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA) 13 yaş altı çocukları hedefleyen tüm ticari web siteleri için pazarlama ve gizlilik emniyet tedbirlerini zorunlu kıldı. Yasa teknoloji
ve iş uygulamalarındaki değişikliklere uyarlanabilmek üzere özel olarak tasarlandığı için,
Amerikan yetkili makamları sektörden ve sivil toplumdan geniş bir yelpazede paydaşlar
içerecek şekilde mevzuat üzerinde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdiler. Yeni kurallar
2012 yılının Aralık ayında yayınlandı ve 2013 Temmuzunda geçerli oldu.2
1990’larda sivil toplum kuruluşu Medya Eğitim Merkezinin (CME) başkanı olarak,
hızla büyüyen dijital pazarda çocuklara yönelik koruma tespit etmek üzere Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve Kongre üzerine baskı uygulayan eğitim, sağlık ve tüketici
gruplarından oluşan bir koalisyona liderlik ederek COPPA’nın meclisten geçmesi için
düzenlenen kampanyaya ön ayak oldum.3 Daha yakın zamanda, modern dijital medya
kültüründe değişen pazarlama ve veri toplama uygulamalarına cevap vermek için COPPA kurallarını güncellemeye yönelik dört yıllık bir çalışmada Dijital Demokrasi Merkezi (CDD) ve başka kamu çıkarı ve çocuk hakları savunucusu organizasyonlarla beraber çalışmaktayım.
Aşağıdaki sayfalarda bir bilim insanı/çocuk hakları savunucusu olarak deneyimlerimi ve görüşlerimi paylaşarak Amerika’daki çocukların çevrimiçi gizliliğini korumaya yönelik düzenlemeler geçmişinin ve içeriğinin yanında düzenlemelerdeki son gelişmeler ile ilgili tartışmaları sunacağım. Ayrıca günümüzün küresel djjital kültüründe en
büyük ve en etkili sosyal medya platformlarından biri olan Facebook’taki gençlerin giz1.

2.

3.

Avrupa Komisyonu. “Commission Proposes a Comprehensive Reform of the Data Protection Rules,(Komisyon Veri Koruma Kuralları ile ilgili Kapsamlı bir Reform Teklif Ediyor” 25
Ocak 2012, http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm; Tanzina Vega ve Edward Wyatt, “U.S. Agency Seeks Tougher Consumer Privacy Rules,(Amerikan
Düzenleme Kurumu Daha Sert Tüketici Gizliliğini Koruma Kuralları Arıyor)” New York Times, 26 Mart 2012, http://www.nytimes.com/2012/03/27/business/ftc-seeks-privacy-legislation.
html?pagewanted=all&_r=0 (her ikisi için de görüntülenme tarihi 22 Eylül 2013)
Federal Ticaret Komisyonu, “Revised Children’s Online Privacy Protection Rule Goes Into Effect
Today,(Revize Edilen Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası Bugün Yürürlüğe Giriyor)”
1 Temmuz 2013, http://www.ftc.gov/opa/2013/07/coppa.shtm (görüntülenme 22 Eylül 2013).
Kathryn Montgomery, Generation Digital: Politics, Commerce, and Childhood in the Age of the
Internet (Dijital Nesil: İnternet Çağında Politika, Ticaret ve Çocukluk) (Cambridge, MA: MIT
Press, 2007), 4. bölüm.
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lilik durumuna özellikle odaklanarak dijital pazarlamadaki güncel trendleri ve uygulamaları vurgulayacağım.

COPPA Geçmiş
Dot.com patlamasının baş döndürücü günlerinde, World Wide Web çocuklar için
temel gizlilik endişelerine neden olan çok sayıda çevrimiçi pazarlama ve veri toplama
uygulaması başlattı. Yükselen e-ticaret iş modeli reklamcılar için hedef pazar olarak çocukların artan değeri ile birleştiğinde çocuklar ve gençlerden faydalanmak için İnterneti
kullanmak isteyen şirketler için mükemmel bir fırtına yarattı. Bilgisayar teknolojisinin
interaktiflik sağlayıcılığı şirketlerin çocuklardan sadece hayatları ile ilgili detaylı çevrimiçi anketleri doldurmalarını isteyerek büyük oranlarda kişisel bilgi toplayabilmelerini
mümkün kıldı. Bazı web siteleri e-posta adresleri, açık adresleri, satın alma davranışları
ve seçimleriyle birlikte aile üyeleriyle ilgili bilgiler karşılığında çocuklara tişörtler, fare
altlığı ve ekran koruyucular gibi ücretsiz hediye sözü verdi. Diğerleri ise siteye girmek
için çocuklardan kayıt formlarını doldurmalarını istedi. Örneğin “genç yatırımcılara”
yönelik bir site hisse, nakit, tasarruf bonosu, yatırım fonu ya da mevduat sertifikası dahil şaşırtıcı miktarda finansal bilgiyi vermeleri konusunda çocukları zorluyordu. Batman filmini tanıtmak için kurulmuş bir başka site ise “iyi Gotham vatandaşı” olmaları
ve “nüfus sayımı formunu” doldurmaları konusunda teşvik ediyordu.4 Bu uygulamalar
bireysel profillere göre düzenlenen kişiye özel reklamlar yaratmak için tüketicilerden
çok sayıda bilgi yakalamaya dayanan “bire bir” adı verilen yeni bir reklam paradigmasının merkezinde yer alıyordu.5
Tüm bu gelişmeler anne babaların ve yasa yapıcılarının gözlerinin önünde gerçekleşiyordu. Şirketler çocukları hedef almak üzere saldırgan şekilde çevrimiçi olurken, halkın
çoğu ise World Wide Web’in (Dünya Çapında Ağ- İnternet) hızla ticarileşmesinin hayal
meyal farkındaydı ve çoğu çevrimiçi çocuk pazarındaki büyümeden tamamen habersizdi.
O zaman çocuklar ve İnternet ile ilgili en önemli kamu politika tartışmaları güvenlik, avcılar ve “siber-pornoya” maruz kalma konusuna odaklanmıştı ve Kongre İnternette açık seçik içeriği yasa dışı ilan eden yasaları kabul etmek için bir seri girişimde bulunuyordu.6
4.

5.
6.
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COPPA’nın tarihi ile ilgili tam bilgi için, bkz. Montgomery, Generation Digital (Dijital Nesil),
syf. 67-106. Ayrıca bkz. Kathryn Montgomery ve Shelly Pasnik, Web of Deception: Threats to
Children from Online Marketing (Aldatma Ağı (Web’i): Çevrimiçi Pazarlamadan Çocuklara Tehditler) (Washington, DC: Medya Eğitim Merkezi, 1996).
Don Peppers ve Martha Rogers, The One to One Future: Building Relationships One Customer
at a Time (Bire Bir Gelecek: Müşterilerle Tek Tek İlişki Kurma) (New York: Doubleday, 1993).
Marjorie Heins, Not In Front of the Children: “Indecency,” Censorship and the Innocence of Youth
(Çocukların Önünde Olmaz: “Açık Saçıklık”, Sansür ve Gençlerin Masumiyeti) (New York: Hill
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1970’lerden beri Amerikan televizyon yayıncılığı mevzuatı ve öz denetim yönetmelikleri televizyonlardaki adil olmayan ve aldatıcı reklam uygulamalarına karşı çocuklara
bazı koruma sağlamıştı. Başka ülkelerdeki birçok politikadan önemli oranda daha zayıf
olmasına rağmen bu kurallar reklamcıların ikna edici teknikleri karşısında çocukların
savunmasızlığını belgeleyen anlamlı sosyal bilimsel araştırmalara dayanıyordu.7 Ancak
İnternette böyle kurallar yoktu. Çocukları hedef alan web siteleri herhangi bir devlet ya
da öz denetim gözetimi olmadan çok sayıda yeni interaktif pazarlama tekniği kullanmakta serbestti. Bu, sadece sınırsız, serbest kişisel veri koleksiyonu içermekle kalmamakta ayrıca onlarla sürekli ilişki oluşturmak amacıyla çocuklara her gün e-posta gönderen ürünlerin “sözcü karakterlerini” (Ronald McDonald gibi), reklam ve içeriği entegre eden “advergames” (reklam amaçlı bilgisayar oyunu) ve başka “markalı ortamları”
da içermekteydi.8 Bizim kaygımız kendine çevrimiçi dünyada hızla yer bulmakta olan
bu uygulamaların çocuklara yönelik İnternet reklamcılığının normu haline gelerek son
derece manipülatif ve çocuklar için zararlı bir pazarlama ortamı yaratacak olmasıydı.
Yükselmekte olan çevrimiçi pazar ve veri toplama uygulamalarına ilişkin kamuda
bir farkındalık oluşturmak için Medya Eğitim Merkezi çocuklara yönelik web sitelerinin analizini içeren modern reklam stratejileri üzerine bir araştırma yürüttü. Tartışmasını televizyonda reklamlara yönelik kurallar konulmasına yol açmış araştırmalara dayandıran çalışmamız bazı sorunlu eğilimler ve teknikler tespit etti. Amacımız çocuklara yönelik dijital pazarın gelişimi için yasal bir çerçeve oluşturmak ve esaslar belirlemek üzere e-ticaretin erken dönemlerinde müdahalede bulunmaktı. Bu raporu 1996’da
medyaya açıklayarak Federal Ticaret Komisyonu’na şikayet dilekçesi verdik ve çocuklara yönelik İnternet reklamları için kurallar geliştirmesini istedik.9 Komisyon başvuru-

7.

8.

9.

and Wang, 2001); Jonathan Wallace ve Mark Mangan, Sex, Laws, and Cyberspace (Seks, Kanunlar ve Siber Uzay (New York: M&T Books, 1996); Montgomery, Generation Digital (Dijital Nesil), syf. 35-66.
Dale Kunkel, “The Role of Research in the Regulation of U.S. Children’s Television Advertising
(ABD’de Çocuklara Yönelik Televizyon Reklamcılığının Düzenlenmesinde Araştırmanın Rolü),” Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization (Bilgi: Yaratma, Dağıtım, Kullanım) 12, no. 1
(1990): 101-119. Ayrıca bkz. Deborah Roedder John, “Consumer Socialization of Children: A
Retrospective Look at Twenty-Five Years of Research (Çocukların Tüketici Sosyalleşmesi: Yirmi Beş Yıllık Araştırmaya Geriye Dönük Bakış),” Journal of Consumer Research 26 (1999): 183213.
Bkz. Kathryn Montgomery, “Digital Kids: The New Online Children’s Consumer Culture,(Dijital
Çocuklar: Yeni Çevrimiçi Çocuklar Tüketici Kültürü)”, Dorothy Singer ve Jerome Singer’ın, eds.,
Çocuklar ve Medya El Kitabı adlı kitabında (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2001), 635650.
Federal Ticaret Komisyonu Tüketicilerin Korunması Bürosu Yöneticisinden Medya Eğitim Merkezi Yönetici Başkanı Jeffrey A. Chester ve Yönetici Müdürü Kathryn C. Montgomery’e mektup, 15 Temmuz 1997, http://www.ftc.gov/os/1997/07/cenmed.htm (görüntülenme 22 Eylül
2013).
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muzu ikna edici buldu ve koalisyonun ve başkalarının teşviki ile çocuklara yönelik web
siteleri uygulamaları hakkında kendi çalışmalarını yürütmeye başladı.10
Çalışmalarımız İnternette gizlilik üzerine büyüyen uluslararası bir tartışma ile aynı döneme denk geldi. Çocuklara yönelik İnternet pazarlaması ile ilgili en büyük endişelerden biri veri toplama olduğu için kampanyamızı çocukların gizliliğini koruyacak kamu politikaları konusunda baskı yapmaya odakladık. Ayrıca çevrimiçi ortamdaki tüm tüketiciler için kapsamlı bir gizlilik düzenlemesi isteyen kamu yararına çalışan gruplardan ve tüketici gruplarından oluşan daha geniş bir koalisyonun da bir parçasıydık. ABD hükümeti, ABD’yi AB Veri Koruma Yönergesi ile paralel hale getirecek
gizliliği koruma kanunlarını oluşturması yönünde Avrupa Birliği’nden gelen yoğun bir
baskı altındaydı. Umudumuz bu uluslararası baskının Kongreyi bu yasaları kabul etme
konusunda teşvik etmesiydi. Ancak hükümet hem ABD’de hem de yurtdışındaki İnternet kullanıcılarını korumaya yeterli olacağı konusunda AB’yi temin ederek öz-denetim
sistemini tercih etti.11
Ancak Kongre çocukların gizlilik hakkına yönelik özel bir yasa geçirmeyi kabul etti. Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası 1998’de kabul edildi ve 2000 yılında yürürlüğe girdi. COPPA aslen 13 yaşından küçük çocukları hedef alan ticari web siteleri için geçerli olup bu sitelerin kişisel bilgileri toplamasını sınırlamakta, anne babaların eklenmesi için bir mekanizma sunmakta ve yeterli açıklama yapmaları ve veri koruması sağlamaları için şirketlere sorumluluklar yüklemektedir.12 Bu erken yasal müdahale ile çocuklara yönelik İnternet pazarlamasında en gelişmiş seviyeye yükselen bazı en korkunç veri toplama uygulamaları engellenerek gençler için daha güvenli ve daha sorumlu bir çevrimiçi ortam yaratılmasına yardımcı olundu.
Hiçbir kanun mükemmel değildir. 13 yaşından küçük çocuklar onlar için amaçlanmamış siteleri ziyaret ederken yaşları ile ilgili yalan söyleyebilirler. Ve her anne-baba da
çocuklarının her gün İnternette dolaşmalarına karışmayı istemeyecek ya da bunu yapamayacaktır. Ayrıca, çıkarılan yasa ilk raporumuzun belgelediği içerik ve reklam entegrasyonu gibi birçok çevrimiçi pazarlama uygulamalarını da kapsamıyordu. Ancak
10.

11.
12.
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Federal Ticaret Komisyonu (FTC), “FTC Staff to Survey Consumer Privacy on the Internet,(FTC
Personeli İnternetteki Tüketici Gizliliğini Araştıracak)”26 Şubat 1998, http://www.ftc.gov/
opa/1998/02/webcom2.shtm; Federal Ticaret Komisyonu, “Privacy Online: Fair Information
Practices in the Electronic Marketplace, (Çevrimiçi Gizlilik: Elektronik Ortamda Adil Bilgi Uygulamaları)” Mayıs 2000, www.ftc.gov/reports/privacy2000/privacy2000text.pdf (her ikisi için
de görüntülenme tarihi 22 Eylül 2013).
COPPA yasasını geçirmek için yapılan kampanyaya dair tam hikayeyi öğrenmek için, bkz Montgomery, Generation Digital (Dijital Nesil), syf. 67-106.
Federal Ticaret Komisyonu, “Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA): Anne
babalar Neyi Bilmeli,” http://www.ftc.gov/opa/reporter/privacy/coppa.shtml (görüntüleme 22
Eylül 2013).
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COPPA en genç tüketicilerine adil ve hassasiyetle davranmaları için bir sosyal sözleşmeye bağlı kalmalarını isteyerek internette çalışan pazarlamacıların çocuklara yönelik
hizmetlerin tasarımına gizlilik unsurunu eklemelerini sağlamalarına yardımcı olmuştur. COPPA ayrıca - bazı özel gruplar tarafından geliştirilen ve uygulanan - öz denetim
ilkelerinin kesin devlet yasaları ve yürütme makamları çerçevesinde işleyeceği bir “güvenli liman” sistemi de yaratmıştır. Örneğin, Çocuklara Yönelik Reklamları İnceleme
Birimi (CARU) gibi sektör kuruluşları çocuklara yönelik medya ve pazarlama şirketlerinin kanunlar kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak anlamalarını sağlamak amacıyla çocuklara yönelik çevrimiçi gizlilik ilkelerini kendi iş ahlakı/davranış kurallarına eklemiştir. Bu kuruluşlar ayrıca kurallara uymayan şirketleri FTC’ye de bildirebilir.13
Devletin düzenleyici kurumları sektör uygulamalarının izlenmesine dahil olmakta ve
ihlaller olduğunda para cezaları uygulayabilmektedir.14

Büyük Veri Devrinde COPPA’nın Korumalarının Güncellenmesi
Bu yasanın geliştirilmesinde ve savunulmasında payı olan bizler o zaman da hızlı teknolojik ve iş inovasyonları yaşayan büyüyen bir dijital pazarlama sisteminin çok başlarında olduğumuzu biliyorduk. COPPA’nın gelecekte de etkili kalacağından emin olmak
için kanunu hazırlayanlar kanunu güncel tutmak için tasarlanmış periyodik devlet incelemelerini mümkün kılmak amacıyla yasaya hükümler eklediler. COPPA yürürlüğe
girdikten sonra geçen yıllar içinde özellikle geniş bant ve mobil teknolojileri sayesinde
Web olgunlaştı. İlk olarak 1990’larda tanımlanan uygulamalar, çevrimiçi veri toplama
yeni bir döneme girerken yeni nesil izleme ve hedefleme tekniklerinin gölgesinde kaldı.
Dijital pazar dramatik şekilde büyümekle kalmadı ayrıca gençlerin hayatlarında varlığı
daha da güçlü hissedilir hale geldi. Bugünün çocukları mobil araçların, sosyal ağların,
interaktif oyunların ve online videonun kişisel ve sosyal hayatlarına yerleştiği her yere
yayılmış dijital medya ortamında büyümektedir. Bu genç neslin üyeleri birçok şekilde
hayatlarını çevrimiçi olarak yaşıyorlar.
Pazarlama artık genç insanların gündelik yaşamlarının yapısına işlemiş olarak onları
nereye giderlerse gitsin günde 24 saat haftada 7 gün izlemektedir. Bunun sonucu olarak
da çocuklar çoğu anne babaların ya da kamunun algısının dışında bir dijital pazarlama
13.
14.

ASRC, “Bizim Hakkımızda—CARU,” http://www.asrcreviews.org/category/caru/about_caru/
(görüntülenme 22 Eylül 2013).
Bkz., örneğin, Federal Ticaret Komisyonu, “Iconix Brand Group Settles Charges Its Apparel Web
Sites Violated Children’s Online Privacy Protection Act,(Iconix Marka Grubu Giysi Web Sitelerinin Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasasını İhlal Ettiğine Dair Suçlamalarda Anlaşmaya Varıyor)” 20 Ekim 2009, http://www.ftc.gov/opa/2009/10/iconix.shtm (görüntülenme
22 Eylül 2013).
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ve veri toplama uygulamaları salgınına gittikçe daha fazla maruz kalmaktadır. Facebook, YouTube ve diğer dijital medya platformlarına ve mobil araçlara aynı anda ve kasıtlı olarak entegre edilen günümüzün modern pazarlama yöntemleri gittikçe çok boyutlu
hale gelmektedir. Kısa mesajları, mobil video ve diğer yeni uygulamaları bir araya getiren mobil pazarlama tüm dünyada en hızlı büyüyen dijital ticaret platformlarından biridir ve çocuklara ulaşmak ve onların ilgisini yakalamak için özellikle etkili bir yoldur.
Artık birçoklarının “Büyük Veri” dediği ve sofistike analitiklerin ve ölçüm sistemlerinin
hızlı büyümesinin yanında çevrimiçi ve çevrimdışı veri kaynaklarının entegrasyonunun
daha önce benzeri görülmemiş bir profil çıkarma ve hedef belirlemeye izin verdiği bir
devre girdik. Mobil pazarlamacılar konum bilgisinin yanında davranışsal hedeflemeyi
de pazarlama uygulamalarına eklemişlerdir. “Geo-fencing” gibi yeni ve gelişmekte olan
veri toplama teknikleri mobil pazarlamacıların “belirli bir yer çevresinde önceden tanımlanmış, sanal bir alan yaratabilmelerini” ve bir çocuğun “belirli bir yarıçap içinde”
olduğu zamanı bilebilmelerini sağlamaktadır. Sektörün önde gelen çocuk medyası şirketleri - Disney ve Nickelodeon dahil - çocuklardan “gerçek zamanlı istihbarat” toplamak ve bunları çoklu platformlarda çocukları hedef almak üzere kullanmak için güçlü
ve yeni yazılım ve tekniklerden oluşan cephanelerini piyasaya sürmüşlerdir.15
Yeni ölçüm, izleme ve hedefleme tekniklerinin artan kullanımı ile kişisel ve kişisel
olmayan olarak adlandırılan bilgi arasındaki tüm anlamlı farklılıklar ortadan kayboldu.
Özellikle gittikçe daha fazla, ailelerden çok bireylerin kullanımı ile ilişkilendiren akıllı telefonlar ve İnternet özellikli oyun konsolları gibi kişisel dijital araçların çoğalmasında durum budur. Bu, pazarlamacıların belirli bir kişiyi tanımlayıp, hedef alıp onunla iletişime geçmek için pazarlamacıların o kişinin ismini, adresini ya da e-posta adresini bilmesine gerek olmadığı anlamına gelmektedir. 2011’de Dijital Demokrasi Merkezi önemli çocuk merkezli web siteleri tarafından kullanılan izleme ve hedefleme tekniklerine ilişkin bir analiz yaptı ve bu analiz sonucunda sitelerinin büyük bir çoğunluğunun (yüzde 81) flash cookie, web bug ya da başka çevrimiçi veri toplama araçları gibi “ısrarcı kimlik belirleme” teknikleri kullanarak bir izleme şeklinden yararlandıklarını buldu. Sitelerin neredeyse yarısı (yüzde 48) davranışsal hedefleme teknolojisi kullanıyor gibi görünmektedir.16 Bu çevrimiçi veri toplama, şirketlerin çocukları hayatları
15.

16.
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Bkz. Kathryn C. Montgomery ve Jeff Chester, “Digital Food Marketing to Children and Youth:
Problematic Practices and Policy Interventions (Çocuklara ve Gençlere Dijital Yiyecek Pazarlama: Sorunlu Uygulamalar ve Politika Müdahaleleri),” 2011 http://digitalads.org/reports.php
(görüntülenme 22 Eylül 2013).
Center for Digital Democracy, “New Research Reveals Widespread Tracking and Behavioral
Targeting on Children’s Websites; Groups Call on FTC to Update Online Privacy Safeguards
for Children, (Dijital Demokrasi Merkezi: “Yeni Araştırma Çocuklara Yönelik Web Sitelerinde
Yaygın İzleme ve Davranışsal Hedefleme Olduğunu Ortaya Çıkardı; Gruplar FTC’nin Çocuklara Yönelik Çevrimiçi Gizlilik Tedbirlerini Güncellemesini İstiyor.”) 23 Aralık 2011, http://www.
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boyunca dijital dünya içinde sanal gölgeler gibi takip edebilecek dosyalar yaratmalarını sağlamaktadır. Tüm veri toplama, izleme ve kişiye özel hedefleme sürecinin saydam
olmaması ve gizli şekilde işlemesi çocuklara reklam sunmak için verilerin nasıl kullanıldığını şirketlerden başka kişilerin belirlemesini olanaksız kılmaktadır.
Bu uygulamalar yaygındır ve çoğunlukla görünmezdir. Yetişkin tüketiciler için bile yeterince endişe vericidir. Ancak çocukları hedef alıp onları etkilemek için kullanıldıklarında özellikle rahatsız edici olmaktadır. Çocuklar psikolojik, biyolojik ve sosyal
açıdan hâlâ gelişmektedir. On yıllardır devam eden araştırmalardan çocukların çeşitli reklam ve pazarlama uygulamaları karşısında zayıflıkları olduğunu biliyoruz. Küçük
çocuklar fantezi ile gerçeklik arasındaki farkı her zaman anlamamakta ya da reklamları tanımamaktadır. Örneğin sekiz yaşından küçük çocuklar reklam ve pazarlama tekniklerinin gerçeğe dayalı bilgiler değil pazarlamacıların onları bir şeyler almaya ikna
etme araçları olduğunu anlamakta güçlü çekmektedir. Yaşı daha büyük olan çocukların bile özellikle çevrimiçi bir oyuna dahil edilmiş ya da onlara bir arkadaşları aracılığıyla sunulan eğlence görünümü altındaki dijital pazarlama teknikleri nedeniyle kafaları karışabilmektedir.17
COPPA büyüyen dijital pazarda çocuklar için hâlâ koruma sunmaya devam etse de
çocuk hakları savunucuları, gizlilik hakkı yanlısı gruplar ve sağlık uzmanları günümüzün pazarlamacılarının kullandığı gittikçe gelişen teknikler karşısında etkili olmasını sağlamak için yasayı gözden geçirme konusunda hükümete baskı yapmaktadır. Dijital Demokrasi Merkezinin başını çektiği kâr amacı gütmeyen ve kamu çıkarına yönelik kuruluşlardan oluşan bir koalisyon çocukların gizlilik haklarına yönelik kuralları güncellemeleri için Amerikan düzenleyici kuruluşlarla görüşmeler yaptı. Bu gruplara cevaben, FTC COPPA’yı çok kapsamlı şekilde gözden geçirdi. Üç yıl süren kamu çalışmaları, kongre tartışmaları, çeşitli ve çok sayıda paydaşlardan alınan girdiler ve kamu çıkarına çalışan toplum ve endüstriler ile yapılan müzakereler sonucunda Federal
Ticaret Komisyonu Temmuz 2013’de yürürlüğe giren bir dizi güncellenmiş regulasyon
yayınladı.18

17.

18.

democraticmedia.org/new-research-reveals-widespread-tracking-and-behavioral-targetingchildren%E2%80%99s-websites-groups-call-ft (görüntüleme 22 Eylül 2013).
Dale Kunkel ve Jessica Castonguay, “Children and Advertising: Content, Comprehension, and
Consequences, (Çocuklar ve Reklam: İçerik, Anlama ve Sonuçlar)“ Dorothy G. Singer ve Jerome L. Singer’in (eds.), Handbook of Children and the Media (Çocuklar ve Medya El Kitabı) adlı
kitaplarından syf. 395-41 (Thousand Oaks, CA: Sage, 2012); D. R. John, “Consumer Socialization of Children: A Retrospective Look at Twenty-Five Years of Research, (Çocukların Tüketici Sosyalleşmesi: Araştırmanın Yirmi Beş Yılına Geriye Dönük bir Bakış)” Journal of Consumer
Research (Tüketici Araştırması Dergisi)26, (1999): 183-213.
Federal Trade Commission, “FTC Strengthens Kids’ Privacy, Gives Parents Greater Control Over
Their Information By Amending Children’s Online Privacy Protection Rule, (FTC Çocukların
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Yeni kurallar çocuklarından hangi kişisel bilgilerin toplanacağı konusunda anne babaları sorumlu hale getirmek için COPPA’nın temel tedbirlerini düzeltmekte ve netleştirmektedir. Ayrıca özellikle günümüzün modern medya kültüründe en ileri hale gelen
çok çeşitli platformları ve uygulamaları da ele almak üzere tasarlanmış bazı yeni korumalar da eklediler. Güncellenen hükümler “kişisel bilginin” ne olduğuna ilişkin daha
geniş bir tanım eklemenin yanında anne babaların ön izni olmaksızın çocuklara yönelik çevrimiçi davranışsal reklam yasağı da içermektedir. Kurallarda yapılan önemli değişiklikler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:
• Kişisel bilgi artık çocuğun ismi, adresi ya da e-posta adresinden çok daha fazlasını içermekte, şirketlerin çocukları tanımlama ve onlarla temas kurmak için kullanılabileceği çeşitli yolları ele almaktadır. Bu, açık adres ve şehir gibi cep telefonu
ve diğer mobil araçlar aracılığıyla toplanabilecek “geolocation”’ı, çocukların kendi görüntülerini içeren fotoğrafları ya da videoları ve bunların yanında çocuğun
sesinin duyulduğu ses kayıtlarını; belirli bir çocuğun davranışlarını ve hareketlerini dijital medyada takip eden “cookie”ler ve diğer ısrarlı tanımlayıcıları; ve çocukla tekrar temasa geçmek için kullanılabiliyorsa ekran ismi ya da kullanıcı ismini kapsamaktadır.
• Çocuklara yönelik bir web sitesi, mobil aplikasyon ya da oyunun çocuklardan
bu gibi bilgileri toplamadan önce anne babalarından ön izin alması gerekmektedir.
• Bu şirketler sadece ana sayfalarında değil ayrıca sitelerinin (ya da dijital hizmetin) çocuklardan kişisel bilgileri toplanan her yerinde gizlilik politikalarına giden
bir link eklemelidir. Link, kolay bulunabilmesi için görünür şekilde web sitesinde gösterilmelidir. Gizlilik politikası açık bir dille sitenin ne tür bilgi topladığını, bilgilerin nasıl kullandığını ve bu bilgileri başkalarıyla paylaşıp paylaşmadığını açıklamalıdır. Çocuklara yönelik içerik sağlayıcısı, başka şirketlerin çocuk ziyaretçiden kişisel bilgi toplamasına izin veriyorsa, bilgi toplayan bu üçüncü tarafların isimleri de ifşa edilmelidir.
• Şirketin çocuktan ya da başka birinden değil, gerçekten anne babanın onayının
alındığından emin olmak için anne babalardan bir onay formu imzalamaları, doğrulanabilir bir tür kimlik vermeleri ya da -çok sınırlı durumlarda- e-posta göndermeleri istenebilir.
• Eğer bir çocuk anne babanın izni olmadan bir web sitesine ya da İnternet hizmetine kişisel bilgiler sağlamışsa, çocuğun anne babası şirketten hangi bilginin toplandığına ilişkin bir açıklama alma, çocuğun kişisel bilgilerinin daha fazla kullaGizlilik Haklarını Koruma Yasasını Değiştirerek Çocukların Gizlilik Haklarını Güçlendiriyor,
Anne babalara Bilgileri Üzerinde Daha Fazla Kontrol Veriyor)” 19 Aralık 2012, http://www.ftc.
gov/opa/2012/12/coppa.shtm (görüntüleme 22 Eylül 2013).
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nılmasına ya da toplanmasına izin vermeyi reddetme ve toplanan bilgileri silme
hakkına sahiptir.
• Şirketler çocuğa yönelik web sitelerinde hâlâ reklam ve pazarlama koyabiliyorken, tek tek çocuğa özel tasarlanmış reklam mesajları üzerinde yeni önemli sınırlamalar bulunmaktadır. Bu tür davranışsal reklam şekilleri ile beraber yenidenhedefleme (pazarlamacının birini takip etmesi ve ona kişiselleştirilmiş mesajlar
göndermeye devam etmesi durumu) çocuklarda kullanıldığında özellikle manipülatif olabilir ve buna artık ebeveyne yönelik uyarı ve ebeveynin rızası olmadan
izin verilmemektedir.19

Facebook ve Gençlerin Bilgilerinin Gizliliği
Revize edilmiş COPPA Yasası yeni medyanın yol açtığı birçok gizlilik ve güvenlik
konularını ele alırken, yasanın yeterli şekilde uygulanmasını sağlamak için devlet düzenleyici kuruluşlarıyla beraber tüketici ve gizlilik haklar savunucusu gruplar tarafından sürekli olarak takip gerektirecektir. Aynı zamanda dijital pazardaki yeni trendler COPPA’nın ötesine geçen ve konunun savunucuları, araştırmacılar ve karar verici merciler tarafından ilgilenilmesi gereken sorunlara neden olmaktadır. Son on yılda sosyal medyanın korkunç bir hızla büyümesi hem birbirimizle hem de geniş çapta
toplum ile iletişim ve bağ kurma şeklimizi değiştirmiştir.20 Facebook ise bu devrimin
merkezinde yer almaktadır. 2003 yılında küçük, Harvard merkezli bir web sitesinden
2012 yılında halka açıldığı sıradaki neredeyse bir milyar üyeli küresel bir dijital platforma meteor hızıyla yükselişi muazzam bir sosyal medya “eko-sistemine” öncülük etmesini sağlamıştır.21 Tüm yaşlardan insanlar sosyal medyaya katılsa da, bu platformların özellikle gençlerin hayatında önemli bir etkisi olmaktadır. Pew Araştırma Merkezinin İnternet & Amerikan Yaşamı Projesi tarafından yapılan bir ankete göre, teknolojiye uyum sağlama konusunda yetişkinleri geçen 12-17 yaş arasındaki gençlerin
% 95’i 2013’te çevrimiçiydi -2004’te aynı oran % 87’ydi.22 Bu trendler gençlerin sosyal
19.

20.
21.

22.

Federal Ticaret Komisyonu, “Revised Children’s Online Privacy Protection Rule Goes Into Effect Today, (Revize Edilen Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası Bugün Yürürlüğe
Giriyor)” 1 Temmuz 2013, http://www.ftc.gov/opa/2013/07/coppa.shtm (görüntülenme 22 Eylül 2013).
José van Dijck, The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media (Bağlanabilirlik
Kültürü: Sosyal Medyanın Eleştirel Tarihi) (New York: Oxford University Press, 2013).
Frédéric Cavazza, “Social Media Landscape 2012 (Sosyal Medya Ortamı 2012),” 22 Şubat 2012,
FredCavazza.net, http://www.fredcavazza.net/2012/02/22/social-media-landscape-2012/ (görüntülenme 22 Eylül 2013).
Mary Madden, Amanda Lenhart, Maeve Duggan, Sandra Cortesi, ve Urs Gasser, “Teens and
Technology 2013 (Ergenler ve Teknoloji 2013)” Pew Internet & Amerikan Yaşamı Projesi, 13
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medyayı kişisel ve sosyal hayatlarına nasıl eklediklerine odaklanan akademik araştırma patlamasına yol açtı. Özellikle sosyal ağ siteleri kimlik gelişimi, akranlarıyla sosyal
etkileşim, bağımsızlık ve kendini ifade gibi temel ergen ihtiyaçlarını karşılayarak gençlerin hayatına ayak uydurmaktadır.23
Sosyal ağlara olan tutkulu bağları nedeniyle gençler, iş modelinin asli çalışma özelliklerine bağlı olarak veri toplama, profil çıkartma, izleme ve sosyal etkileşimleri izlemeyi
birleştiren ve hızla genişlemekte olan sosyal medya pazarının merkezindedir. Gittikçe
büyüyen veri simsarları, yazılım analitik şirketleri ve diğer dijital pazarlama uzmanları
ile güçlenen Facebook’taki ve diğer sosyal medyadaki pazarlamacılar gençleri hedef almak üzere kampanyalarını yaratıp geliştirmek için zengin ve parçalı sürekli veri akışını
biriktirmektedir. Sosyal medya pazarlaması, çevrimiçi olarak oluşan ve izlenen bireyler arası kompleks ağdan yani “sosyal grafik” olarak bilinen şeyden faydalanır.24 Pazarlamacılar artık “konuşma izleme” araçları kullanarak nerede olduklarından ve kullandıkları araçtan bağımsız olarak bireylerin nasıl etkilendiğini ve bunun karşılığında onların arkadaşlarını ve tanıdıklarını nasıl etkilediklerini - dakikası dakikasına ve gerçek
zamanda - izlemek üzere bireyleri ve onların sosyal ağlarını takip edebilmektedirler.25

23.

24.

25.
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Mart 2013, http://www.pewinternet.org/Reports/2013/Teens-and-Tech/Summary-of-Findings.
aspx (görüntülenme 22 Eylül 2013).
June Ahn, “The Effect of Social Network Sites on Adolescents’ Social and Academic Development: Current Theories and Controversies,(Ergenlerin Sosyal ve Akademik Gelişiminde Sosyal
Ağ Sitelerinin Etkisi: Güncel Kuramlar ve İhtilaflar)” Journal of the American Society for Information Science and Technology 62, n. 8 (Ağustos 2011): 1435–1445; danah boyd, “Why Youth
(Heart) Social Network Sites: The Role of Networked Publics in Teenage Social Life,” in David
Buckingham, ed.,(Neden Gençlik Sosyal Ağ Siteleri: Ergenlerin Sosyal Yaşamında Ağdaki Toplumun Rolü) Youth, Identity, and Digital Media, MacArthur Foundation Series on Digital Learning (Cambridge, MA: The MIT Press, 2007), syf. 119–142; Kaveri Subrahmanyam, ve David Šmahel, (2012). Digital Youth: The Role of Media in Development (Dijital Gençlik: Gelişimde
Medyanın Rolü) (New York, NY: Spinger, 2012), syf. 59-80; Samuel Craig Watkins, The Young
and the Digital: What the Migration to Social-network Sites, Games, and Anytime, Anywhere Media Means for Our Future (Genç ve Dijital: Sosyal Ağ Sitelerine, Oyunlara Göç ve Her Yerde, Her
Zaman Medya Geleceğimiz için Ne Anlama Geliyor) (Boston: Beacon Press, 2009); Yong Zhao,
Wei Qui, ve Naiyi Xie, “Social Networking, Social Gaming, and Texting, (Sosyal Ağa Girme,
Sosyal Oyun Oynama ve Mesajlaşma)” Dorothy G. Singer ve Jerome L. Singer’in eds., Handbook of Children and the Media, (Çocuklar ve Medya El Kitabı) adlı kitabında ikinci basım (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2012).
Alex Iskold, “Social Graph: Concepts and Issues,(Sosyal Grafik: Kavramlar ve Konular)” ReadWriteWeb, 12 Eylül 2007, http://www.readwriteweb.com/archives/social_graph_concepts_
and_issues.php (görüntülenme 22 Eylül 2013).
Salesforce, “Industry Solutions,(Sektör Çözümleri)” http://www.salesforce.com/solutions/; Noreen Seebacher, “A Lot to ‘Like’ About Social CRM, (Sosyal CRM Hakkında ‘Beğenilecek’ Çok
Şey Var)” All Analytics, 20 Haziran 2012, http://www.allanalytics.com/author.asp?section_
id=2220&doc_id=245991 (her ikisinin de görüntülenmesi 22 Eylül 2013). Datalogix, Acxiom
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Bu, sadece platformda ne söylediklerini ve ne yaptıklarını değil, ayrıca mobil araçlarında, tüm Web’de ve çevrimdışı hareketlerini ve davranışlarını da içerebilir.26 Birçok durumda, kişinin profilinin bir parçası olmuş davranışsal ve diğer bilgiler kişinin bilgisi ya
da rızası olmadan üçüncü taraflara satılabilir.27 Çevrimiçi, mobil ve mağaza için davranışları izlemenin yeni yöntemleri pazarlamacıların tüm “satın alma yolu” sürecini izleyebilmelerini ve değerlendirebilmelerini sağlar.28 “Marka bağlılığını” güçlendirmek ve
pazarlama mesajlarının viral dağıtımını sağlamak için çeşitli “aktivasyon” yazılım araçları ile pazarlamacılar istenilen - örneğin içerik indirme, arkadaşlara video klipler iletme, ya da bir ürünü ya da markayı “beğenme (like) gibi” - kullanıcı etkileşimini teşvik
edebilir ve bunu ödüllendirebilirler.29
Bu çeşitli gözetimler, veri madenciliği, profil çıkarma ve manipülasyon şekilleri ciddi
gizlilik kaygılarına neden olmaktadır. Gençleri hedef almak için kullanıldıklarında ise

26.

27.

28.

29.

ve Epsilo gibi veri simsarı şirketlerle olan ortaklığı aracılığıyla Facebook reklamcıların kullanıcıları hakkındaki detaylı bilgilere dayanarak kesin hedefli pazarlama yapabilmelerini sağlamaktadır. Facebook’un reklamcılarına açıkladığı üzere, “Hedef Kitle (custom audience) pazarlamacıların çevrimdışı müşterilerini/müşteri kitlesini Facebook kullanıcıları arasından bulmasını sağlamaktadır. Eşleşmeyi yapmak için e-posta adreslerini, telefon numaralarını, Facebook kullanıcı ID’lerini ve aplikasyon kullanıcı ID’lerini kullanarak halihazırda bildiğiniz ile tanımlanan hedef kitle içinden tam da konuşmak istediğiniz kişileri bulabilirsiniz.” Facebook, “Audiences, (İzleyiciler) ” https://www.facebook.com/help/459892990722543/ (görüntülenme 22 Eylül 2013).
Jon Loomer, “How to Target Facebook Ads Based on Purchase History, Lifestyles and More, (Facebook Reklamlarını Satın Alma Geçmişi, Yaşam Tarzları ve Daha Birçoğuna Dayanarak Nasıl Hedeflendirirsiniz)” Social Media Examiner, 29 Nisan 2013, http://www.socialmediaexaminer.com/facebook-partner-categories/ (görüntülenme 22 Eylül 2013).
Bu uygulamalar kısa bir süre önce Wall Street Journal’da bir yazı serisinde belgelendirilmiştir.
“What They Know, (Ne Biliyorlar)” Wall Street Journal, http://online.wsj.com/public/page/whatthey-know-digital-privacy.html; Doc Searls, “Cookies for Kiddies,(Çocuklar için Cookie’ler) ”
Doc Searls Weblog, 18 Sept. 2010, http://blogs.law.harvard.edu/doc/2010/09/18/cookies-forkiddies/ (her ikisi için de görüntülenme tarihi 22 Eylül 2013).
Francesca Hills, “Nielsen Online Campaign Ratings,” WPP, http://www.wpp.com/wpp/marketing/digital/nielsen-online-campaign-ratings.htm; Jack Neff, “Nielsen, ComScore Pitted in Ratings Race,” Advertising Age, 9 Nisan 2012, http://adage.com/article/media/nielsen-comscorepitted-ratings-race/234015/. Ayrıca bkz. Coalition for Innovative Media Management, (İnovatif Medya Yönetimi Koalisyonu) http://cimm-us.org/ (hepsinin görüntülenme tarihi 22 Eylül
2013).
Bkz, örneğin, Patrick Stokes, “Buddy Media Launches ReachBuddy to Power Your Connections
Across Social Networks and the Open Web, (Buddy Media Sosyal ağlarda ve Açık Web’de Bağlantılarınızı Güçlendirmek için ReachBuddy’i Sunuyor)” 18 Nisan 2011, http://www.buddymedia.com/newsroom/2011/10/buddy-media-launches-reachbuddy-to-power-your-connectionsacross-social-networks-and-the-open-web/ (görüntülenme 12 Ekim 2012); Salesforce, “The Leading Social Media Marketing Suite,(Lider Sosyal Medya Pazarlama Paketi)” http://www.salesforcemarketingcloud.com/ (görüntülenme 22 Eylül 2013).
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özellikle problemlidir. Gittikçe artan sayıda araştırma ergenliğin biyolojik ve psikososyal özelliklerinin ergenlerin sosyal medya ortamına tepki verme şeklinde önemli bir rol
oynadığını düşündürmektedir.30 Örneğin, ergen yaştakiler seçimleri ve tercihleri üzerinde akran ilişkilerinin çok büyük bir etkiye sahip olmaya başladığı eşsiz bir gelişim
evresindedir. Ergenlik dönemine girdiklerinde, kendilerini stresli ortam uyarıcılarına
karşı daha alıcı hale getiren hormonsal değişiklikler yaşamaya başlarlar. Ayrıca beyinlerinin ketlemeleri kontrol eden bölümü geç ergenlik ya da erken yetişkinlik dönemine
kadar tam olarak olgunlaşmaz.31 Sonuç olarak, düşünmeden hareket etme eğilimindedirler ve ciddi risk barındıran durumlarda bile harekete geçmeden önce hareketlerinin
sonuçlarını düşünmezler.32 Daha küçük çocuklara ya da yetişkinlere göre, sık ve yoğun
olumsuz duygular ve daha az olumlu duygular dahil olmak üzere, daha fazla duygusal
30.

31.

32.
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Cornelia Pechmann, Linda J. Levine, ve Sandra E. Loughlin, ve ark., “Impulsive and Selfconscious: Adolescents’ Vulnerability to Advertising and Promotion, (Fevri ve Kendinin çok
Farkında: Ergenlerin Reklamlar ve Promosyonlar karşısındaki Savunmasızlığı)” Journal of Public Policy & Marketing 24, n. 2 (2005): 202-221; Frances M. Leslie, Linda J. Levine, Sandra E. Loughlin, & Cornelia Pechmann, “Adolescents’ Psychological & Neurobiological Development:
Implications for Digital Marketing, (Ergenlerin Psikolojik & Nörobiyolojik Gelişimi: Dijital Pazarlama Çıkarımları)” Memo prepared for the Second NPLAN/BMSG Meeting on Digital Media and Marketing to Children for the NPLAN Marketing to Children Learning Community
(NPLAN Çocuklara Yönelik Pazarlama Öğrenim Topluluğu için Dijital Medya ve Çocuklara
Yönelik Pazarlama konusunda İkinci NPLAN/BMSG Toplantısı için Hazırlanan Memo), Berkeley, CA, Haziran 29-30, 2009, http://digitalads.org/documents/Leslie_et_al_NPLAN_BMSG_
memo.pdf (görüntülenme 22 Eylül 2013).
J. N. Giedd, “The Teen Brain: Insights from Neuroimaging, (Ergen Beyni: Nörolojik Görüntülemeden İçgörüler) ” Journal of Adolescent Health (Ergen Sağlığı Dergisi) 42, n. 4 (2008): 335343; Elizabeth R. McAnarney, “Adolescent Brain Development: Forging New Links? (Ergen
Beyin Gelişimi: Yeni Bağlar mı Kuruluyor?)” Journal of Adolescent Health (Ergen Sağlığı Dergisi) 42, n. 4 (2008): 321-323; Laurence Steinberg, “Risk Taking in Adolescence: New Perspectives from Brain and Behavioral Science, (Ergenlerde Risk Alma: Beyin ve Davranış Biliminden Yeni Perspektifler)” Current Directions in Psychological Science 16, n. 2 (2007): 55-59; Laurence Steinberg, “A Social Neuroscience Perspective on Adolescent Risk-taking,(Ergenlerin
Risk Almasına İlişkin Sosyal bir Nörobilim Perspektifi)” Developmental Review 28, n. 1 (2008):
78-106.
T. McCreanor, H. M.Barnes, & M. Gregory, ve ark., “Consuming Identities: Alcohol Marketing
and the Commodification of Youth Experience, (Tüketen Kimlikler: Alkolün Pazarlanması ve
Gençlik Deneyiminin Metalaştırılması)” Addiction Research & Theory 13, n. 6 (2005): 579-590;
Rebecca L. Collins, Phyllis L. Ellickson, and Daniel McCaffrey, et al., “Early Adolescent Exposure to Alcohol Advertising and its Relationship to Underage Drinking,(Alkol Reklamlarına
Maruz Kalan Erken Dönem Ergenler ve Bu Durumun Küçük Yaşta İçki İçmeyle Olan İlişkisi)”
Journal of Adolescent Health 40, n. 6 (2007): 527-534. Committee on the Science of Adolescence, Board on Children, Youth, and Families, of the Institute of Medicine and National Research
Council, The Science of Adolescent Risk-taking: Workshop Report (Ergenlerde Risk Alma Bilimi:
Atölye Çalışması Raporu (Washington, DC: The National Academies Press, 2011).
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iniş çıkış yaşarlar. Tüm bu etmenler birçok ergeni sosyal medya pazarlama ve veri toplama karşısında daha kolay ulaşılır kılar, özellikle dikkatleri dağınıkken, ya da çok fazla uyarılmışken ya da arkadaş baskısına maruzken.33
Gene de bu iyi belgelendirilmiş zayıflıklara karşın, Amerikalı gençlere/ergenlere dijital medya pazarında herhangi bir gizlilik korunması sunulmamaktadır. COPPA’nın
operasyonları içine koruyucu tedbirlerin yerleştirilmesini talep ettiği özellikle çocuklara yönelik olarak hazırlanan web sitelerinin aksine, dijital medyanın kalanı - sosyal
ağlar dahil - ergenler için olduğu kadar yetişkinler için de denetimsiz olmaya devam
etmektedir. 1990’lardaki gizlilik tartışmalarıyla başlayarak reklam ve İnternet endüstrileri kamunun kaygılarını dindirmek ve devletin denetleyici kuruluşlarını memnun
etmek üzere tasarlanmış - basılı kılavuzlar, ikonlar, ve “güvenli liman” etiketleme sistemleri dahil - bir seri öz-denetim programı tesis ettiler. Ancak bu programların çoğu açık olmayan dil kullanımı, yetersiz yaptırım mekanizmaları ve sınırlı pazar girişi kusurlarını taşımaktadır. Bunlar her ne kadar devlet düzenlemeleri tesis etme çalışmalarına engel olmakta başarılı olsa da, tüketici gizliliğine yönelik etkin koruma sağlama konusunda başarısız oldu ve tüketici ve gizliliğine hakları savunucuları tarafından şiddetle eleştirildi.34
Son on yıl için internet öz-denetimin temel taşlarından biri, ziyaretçileri veri toplamanın hacmi ve yapısı konusunda bilgilendirmek üzere web sitelerinin gizlilik politikaları yayınlama geleneği oldu.35 Ancak bu “uyar ve seçenek sun” uygulaması gittikçe
fazla şekilde sorgulanmaya başlandı. Avukatlar tarafından duygusuz ve üstü kapalı bir
33.

34.

35.

Pechmann, ve ark., “Impulsive and Self-conscious: Adolescents’ Vulnerability to Advertising
and Promotion.(Fevri ve Kendinin çok Farkında: Ergenlerin Reklamlar ve Promosyonlar karşısındaki Savunmasızlığı)”
Robert Gellman ve Pam Dixon, “Many Failures: A Brief History of Privacy Self-Regulation in
the United States, (Birçok Başarısızlık: ABD’de Gizliliğe yönelik Öz-Denetimin Kısa bir Tarihi)” World Privacy Forum, 14 Ekim 2011, http://www.worldprivacyforum.org/pdf/WPFselfregulationhistory.pdf; Chris Hoofnagle, “Privacy Self-Regulation: A Decade of Disappointment, (Gizliliğe Yönelik Öz-Denetim: On Yıllık Hayal Kırıklığı)” Electronic Privacy Information Center, 4 Mart 2005, http://epic.org/reports/decadedisappoint.html; Center for Digital
Democracy, “U.S. Online Data Trade Groups Spin Digital Fairy Tale to USTR about US Consumer Privacy Prowess—CDD Says Privacy Out of Bounds in TTIP,(Amerikan Çevrimiçi Veri Ticareti Grupları USTR’yeAmerikan Tüketicilerinin Gizlilik Maharetlerine dair Dijital masal Anlatıyor-CDD Gizlilik Konusunun TTIP’nin Sınırları Dışında Kaldığını Söylüyor) ” 29
Mayıs 2013, http://www.democraticmedia.org/us-online-data-trade-groups-spin-digital-fairytale-ustr-about-us-consumer-privacy-prowess-cdd-say-0 (hepsi için görüntülenme tarihi 22
Eylül 2013).
Joseph Turow, “Americans and Online Privacy: The System is Broken, (Amerikalılar ve Çevrimiçi Gizlilik: Sistem Bozuk)” Pennsylvania Üniversitesi Annenberg Kamu Politikası Merkezi,
Haziran 2003, http://www.asc.upenn.edu/usr/jturow/internet-privacy-report/36-page-turowversion-9.pdf (görüntülenme 22 Eylül 2013).
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dille yazılan bu tür politikalar fazlasıyla sıklıkla kullanıcılara verilerin nasıl toplanacağını ve kullanılacağını açıklamanın etkisiz bir yoludur.36 Sektör tarafından benimsenen
ve düzenleyici kuruluşlar tarafından desteklenen formül, tüketicilerin İnternet şirketlerinin web sitelerinde yayınladığı gizlilik politikalarını okuyacağı ve beğenmezse “vazgeçmeyi” seçecekleri varsayımına dayanır. Ancak diğer “Hizmet Kullanım Şartları” tipleri gibi birçok gizlilik politikası gerçek bir seçenek sunmaz; onun yerine “kabul ediyorsan gir” şeklinde önermeler olarak sunulur.37
Dijital medya kültüründeki önemi nedeniyle Facebook kendisine özel detaylı ve karmaşık bir dizi gizlilik politikası ve kullanıcı anlaşmaları geliştirerek kullanıcıların platformda kişisel bilgilerini ne kadar ve kiminle paylaşmak istediklerini seçebilmelerini
sağlayan ayarlar ve başka araçlar sağlamaktadır. Anketler gençlerin bu ayarları gerçekten de, çoğu zaman diğer gruplardan daha fazla şekilde kullanmalarına karşın İnternete kendileri hakkında gittikçe daha fazla kişisel bilgi koyduğunu göstermiştir. Örneğin
İnternet & Amerikan Yaşam Projesinin yayınladığı yakın tarihli bir rapor “Ergen yaştaki Facebook kullanıcılarının % 60’ının profillerini gizli tuttuğunu ve birçoğunun ayarlarını yönetme becerilerine çok güvendiklerini bildirdiklerini” bulmuştur. Ancak aynı rapor ayrıca gençlerin kendileri hakkında birkaç yıl öncesine göre ciddi oranda - fotoğraflar, e-posta adresleri, okul isimleri, yaşadığı şehir ve cep telefonu numaraları dahil - daha fazla kişisel içerik koyduğunu ve bu bilgileri daha geniş bir “arkadaş” ağıyla
paylaştığını da belirtmektedir.38
Sosyal medyada gençlerin bilgilerinin gizliliği ile ilgili söylemlerin çoğu İnternet
güvenliği ile ilgili uzun süredir devam eden endişeler tarafından şekillendirilmektedir. Bu nedenle odak noktası aslen gençlerin profillerine koymayı seçtikleri kişisel
bilgileri kontrol etme ve diğer kullanıcıların bu profillere erişimini sınırlayabilmelerini mümkün kılma olmuştur.39 Bu tartışmaların genellikle dışında bırakılan şey ise
Facebook’un pazarlama çalışmalarının kalbinde yer alan çoğunlukla görülmez izleme ve veri madenciliği teknikleridir. Birçok insan kullanıcıların gönüllü olarak nasıl
36.
37.
38.

39.
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“Privacy Policy Analysis, (Gizlilik Politikası Analizi)” KnowPrivacy, http://knowprivacy.org/
policies.html (görüntülenme 22 Eylül 2013).
Bu konudaki tek istisna bu makalede daha önce de anlatılan çocuklara yönelik web sitelerindeki COPPA’nin emrettiği kurallardır.
Mary Madden, ve ark., “Teens, Social Media, and Privacy, (Gençler, Sosyal Medya ve Gizlilik)”
Pew Internet & Amerikan Yaşam Projesi, 21 Mayıs 2013, http://pewinternet.org/topics/Teens.
aspx?typeFilter=5 (görüntülenme 22 Eylül 2013).
Bkz. Berkman Center for Internet and Society, “Enhancing Child Safety and Online Technologies, (Çocuk Güvenliği ve Çevrimiçi Teknolojilerinin Geliştirilmesi)” Final Report of the
Internet Safety Technical Task Force, 2008, http://cyber.law.harvard.edu/pubrelease/isttf/;
Mark Zuckerberg, “Our Commitment to the Facebook Community, (Facebook Toplumuna karşı Sorumluluğumuz)” Facebook Blog, 29 Nov. 2011, https://blog.facebook.com/blog.
php?post=10150378701937131 (her ikisinin de görüntülenme tarihi 22 Eylül 2013).

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi

kişisel profil bilgilerini, statü güncellemelerini, “beğenilerini” vb. sağladıklarını bilirken, Facebook’taki veri toplamanın çoğunun doğrudan kullanıcı katılımı ya da kontrolü olmadan meydana geldiğinin farkında değildir. Yakın tarihli Pew anketi gençlerin üçüncü tarafların verilere erişimiyle ilgili pek kaygı duymadıklarını göstermesine karşın gençlerin bu şirketlerin kendi kişisel bilgilerine nasıl eriştiğini ve bunları
nasıl kullandığını ve bu uygulamaların ne gibi riskler içerdiğini tam olarak anladıkları şüphelidir.
Dijital ve sosyal medyada veri toplama ve ölçümün büyümesi, bu sistemin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlama becerilerimizi ciddi oranda geri bırakmaktadır. Bu
yazılım uygulamalarının ve ölçüm araçlarının çoğu şirketlere özel ve son derece teknik olduğu ve bilerek gizlendiği için, hem gençler hem de yetişkinler bunlarla ilgili çok
az bilgiye sahiptir. Birçok insan Facebook’taki sosyal deneyimlerine odaklanmakta ve
Facebook’un iş ilişkilerinin, ticari izleme ve pazarlama amaçlı olarak kendilerinin dijital
profillerini kullanmak üzere tasarlandığını anlamamaktadır. 18-24 yaşları arasındakilerle yapılan bir ankete göre, genç yetişkinler (ve dolaylı olarak onların daha genç benzerleri) kişisel gizliliklerine önem vermekte, ancak onlar için çok doğal hale gelen çevrimiçi sosyal alanlarda meydana gelen veri toplamanın ve profil çıkarmanın kapsamı
ve yapısı konusunda çoğunlukla habersiz kalmaktadır. Raporun açıkladığı üzere, “genç
yetişkinlerin (18-24 yaş arasındakiler) çoğu çevrimiçi gizlilik, normlar ve politika önerileri konusundaki duyulan endişeler açısından daha yaşlı Amerikalılar ile uyum içindedir.” Ancak “gençlerin interneti kullanırken sahip oldukları aşikar rahatlığı” açıklayabilecek “gizlilik bilgisinde bir boşluğa” sahiplerdir. Rapor “genç yetişkin Amerikalıların, kendilerinin kişisel bilgilerini ifşa etmelerini arttırmak üzere optimize edilmiş bir
sanal gerçekliğe katılırken bile daha fazla gizlilik özlemi duyduğu” sonucuna varmıştır.40
Böylelikle sosyal ağlarda kendilerine sunulan çeşitli gizlilik araçlarının ergenler tarafından kullanımı kendi kişisel verilerini etkin şekilde kontrol edebilme becerileriyle ilgili
onlara yanlış bir güven duygusu veriyor olabilir.
2011 yılında Federal Ticaret Komisyonu, Facebook hakkında gizlilik hakkı savunucu grupların oluşturduğu bir koalisyondan gelen resmi bir şikayetin önayak olduğu bir
araştırma başlatmıştır. Şikayet Facebook’u gizliliğin korunmasına dair kullanıcıların gizli kalmasını talep ettiği bilgilerin açık hale getirilmesi için web sitesinin değiştirilmesini de içeren bazı sözler verip tutmayarak tüketicileri aldatmakla; kullanıcıları bilgilendirmeden üçüncü taraf uygulama geliştiricilerine kişisel bilgilere erişim sağlamakla ve
paylaşmama sözü verdiği bilgileri reklamcılarla paylaşmakla suçlamıştır. Uzlaşma ka40.

Chris Jay Hoofnagle, Jennifer King, Su Li, ve Joseph Turow, “How Different are Young Adults
from Older Adults When it Comes to Information Privacy Attitudes and Policies? (Bilgi Gizliliği Tutumları ve Politikaları Konusunda Genç Yetişkinler, Daha Büyük Yetişkinlerden Ne Kadar Farklıdır?)” Social Science Research Network, 14 Nisan 2010, http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=1589864 (görüntülenme 22 Eylül 2013).
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rarı anlaşması şirketin bilgi gizliliğine ilişkin yeni koruma tedbirleri oluşturmasını ve
gelecek 20 yıl için yılda iki kere bağımsız, üçüncü bir taraf tarafından uygulamalarının
denetimini tesis etmesini zorunlu kılmıştır.41
Bu anlaşmaya rağmen Facebook gizlilik politikalarında tekrar eden ve çoğunlukla da kafa karıştıran değişiklikler yapmaya devam ederek şirketteki üreticilerin korunması ile gelirlerin en üst düzeye çıkarılmasına ilişkin çatışmanın altını çizmektedir. 2012 yılında hiç de heyecanlı olmayan bir borsa tepkisiyle halka açılan Facebook pazarlama ortaklarını cezbetmek üzere saldırgan şekilde bir strateji güderek platformdan tam olarak faydalanmak üzere tasarlanmış ve gittikçe artan reklam ürünleri yelpazesi sunmaktadır. Facebook kısa bir süre önce büyüyen kullanıcı tabanını hedef alan 1 milyon reklamcı sayısına ulaşmıştır.42 Hem tüketici hem de gizlilik hakları savunucusu gruplarda büyük bir öfke uyandıran son bir hamleyle Facebook açıkça “Haklar ve Sorumluluklar Beyanı” ve “Veri Kullanım Politikası’nda” tartışmalı değişiklikler önermiştir. Yeni politika, izinleri olmadan kullanıcıların görüntülerini ve
isimlerini sosyal ağın ticari reklamlarda rutin olarak kullanmasına izin verecektir.
ABD’de gizlilik hakkı savunucu ve tüketici hakları savunucu gruplardan oluşan bir
koalisyon FTC’ye bir şikayette bulunarak şirketin teklifini reddetmesini talep etmiştir. Tartışmalı konular arasında esasen kullanıcılara kişisel bilgilerinin nasıl kullanılacağına ilişkin seçenek sunan bir politikanın yerine, varsayılan olarak bu tür bilgilerin reklam amaçlı kullanımını dramatik olarak genişleten revizyonlar koyan beyandaki değişiklikler vardır. Ergenlere uygulanan yeni dil özellikle rahatsız edicidir. Gençlerin kendi bilgilerinin nasıl kullanılacağına ilişkin karar vermelerini sağlamak yerine Facebook düpedüz aşağıdaki açıklamayı yapmaktadır: “On sekiz yaşından küçükseniz ya da başka bir geçerli reşit olma yaşına tabi iseniz, anne babalarınızdan ya da
yasal vasilerinizden en azından birinin sizin adınıza bu bölümün şartlarını (ve isminizin, profil resminizin, içeriğinizin ve bilgilerinizin kullanımını) kabul ettiğini ifade
ediyorsunuz.”43 Söz konusu bu teklif edilen değişiklikler sadece FTC’nin 2011 tarih41.

42.

43.
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Federal Trade Commission, “Facebook Settles FTC Charges That It Deceived Consumers By
Failing To Keep Privacy Promises, (Facebook Gizlilik Sözlerini Tutmayarak Tüketicileri Aldattığına İlişkin FTC İddialarında Anlaşmaya Varıyor)” 29 Nov. 2011, http://ftc.gov/opa/2011/11/
privacysettlement.shtm (görüntülenme 22 Eylül 2013).
Robert Hof, “You Know What’s Cool? 1 Million Advertisers On Facebook, (Harika Olan Nedir
Biliyor musun? Facebook’ta 1 Milyon Reklam Veren), ” Forbes, 18 Haziran 2013, http://www.forbes.com/sites/roberthof/2013/06/18/you-know-whats-cool-1-million-advertisers-on-facebook/
(görüntülenme 22 Sept. 2013).
Marc Rotenberg, ve ark., letter to Federal Trade Commission re: Facebook’s Changes Regarding
Sponsored Stories, (Federal Ticaret Komisyonuna mektup, konu: Sponsorlu Öyküler Konusunda Facebook’un Değişiklikleri) 4 Eylül 2013, http://www.centerfordigitaldemocracy.org/sites/
default/files/Privacy%20Grps%20ltr%20to%20FTC%209-13%202.pdf (görüntülenme 22 Eylül
2013).
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li kararının şartlarını ihlal etmekle kalmayacak ayrıca Facebook’un gizlilik kontrolü
araçları sözünün içini boşaltacaktır.44
Facebook gençlerin sosyal ağına dahil olabilecek arkadaş bağlantıları düzeyleri için
varsayılanlar belirleyerek, siber-zorbalığı ele alan mekanizmalar oluşturarak ve uygun
olmayan içeriğe maruz kalmayı sınırlayarak gençlere yönelik güvenlik endişelerine cevap veren koruyucu tedbirler almıştır.45 Şirketin pazarlama ve veri toplama uygulamalarında özellikle ergen kullanıcılar için tasarlanmış bazı koruyucu tedbirler tespit etmemesi için hiçbir neden yoktur. Ergen yaştaki gençlerin zayıf noktalarından faydalanan
teknikleri kısıtlamanın ve bu gençlerden toplanan kişisel bilgileri sınırlamanın yanında, bu tür koruyucu tedbirler gençleri basit ve net bir dille platformda -hem açık hem
de gizli şekilde - kendileri ile ilgili toplanan bilgiler hakkında eğitmeli ve onlara bu süreci kontrol etmeye yönelik anlamlı ve etkili yöntemler sağlamalıdır.

Facebook ve Küçük Çocuklar
Bu konunun savunucuları gençlerin bilgilerinin gizliliğine yönelik önlemler konusunda Facebook’a baskı uygulamaya devam ederken, sosyal ağın hizmetini daha da küçük çocuklara açmayı düşünebiliyor olacağına dair göstergeler vardır. Facebook’un Resmi politikası - büyük ölçüde Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası nedeniyle - 13 yaşından küçük çocukların profil oluşturmasına izin vermemektedir. Ancak geçen yılWall Street Journal’da yer alan bir rapora göre Facebook bu sınırlamaları kaldırmayı planlıyor olabilir.46 Consumer Reports (Tüketici Raporları) tarafından yapılan bir
çalışma 12 yaş altındaki 5 milyon çocuğun halihazırda bu platformun etkin kullanıcısı olduğunu ortaya koymuştu.47 Sosyal medya konusunda çalışan ve İnternet endüstri44.

45.
46.

47.

Center for Digital Democracy (Dijital Demokrası Merkezi), “Groups Ask the FTC to Take a Closer Look at How Facebook’s Recent Proposed Privacy Changes Will Negatively Impact Teens, (Gruplar FTC’den Facebook’un Teklif Ettiği Gizlilik ile İlgili Değişikliklerin Ergenler Üzerinde Nasıl Olumsuz bir Etkiye Neden Olacağını Yakında İncelemesini İstemektedir)” 17 Eylül 2013, http://www.democraticmedia.org/groups-ask-ftc-take-closer-look-howfacebook%E2%80%99s-recent-proposed-privacy-changes-will-negatively-impac (görüntülenme 22 Eylül 2013).
“Facebook Safety, (Facebook Güvenliği)” https://www.facebook.com/fbsafety (görüntülenme
22 Eylül 2013).
Anton Troianovski ve Shayndi Raice, “Facebook Explores Giving Kids Access, (Facebook Çocuklara Erişim Vermeyi Araştırıyor)” 4 Haziran 2012, http://online.wsj.com/article/SB100014
24052702303506404577444711741019238.html (üyelik gereklidir).
Consumer Reportsbaşlangıçta sitede 13 yaştan küçük 7,5 milyon çocuk olduğunu söylemişti ancak sonra bu rakamı 5 milyon olarak düzeltti. “CR Survey: 7.5 Million Facebook Users
are Under the Age of 13, Violating the Site’s Terms,(CR Anketi: 7,5 milyon Facebook Kulla-
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si ile yakın bağları olan bazı bilim insanları ve uzmanlar Facebook’un şu andaki politikasının çocukların bilgileri üzerinde tahrifat yapmalarına neden olduğunu ve çocukları ailelerine ve arkadaşlarına bağlamak için çocukların yaşları konusunda ebeveynleri
yalan söylemek zorunda bıraktığını savunmaktadır.48 Ancak bazı çocuk hakları savunucuları, sağlık ve tüketici grupları küçük çocukların sosyal ağ platformuna girmelerine izin verilmesi konusunda ciddi itirazlarda bulundular.49 Facebook’un popülerliği ve
görünürlüğü onu çocuklar için cazip hale getiriyor olabilmesine karşın, Facebook onlar için uygun bir platform değildir. Facebook anne baba izni almak için bir mekanizma oluştursa bile, ne platformun kendi gizlilik ayarları ne de yakın tarihte güncellenen
COPPA yasası sosyal ağda kullanılan kapsamlı veri toplama uygulamaları ve saldırgan
pazarlama tekniklerinden yeterli koruma sağlayacaktır. Facebook’un gizlilik ayarları aslen kullanıcılarının bilgilerini kiminle paylaşmak istediklerini seçebilmelerini sağlamak
üzere tasarlanmıştır.50 Kullanıcıların hedef kitle pazarlamasının “dışında kalması (optout)” çok zor, pratik açıdan ise imkansızdır.51 Bu kaygılara ek olarak çocukların İnter-

48.

49.

50.
51.
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nıcısı 13 Yaşın Altında, Sitenin Şartlarını İhlal Ediyor)” Consumer Reports, 10 Mayıs 2011,
http://pressroom.consumerreports.org/pressroom/2011/05/cr-survey-75-million-facebookusers-are-under-the-age-of-13-violating-the-sites-terms-.html; Diane Bartz, “Why are 5 Million Kids on Facebook if it Doesn’t Want Them? (Onları İstemiyorsa Neden 5 milyon Çocuk
Facebook’ta?)” Reuters, 19 Eylül 2012, http://www.reuters.com/article/2012/09/19/us-facebookchildren-idUSBRE88I1G620120919 (her ikisinin de görüntülenme tarihi 22 Eylül 2013).
Larry Magid, “Letting Children Under 13 On Facebook Could Make Them Safer, (13 Yaştan
Küçük Çocukların Facebook’a Kabul Edilmesi Onları Daha Güvende Kılabilir)” Huffington
Post, 4 Haziran 2012, http://www.huffingtonpost.com/larry-magid/facebook-children-under13_b_1567010.html. Ayrıca bkz. danah boyd ve Eszter Hargittai, “Facebook Privacy Settings:
Who Cares? (Facebook Gizlilik Ayarları: Kim Takar?)” First Monday 15, n. 8, 2 Ağustos 2010,
http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/3086/2589 (her ikisinin
de görüntülenme tarihi 22 Eylül 2013).
Center for Digital Democracy, “Groups: Facebook Space for Pre-teens Must Protect Privacy,
Be Ad-free & Marketing Free, (Gruplar: Ergenlik Öncesi Çocuklar için Facebook Alanı Gizliliği Korumalı, Reklamsız & Pazarlamasız Olmalıdır)” 18 Haziran 2012, http://www.democraticmedia.org/groups-facebook-space-pre-teens-must-protect-privacy-be-ad-free-marketing-free;
Gwen Schurgin O’Keeffe, “Kids Under 13 on Facebook? Not So Fast! (13 Yaşından Küçük Çocuklar Facebook’ta? O Kadar Çabuk Değil!)” Huffington Post, 5 Haziran 2012, http://www.huffingtonpost.com/gwenn-okeeffe/kids-under-13-on-facebook_b_1569329.html (her ikisinin de
görüntülenme tarihi 22 Eylül 2013).
Facebook, “Basic Privacy Settings & Tools,(Temel Gizlilik Ayarları & Araçları)” http://www.facebook.com/help/325807937506242 (görüntülenme 22 Eylül 2013).
Örneğin Facebook şu anda hedef kitleye yönelik reklam sunmak için Adroll, AppNexus ve Xaxis
dahil en az 15 farklı üçüncü taraf sağlayıcı ile çalışmaktadır. Kullanıcılar için her bir sağlayıcının
sayfasında bu konuda bir istek yapmanın dışında bu düzenlemeden kaçınmanın basit bir yolu
yoktur. Facebook, “Third-party Service Providers,(Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar)” https://
www.facebook.com/help/www/133547810119620?rdrhc (görüntülenme 22 Eylül 2013).
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netteki sosyal etkileşimi yönetme becerilerinin ve olgunluklarının eksikliği ile daha da
kötüleşen zararlı içerik, zorbalık (bullying) ve avcılarla karşı karşıya kalmaya yönelik
endişeler de bulunmaktadır.52 Facebook’un pazarlama ve veri toplama operasyonlarında sistemli bir değişimin yokluğunda, şirketin ağını 13 yaş altındaki çocuklara açması
çok sorumsuzca bir davranış olacaktır.

Gençler için Katılımın ve Gizliliğin Dengelenmesi
Küçük çocukların aksine, ergen yaştaki gençler yaşamlarının kendileri için bağımsızlık oluşturma ve kendi eşsiz kimliklerini araştırma, arkadaşlıklar oluşturma ve tanımlama ve geniş sosyal ve politik söylemde seslerini bulma fırsatı arama ihtiyacı hissettikleri bir dönemlerindedir. Sosyal medya ergen gelişiminin bu önemli görevleri için
önemli bir alan haline gelmiştir. Ergenlerin gizliliğini ve güvenliğini korumak ve adil olmayan ve manipülatif pazarlamaya karşı onlara kalkan oluşturmak için tasarlanan kamu politikaları onların bu katılımcı dijital platformlara erişimini sınırlamamalıdır. Örneğin, COPPA’nın bazı unsurları ergenlere yönelik İnternet gizlilik politikası için kullanışlı bir model olabilecekken, anne baba onayı mekanizması bu yaş grubu için uygun
ya da önerilebilir olmayacaktır.
Amerikan tüketici ve gizlilik hakları savunucu grupları ergenlerin özel gereksinimlerini politika görüşmelerine ekleme çabalarında katılım ile koruma arasında bir denge
kurmaya çalışmıştır.53 Örneğin, Federal Ticaret Komisyonu çevrimiçi ortamında özel de52.

53.

Sonia Livingstone, Kjartan Olafsson, ve Elisabeth Staksrud, “Social Networking, Age, and Privacy, (Sosyal Ağlar, Yaş ve Gizlilik)” EU Kids Online, Nisan 2011, http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20%282009-11%29/EUKidsOnlineIIReports/ShortSNS.pdf (görüntülenme 22 Eylül 2013).
Comments of the Center for Digital Democracy, et al., “In the Matter of A Preliminary FTC Staff
Report on Protecting Consumer Privacy in an Era of Rapid Change: Proposed Framework for
Business and Policymakers (Hızlı Değişim Devrinde Tüketici Gizliliğinin Korunmasına İlişkin
FTC’nin Ön Personel Raporu Hakkında: Şirketler ve Karar Mercileri için Teklif Edilen Çerçeve),” 18 Şubat 2011, http://www.centerfordigitaldemocracy.org/sites/default/files/2011-02-17FTC-Comments.pdf. Çocuk hakları savunucu gruplardan ve sağlık gruplarından oluşan bir koalisyon önceki FTC kovuşturmalarında ve kongre şahitlikleri aracılığıyla ergenleri kapsayan gizliliğe yönelik koruma çağrısında bulunmuştu. 2008 yılının Nisan ayında FTC’ye yapılan başvuruda açıklandığı üzere, “ergenler küçük çocuklara göre daha sofistike tüketiciler olsalar da,
gizlilik konusunda yaşlarıyla ilintili kendi zayıf noktalarıyla karşılaşmaktadır.” Kamu Temsilciliği Enstitüsünün “Çevrimiçi Davranışsal Reklam Prensiplerine” ilişkin Federal Ticaret Komisyonuna yaptığı başvuru. Bkz ayrıca Dr. Kathryn C. Montgomery’nin, “Tüketici Koruması,
Ürün Güvenliği ve Sigorta Alt Komitesi” nezdindeki ifadesi. Ticaret, Bilim ve Ulaşım Komitesi.
Amerika Birleşik Devletleri Senatosu. Kapalı oturum: Çocuklar için Gizlilik konusunun İncelenmesi: Yeni Teknolojiler ve Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası. 29 Nisan 2010,”
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ğerlendirilmesi gereken “hassas kullanıcılar” olarak tanımlayarak ergenleri gizlilik politikası altyapısına dahil etmiştir.54 Ergen yaştaki gençlere kendileri hakkında İnternette
yayınlanan materyali silme hakkı veren “silme düğmesi” dahil ayrı bir koruyucu tedbir
tespit edecek bir “Çocukları İzlemeyin Yasası” Kongreye sunulmuştur.55 Benzer bir kanun teklifi California eyalet meclisinden kısa bir süre önce geçmiştir.56 2012 yılında Beyaz Saray “tüketicilerin gizliliği korumasını iyileştirmek ve İnternetin bir inovasyon ve
ekonomik büyüme motoru olarak kalmasını sağlamaya yönelik kapsamlı planının” bir
parçası olarak “Tüketicinin Gizlilik Hakları Yasasını” duyurdu. Bu yasa çocukları ve ergenleri özel gizliliğe yönelik koruyucu tedbirleri hak edenler olarak tanımlamaktadır.57
Bu girişimlerin nihai sonucu belirsiz olmaya devam ederken küresel dijital medya
pazarı neredeyse her gün sunulan yazılım inovasyonları ve yeni teknikler ile son derece
hızlı şekilde gelişmeye ve yayılmaya devam etmektedir. Güçlü iş zorunlulukları bu yeni
medya kültürünün içeriğini ve platformlarını şekillendirmektedir. Büyük Veri devrinde
bu, veri toplama, profil çıkarma, ölçme ve kişiselleştirilmiş hedef belirlemenin pazarlama
sisteminin kalbine işlendiği anlamına gelmektedir. Sonuç olarak, halkın bu pazar uygulamalarının insanların kişisel hayatlarına ne kadar fazla girdiğini gittikçe daha fazla fark
etmesiyle gizlilik ile ilgili kaygıların büyüyerek daha da acil hale gelmesi olasıdır.

54.

55.
56.

57.
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http://www.centerfordigitaldemocracy.org/sites/default/files/KMSenateTestimony042710.pdf
(her ikisi için de görüntülenme tarihi 22 Eylül 2013).
Federal Ticaret Komisyonu, “Protecting Consumer Privacy in an Era of Rapid Change: Recommendations for Businesses and Policymakers,(Hızlı Değişim Devrinde Tüketici Gizliliğinin Korunması: Şirketler ve Karar Verici Merciler için Tavsiyeler)” Mart 2012, syf. 28-29, 59-61, 70,
http://www.ftc.gov/os/2012/03/120326privacyreport.pdf. Bu düzenleyici işlemlere ilave olarak
COPPA’daki gizlilik hükümlerini ergenleri içine alacak şekilde genişletecek yasa Temsilciler
Meclisinde sunuldu. Milletvekilleri Ed Markey (D-MA) ve Joe Barton tarafından desteklenen
“Çocukları İzlemeyin Kanun Tasarısı” gençleri hedef alan web sitelerinin veri toplama uygulamalarını tam olarak açıklamalarını ve kullanıcılarına siteye katılmadan önce bunlara onay verme (opt-in) fırsatı sağlamalarını şart koşuyordu. Edward Markey ve Joe Barton, “Do Not Track
Kids’ Online Activities, (Çocukların İnternet Etkinliklerini Takip Etmeyin)” The Hill, 6 Mart
2012, http://thehill.com/opinion/op-ed/214569-do-not-track-kids-online-activities (her ikisi
için de görüntülenme tarihi 22 Eylül 2013).
‘‘Do Not Track Kids Act of 2011,(2011 tarihli Çocukları İzlemeyin Yasası)’’ http://www.govtrack.us/congress/bills/112/hr1895 (görüntülenme 22 Eylül 2013).
Somini Sengupta, “Sharing, With a Safety Net, (Bir Güvenlik Ağıyla Paylaşma)” New York Times,
19 Eylül 2013, http://www.nytimes.com/2013/09/20/technology/bill-provides-reset-button-foryoungsters-online-posts.html (görüntülenme 22 Eylül 2013).
Beyaz Saray, “We Can’t Wait: Obama Administration Unveils Blueprint for a ‘Privacy Bill of
Rights’ to Protect Consumers Online, (Bekliyoruz: Obama Yönetimi İnternette Tüketicileri
Korumaya yönelik “Gizlilik Hakları Yasası” Planını Açıklıyor) ” 23 Şubat 2012, http://www.
whitehouse.gov/the-press-office/2012/02/23/we-can-t-wait-obama-administration-unveilsblueprint-privacy-bill-rights (görüntülenme 22 Eylül 2013).
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Dijital medyanın çocuklar ve gençlerin hayatında oynadığı benzersiz rol dikkate alındığında, gençlerin gizlilik hakkının temel bir hak olarak kabul edilmesini sağlamak için
yeni uluslar ötesi stratejiler gerekecektir. Bilim adamları, hak savunucuları, ebeveynler
ve gençler köklü ve uluslararası olarak tanınan Adil Bilgi Gizlilik Uygulamalarını temel
alan Gençler İçin Adil Bilgi Prensiplerini oluşturmak üzere beraber çalışmalıdır.58 Bu
prensipler gençlerin kendilerine özgü gereksinimlerini ve zayıflıklarını dikkate almalı ve - üretici, tüketici ve vatandaş olarak - gençlerin tam olarak dijital medya kültürüne katılabilme becerileri ile ergenlerin adil olmayan ve aldatıcı izleme, veri toplama ve
davranışsal profil çıkarma girişimlerine maruz olmamalarını sağlamaya yönelik devlet
ve sektör sorumluluklarını dengelemek üzere tasarlanmış olmalıdır. Sorumluluk görevi
kendilerini korumak için sadece gençlere değil ayrıca onlara pazarlama yapan şirketlere de yüklenmelidir. Yaygın şekilde tanıtılıp sektör ve hükümetler tarafından benimsenirse, bu yapı büyüyen dijital pazarda gençlere adil ve saygın şekilde davranılmasını ve
onların gizlilik haklarını içselleştiren sorumlu tüketiciler ve vatandaşlar olarak sosyalleşmesini sağlamaya yardımcı olabilecektir.

Çevirmen: Ayşe Aksakal

58.

Editör: Hakan Toker

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, “An Examination of Children’s Privacy: New Technologies and the Children’s Online Privacy Protection Act, Hearing Before the Subcommittee on
Consumer Protection, Product Safety, and Insurance of the Committee on Commerce, Science, and Transportation, United States Senate, One Hundred Eleventh Congress, Second Session, (Çocukların Gizliliğine İlişkin bir İnceleme: Yeni Teknolojiler ve Çocukların Çevrimiçi
Gizliliğini Koruma Yasası, Ticaret Bilim ve Ulaşım Komitesinin Tüketici Koruması, Ürün güvenliği ve Sigorta Konularına İlişkin Alt komitesi Nezdinde Kapalı Oturum, Amerika Birleşik
Devletleri Senatosu, Yüz on birinci kongresi, İkinci Oturum” 29 Nisan 2010, http://www.gpo.
gov/fdsys/pkg/CHRG-111shrg66284/html/CHRG-111shrg66284.htm (görüntülenme 22 Eylül
2013).
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ÇOCUKLARA YÖNELİK
MEDYA VE POLİTİK KONULARA İLİŞKİN SİSTEMLER
Jayne KIRKHAM

İngiltere Çocuk Medyası Vakfı
Siyasi İlişkilerden Sorumlu İcra Komitesi Üyesi

UK Children’s Media Foundation (İngiltere Çocuk Medyası Vakfı) – Kamu, Basın ve
Politik Çevrelerde Çocuk ve Medyaya ilişkin Yeni Söylemlerin Geliştirilmesi
Birleşik Krallık’ın (İngiltere) dünyadaki en iyi çocuk programlarından bazılarını yaptığını söylemenin adil olacağını düşünüyorum. Yaratıcı, eğlenceli, zihni zorlayan, yenilikçi ve çocuklar tarafından sevilen İngiliz programları uluslararası ödüller kazanmakta ve birçok ülkede satılmaktadır. 1950’lerden bu yana çocuklara değer verenler genç
insanların çok hoşuna giden ve onları bilgilendiren uygun programlar üretmede öncülük yapmış ve çok başarılı olmuşlardır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, hepsi de kamu hizmeti görevi yapma zorunluluğu olan sadece bir elin parmakları kadar kanal varken (hâlâ 5 adet karasal kanalımız var) İngiliz anne babalar ve yapımcılar çocuklarımızın hoşuna giden programların yüksek standardını ve çeşitliliğini kanıksamıştı. Ancak
kablo ve uydunun ve sonrasında da mobil ve internet teknolojisinin gelişiyle, ve bunu
takip eden yeni kanalların patlaması ve ‘televizyon’ izlemenin yeni yolları ile medya için
geleneksel iş modelleri dağılırken aileler, yapımcılar - herkes - ortada kaldı. En büyük
özel kanal ITV 2006 yılında çocuk programı yapım bölümünü kapattığında İngiliz çocuk televizyonu dünyası buna tam anlamıyla uykuda yakalandı. Yeni reklam kanunları,
yeni izleme alışkanlıkları ve çocuklara yönelik içeriği korumayan (oldukça) yeni iletişim
yasası endüstrinin neredeyse bir gecede 35 milyon £ kaybettiği anlamına geldi.
Tamamen ticari bir sorun gibi görünen bu duruma çok az kişi anlayış gösterdi: sektörler çöker, işletmeler batar - geçin bunları, ilerleyin... Ve sadece para kazanmak için
orada bulunanlar gerçekten ilerledi. Ancak çocuklara değer verenlerden bazıları (ebeveynler, yapımcılar, eğitimciler) bu finansal felaketin sektörün ötesine geçecek sonuçları olacağını fark ettiler: Çocuklarımız ve onların geleceği üzerinde yıkımsal bir etkisi olacağını.
Çocukların çok fazla televizyon seyrettiğini ve dışarıda koşturuyor olmaları gerektiğini öne sürmüş olan ve hâlâ bu fikirde olanlar var. Ben onlardan biriyim. Gençlerle çalışıyor ve onları dışarı çıkıp dünyayı keşfetmeleri yönünde teşvik ediyorum. Ancak dünyamız televizyon ve elektronik medyayı da içeriyor. Nasıl yolları güvenli bir şekilde kulBildiriler Kitabı
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lanmayı öğrenmeleri gerekiyorsa, aynı şekilde medyayı da nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri gerekiyor. Neden? İnsanoğlu değerlerini, hislerini ve endişelerini hikâye anlatma
yoluyla başkalarına iletir, ve bu hep böyle olagelmiştir: Mağara resimleri, halı dokumacılığı, söylenen söz, şarkı, yazılı sözcükler, romanlar, resimler ve filmler. Yetişkinler kadar
çocukların da kitle medyası tarafından iletilen ister kurgu ister gerçek hikâyelere sahip
olma hakkı vardır. Aslında bu, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde listelenen bir haktır.
Onların insan olarak büyümesi ve gelişimi için önemlidir; yaşadıkları dünyayı anlamaları ve dünyayla bağ kurabilmeleri için önemlidir: toplum ve gelecek için önemlidir.
Bu nedenle 2006 yılında İngiltere’de çocuk televizyonundan bu 35 milyon £ (pound)
aniden yok olduğunda, içimizden bazıları çok yüksek alarm zilleri duyduk ve bununla ilgili bir şey yapmak için bir kampanya grubu oluşturduk: Save Kids’ TV (Çocukların Televizyonunu Kurtarın). Kendimizi çölün ortasında bağıran yalnız bir ses gibi hissettik. Ancak birkaç ay sonra İletişim Endüstrisi düzenleme kurumu OFCOM’un hazırladığı kapsamlı bir rapor en büyük korkularımızı teyit etti: 25’in üzerinde çocuk kanalı olmasına rağmen, gösterilen programların sadece % 1’i yeni ve İngiltere’de yaşayan İngiliz çocukları için özel olarak yapılmıştı: çocuklarımız çocuk olarak yaşadıklarıyla ya da içinde yaşadıkları dünyayla çok az ilişkisi olan yüzlerce saatlik tekrar programlara ve ucuz alınan ya da en iyi durumda ortak yapım “uluslararası” programlara
maruz kalıyordu.
Beni yanlış anlamayın - tüm dünyada çocuklarımızın seyretmekten yarar sağlayacağı
harika programlar var - ancak onlar bu programları seyretmiyorlardı. Program saatleri
ucuz ve kolay programlarla doldurulmuştu: Fast food’un televizyondaki eşdeğerleriyle.
Save Kids’ TV’nin basit hedefleri vardı. Bir sorunun varlığından kamunun, basının ve
politikacıların haberinin olması ve bunun sonrasında da tüm çeşitliliği ile İngiltere’de
yapılan çocuk programlarını desteklemek için daha fazla para bulmak: Dramalar, belgeseller, komediler, güncel olaylar programları, çizgi filmler - dünya ve çocuk olmak
hakkında bir şeyler söyleyen programlar, zaman geçirmeyi sağlayan şeyler değil. Ancak
atılan her adımda ufuk da büyüdü ve çocuk medyası alanının hızla değiştiğini ve farklı bir yaklaşım gerektirdiğini görebildik.
İlk olarak, televizyonun kendisinden önceki çizgi romanlar ya da ucuz romanlar gibi çocuklar için yapısı gereği kötü olduğu ve hiçbir iyi özelliğinin bulunmadığına dair
sansürcü görüş hâlâ toplumda yaygındı. Bir de, iyi çocuk programı diye bir şey varsa,
onun da çok eski programlar olduğuna ilişkin görüş vardı; bugünün gürültülü çocuk
odaklı programlarına benzemeyen o ‘eski güzel’ programlar. Doğaları gereği her zaman
meraklı ve maceracı olan çocukların televizyondan uzaklaşıp dijital dünyayı keşfediyor
olmaları insanların zaten sık sık ilgisiz şeyler üzerinde tartıştıkları anlamına gelmekteydi. Kamu kaynaklarının sınırları zorlanıyordu ve insanlar devletin parasal desteğine sahip BBC’nin çocuk programları yapmasının yeterli olduğunu savunuyordu. Sonuç
olarak zamanımızın çoğu çocuk medya davranışları konusunda sözde uzmanlar tara-
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fından sık sık dile getirilen ancak tutarlı araştırmalarla desteklemeyen beyanları bir kenara atmakla ve insanları çocuklara yönelik medyanın neden önemli olduğunu düşünmeye yöneltmekle geçti.
Bu tartışmaya girerken ya da kendimizinkini yaratırken, dikkat çekmek (ve kitap
satışları) için bağıran çok sayıda histerik ses duyduk ve bir başka histerik ses olmaktan kaçınmamız gerektiğini çabucak anladık. Bu aşamada desteğimizin çoğu doğal
olarak sektör çalışanlarından geliyordu ve kendi kendine hizmet eden bir başka sektör kurumu olmaya doğru kaymamak bizim için önemliydi. Etkili olmak ve destekçi ağımızı genişletmek için argümanlarımızı sadece sektör deneyimine ve öykülerine değil sağlam ve özenli akademik kanıtlara dayamamız gerektiğinin çok önemli olduğunu fark ettik.
Bir şeyin doğru olduğuna inanıyorsanız, Akademik çevreye giderek onların araştırma sonuçlarının gerçekte neler söylediğini görmek çok korkutucu: Ya onların bulguları
bizim görüşlerimizle tamamen çelişirse? Olursa olsun, asıl amacımız çocuk seyircilere
hizmet etmekti. Hepimiz bir varsayımı (hipotezi) desteklemek için istatistikler ve “rakamlardan” istediklerimizi seçmenin ne kadar kolay olduğunu biliyoruz. Bundan kaçınmak ve dürüstlüğümüzü korumak için daimi amacımız mümkün olan en fazla sayıda kanıtı bir araya getirmektir.
Bu araştırma temelli yaklaşım ile ilk kampanyamız kaynaklarını basın, kamu ve politikacılar arasında dağıttı. İlk başlarda herkesin sesimizi duymasını istedik ancak çoğu
bizimle aynı fikirde olmasına rağmen çocuk “eğlencesinin” birçok insan için düşük öncelikli olduğunu hızlı bir şekilde fark ettik. Basın olmadan halka ulaşamayacağımız çabucak belli oldu ve haberlerde her zaman daha önemli bir hikâye var gibi görünüyordu:
İşsizlik, savaş, göçmenlik, ünlüler. Bu nedenle karar vericilere ve politikacılara odaklandık. Onlar da işsizlik, savaş, göçmenlik ve ünlülerle daha çok ilgilenseler de dinlemek onların işiydi ve dinlediler de. Ancak tam gerçek bir yasa değişikliği olasılığı ile bir
yerlere vardığımızı hissettiğimizde... Genel seçim yapıldı ve her şey değişti, ya da daha
çok, herkes değişti. Tam da yeni ikna ettiğimiz bakanlar ve milletvekilleri artık iktidarda değildi ve tekrar baştan başlamamız gerekiyordu.
Bu cesaret kırıcıydı ve 35 milyon £’ (pound)un yerine hâlâ bir şey gelmemişti ve bu
arada çok sayıda çocuk büyümüştü. Ancak çok şey öğrendik, unutmayın hiçbirimiz profesyonel lobici değildik ve çok azımız daha öncesinde gerçekten siyasi bir alana girmişti.
Ancak çekirdek gönüllüler (hiçbirimiz ücret almıyorduk) arasında faydalanılacak çok
sayıda uzmanlık ve deneyim vardı, her ne kadar bu sadece bizde olmayan uzmanlığı ve
deneyimi nereden alacağımızı bilmek olsa da. Ancak tek bir konuyla ilgili bir kampanya
olarak Save Kids’ TV daha ileri gidemiyordu. İlk hedefimizde olduğu üzere sadece televizyon finansman boşluğunu doldurmak artık yeterli değildi, medya ortamı çok değişmişti. Anne babalar çocuklarının bu yeni ufukları kolaylıkla keşfediyor olmalarını şaşırarak izliyorlardı. Gene de çocuklar her şeye sahipmiş gibi görünürken televizyonda,
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İnternette ve mobil medyada, hala sıklıkla haklarından mahrum kalıyor ve ihmal ediliyorlardı. Bu nedenle 2012’nin başlarında Save Kids’ TV, çocuk sineması ve kaliteli televizyonu destekleyen bir çocuk hakları savunucusu ve içerik geliştirme organizasyonu
olan Children’s Film and Television Foundation (Çocuk Filmi ve Televizyonu Vakfı) ile
birleşerek tüm platformlarda her türde ve her şekilde çocuklar ve gençlerin medya tüketme konusundaki haklarını temsil eden ulusal bir kuruluş olan Children’s Media Foundation (Çocuk Medyası Vakfı) oldu.
Şu anda İngiltere’deki çocuklara yönelik medya, televizyon ve İnternetteki devlet yayınlarının içeriğini televizyon, İnternet, oyun konsolları ve mobil uygulamalardaki özel
kuruluş içerikleri ile karıştıran çok gelişmiş bir pazardır. Kendinden öncekiler gibi bu
yeni organizasyon da çocukların çıkarını merkeze almakta ve tüm platformlarda çocuk
medyası ve çocukların medya kullanımı etrafındaki sorunlarla ilgili bir farkındalık ve
anlayış yaratmak üzere iddialı bir gündem yürütürken İngiltere’deki her yaştaki çocuk
için üretilen ve dağıtılan içeriğin kalitesini, kapsamını, çeşitliliğini, yeniliğini ve uygunluğunu korumakta ve desteklemektedir.
Farkındalık ve anlayış politikacılar ve karar vericiler açısından, onların çocuklara
yönelik medyanın çocuklar ve genel olarak toplum için değerinin farkına varmalarına
yardımcı olmak anlamına gelmektedir. Ancak ebeveynlerin de Farkındalık ve Anlayışa ihtiyacı olduğunun farkındayız. Bu nedenle amacımız çocuklarının kullanmalarına
izin verdikleri ve onları teşvik ettikleri medya hakkında ebeveynlerin verdikleri kararlara daha fazla netlik getirmektedir. Çocuklar ve medya hakkındaki kamusal söylemi
değiştirmek için Save Kids’ TV olarak deneyimlerimizi kullanıyor ve algılanan problemlere daha ölçülü ve bilgili bir görüş açısına dayanan yeni bir yaklaşım geliştiriyoruz.
Değişim hedefleri basın, politikacılar ve karar vericilerdir. Bundan faydalananlar ise seyircidir: çocuklar ve ebeveynleri.
Öyleyse, nedir bu ‘yeni yaklaşım’?
Basitçe belirtmek gerekirse insanları bir araya getiriyoruz. Radikal ya da devrim yaratacak bir şey olduğunu sanmıyorum ancak Çocuk Medyası konusunda kimse bunu
daha önce düşünmemiş gibi görünüyor. Bizim kâr amacı gütmeyen organizasyonumuzun yönetim kurulu ve yöneticilerinin hepsi beraberlerinde çok zengin deneyim ve uzmanlık getiren medyadan, akademik çevrelerden ve çocukların refahına yönelik kuruluşlardan gelen kişilerden oluşmaktadır. Bu grup daha sonra online medya, televizyon,
film, çocuklara yönelik organizasyonlar, siyası partiler, sektör düzenleyicileri, anne baba organizasyonları, ticari, kurumsal ve akademik araştırmalar ve basın dünyasıyla bağlantı kurmak üzere yüzünü dışarıya çevirmektedir.
Basit ve net geliyor kulağa, pek de zor değil. Ancak çeşitli grupların birbirleriyle ne
kadar az bağlantılı olduklarını görmek şaşırtıcıdır. Bu nedenle güven ve işbirliği geliştirmek çok önemli olmuştur.
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Niyetimizin, hareketlerimizin her zaman ölçülmesi ve dikkate alınması olduğu göz
önüne alındığında öncelikli iş olarak araştırma topluluğu içindeki ilişkilerimizi geliştirmeyi tespit ettik. Başka çalışma alanlarında tamamen akademik çalışma ile ticari araştırma arasında bir bölünme var gibi görünmektedir. Bir yandan ticari kaygıların kâr amacıyla sonuçları çarpıttığından şüphelenilirken, diğer yandan akademik çalışmalar genelde güncelliğini yitirmiş ya da konuyla ilgisizdir. Ancak çocuk medyası gerçeği için
her ikisinin de değerini gördüğümüzden her iki grubu bir araya getiriyoruz ve bir işbirliği ruhunun filizlenmekte olduğunu görmeye başlıyoruz. Bu birleşmiş araştırmayı
online olarak oluşturulacak bir kitaplıkta topluyoruz ve sonuçta bunun çocuk medyası ile ilgili her şey için “başvurulacak” yer olacağını umuyoruz, özellikle medya alanında çocukları için neyin doğru olduğuna dair sık sık kaygılanan anne babalar için. Ne
kadar erken tablet bilgisayar kullanmaya başlamalılar, kaç saat televizyon seyretmeliler, oyunlar eğlendirmenin yanında eğitebilir mi - hepsi de geçerli sorular ve sahte araştırmacılar bunlar üzerinde ahkam kesmeye bayılıyor. Bu yılın Aralık ayından itibaren
web sitemizde anne babaların en çok kaygı duydukları tüm alanlarda yapılan en ilgili,
en güncel ve en sağlam araştırmalara ilişkin alternatif bir bilgi kaynağı sunmayı planlıyoruz ve böylelikle anne babalar araştırmanın kolay anlaşılır bir özetini ve gerçek akademik uzmanların - bu yeni kamu kaynağını yaratma konusunda bizimle beraber çalışan, İngiltere’deki tüm üniversitelerden medya çalışmaları ve medya okuryazarlığı profesörleri - fikirlerini okuyabileceklerdir.
Bu bilgiyi bir araya getirmenin diğer amacı ise bunu daha geniş sosyo-politik görüşmeler içine sokabilmektir. Böylelikle akademik odağın yanında, karar vericilerle - politikacılar ve yöneticiler - olan ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Save Kids’ TV’nin
ilk günlerinden bu yana her İncelemenin çocuk medyası hakkındaki bulgularla ilgili sorularını cevaplandırdık: Devlet dairelerinin, düzenleyici kuruluşların, hayır kurumlarının ve bağımsız organizasyonların yaptığı İncelemeler. Mutlaka o ana ana kadar topladığımız bilgelere dayanarak hazırladığımız yazılar okundu ve tavsiyelerimiz not alındı ve gittikçe daha fazla olarak nihai İnceleme raporuna eklendi. Çocukluğun ticarileştirilmesi ve seksüalizasyonu hakkındaki Bailey raporu, film finansmanı ile ilgili Kültür Bakanlığının incelemesi, yayınları düzenleme kurumu Ofcom’un devlet televizyonu yayınlarındaki çoğunluk ile ilgili raporu, BBC’de masrafların kısıtlamasına ilişkin
BBC Trust incelemesi, yeni Yaratıcı Avrupa fonu organizasyonu teklifi ile ilgili AB Komisyonu, animasyon filmler için bir vergi indiriminin olabilirliğine dair İngiltere Hazinesinin incelemesi, BBC’nin online ve interaktif hizmetlerine dair incelemesi, ve tüm
platformlardaki BBC çocuk hizmetlerinin daha yakın tarihli kapsamlı bir incelemesi.
Uygulanabilir olarak kabul edilen çözümler sunarak bazı önemli kurumların ve parlamenterlerin saygısını kazandık. Öyle ki artık bizim fikrimiz aranır hale geldi.
Bir sonraki yılda çocuklara yönelik içerik için araştırma önceliklerini belirlemelerine yardımcı olmak üzere Televizyon Yayınlarını Düzenleyici Kuruluş Ofcom tarafınBildiriler Kitabı
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dan çağrıldık. Daha yakın bir tarihte, tüketiciyi koruma düzenleme kurumu Adil Ticaret Bürosu, ticari ve akademi araştırma toplulukları ve çocuklara yönelik oyun ve uygulama yapımcıları arasında in-app (uygulama içi) ve in-game (Oyun içi) satın almayı
düzenleme yöntemlerini tartışmak ve çocukların oyun unsurları için para ödemelerine
yönelik agresif şekilde teşvik edilmemelerini ve fiyatların adil, mantıklı ve şeffaf olmasını sağlamak için toplantıların düzenlenmesine aracılık ettik. Toplantılar o kadar verimli geçti ki tüketiciler için olduğu kadar sektör için de iyi olacak bir çözüm geliştirmek üzere daha fazla toplantı istediler. Gerçekten işbirlikçi ve mantıklı bir çözüm programının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.
Bağlantılar ve ilişkiler kurduğumuz ve değerli bir kaynak olarak kendimizi kanıtladığımız için, başka insanların gündemi için çalışıyoruz. Cevap veren olmak konusunda
çok iyiyiz ancak organizasyon olarak gündemi de oluşturmak istiyoruz.
Bu da bizi farkındalık ve anlayışa ve bunun siyasi çevrede nasıl çalıştığına geri getiriyor. Politikacılarla iş yaparken ilk keşfettiğimiz şeylerden biri çok azının çocuklara yönelik medya konusunda, ve hatta çocuklar söz konusu olduğunda herhangi bir gerçek
fikri ya da deneyimi olduğuydu. Çocuk televizyonundan bahsettiğinizde tepki ya konuyu önemsiz görerek başından savmak ya da buğulu gözlerle iç geçirip eskiden yaptıkları gibi programlar yapmadıklarını söylemekti. Her iki durumda da, insanların çocuk
medyasını çocuklarla ilişkilendirmesi zor görünüyordu. Çocuklarla ilgili konularla ilgilenen ana devlet kurumu refah ve eğitime odaklanmıştı ve önemsiz görünen medya
ve sanat konularını bir başka kuruma bırakmıştı. Devletin Kültür, Medya ve Sanat kurumu çocuk medyasına sosyal değil daha çok endüstriyel açıdan bakıyordu. Bu nedenle parlamento üyelerini eğitmek ve çocuk medyasının refah, eğitim, endüstri ve iş konularını nasıl birleştiğini anlamalarına yardımcı olmak için bir yol bulma görevini üstlendik. Bizim görüş açımızı tamamen anlayan ve bizimle aynı fikirde olan parlamenterler tabii ki vardı. Ve onlar da bir şeyler yapmak istiyordu. Bize açık olan birkaç tane
parlamento prosedürü vardı ancak hızlı bir çözüm olmadığını bildiğimiz için gelişebilecek uzun dönemli bir şeye gerek olduğu konusunda anlaşmaya varıldı.
İngiltere (Birleşik Krallık) parlamentosu “Lordlar Kamarası” ve “Avam Kamarası”
adlı iki mecliste yer alan “Hükümet” ve “Muhalefet” partilerinden oluşur. Her bir mecliste bir toplantı meclisi bulunur ancak meclisler ayrıca ciddi yetkisi olan resmi komitelerde de işlerini yürütür. Bunun ötesinde yetkileri olmasa da önemli etkileri olabilecek
her iki partinin de temsil edildiği resmi gruplar vardır. Bu nedenle çocuklar için birinci sınıf medya ve sanatı destekleme amacıyla geniş bir kültürel, sosyal ve eğitici kapsam
içinde hem seyircilerin hem de sektörün çıkarlarını bir araya getirerek çocuklara yönelik medya ve sanat konularında daha fazla farkındalık sağlamak için “Çocuklara Yönelik Medya ve Sanat için Tüm Partiler Parlamento Grubunu” oluşturduk.
Bu, önemli bir konu ve özellikle de son derece meşgul Westminister Sarayında çabucak yapılabilecek bir şey değil. Gene de küçük grup kendisinden beklenenden öte-
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sini başardı ve deneyimlerini ve fikirlerini paylaşmak üzere çocuklara yönelik medyanın her bölümünden konuşmacılar davet ederek sayısını ve etkisini artırdı. Zaman toplantı yapmamıza izin vermediğinde e-posta ve duyurular ile araştırmaları ve haberleri
paylaşabildik. Ele alınan konular arasında çocukların ticarileştirilmesi ve cinselleştirilmesi hakkında bir inceleme, çocukların internette gerçekten ne yaptığı, ulusal müfredatta sanat, İngiltere çizgi film endüstrisi, In-App (uygulama içinde satın alma) ve televizyon programlarına ve filmlere çıkan çocuklar için performans lisans kuralları yer
almaktadır.
Bu girdiler parlamenter yasa önergelerinde düzeltmeler, hükümet eğitim değişikliklerinin yeniden düşünülmesi, animasyon filmler için vergi indiriminin sunulması,
devlet yayın kuruluşlarını sorgulayan (ciddi miktarda yetkiye sahip) komitelerin seçilmesi ve ana tartışma meclislerinde sorulan sorular ve verilen demeçler dahil milletvekillerinin ve lordların doğrudan siyasi eylemlere girmesini sağladı. Bu konuda tüm başarıyı üstlenemeyiz, ortak bir paydada başka kuruluşlar da sıklıkla bizimle beraber çalıştı. Ancak başkalarını harekete geçirmede, ‘insanları bir araya getirmede’ önemli bir
rol oynadık ve karar vericiler ve kanun yapıcıların gözünde çocuk medyasının profilini yükseltmeyi başardık.
Genelde bu iş sessizce ve kendimize fazla dikkat çekmeden yapılır. Örneğin İngiltere’de
neredeyse tamamen durmuş olan çocuklara yönelik film üretimini teşvik etmeye ve parasal destek sağlamaya yönelik yavaşça bir ilgi oluşturuyoruz. Bunun ilk adımları İngiliz Film Endüstrisi organizasyonları dahilinde Children’s Champion (Çocuk Temsilcisi) görevinin yaratılmasıyla kısa bir süre önce duyuruldu.
Birçoğu yüksek sesle ve muhalif şekilde kampanya yapar ancak güven sağlayarak
kendimize müttefikler bulmak bize daha kolay geldi. Gene de destekçilerimizi, özellikle de Farkındalık ve Anlayış getirmek istediğimiz diğer grup olan anne babaları sürekli bilgilendirmek önemli. Eskiden halka giden yol basından geçerdi. Ancak çoğu
zaman onlar sadece heyecan yaratan başlıklara ilgi duyuyorlar ve çocuk medyası argümanlarının satışları arttırmayacak kadar incelikli olduğunu düşünüyorlardı. Neyse ki bültenlerimiz ve twitter’da yazdıklarımız ile yeni iletişim şekilleri var. Günlük ve
aylık iletişimler takipçileri yeni raporlar, makaleler ve haberler ile ilgili uyarmakta ve
daha fazla detay için nereye gitmeleri gerektiği konusunda insanları yönlendirmektedir. Araştırmalarımız ve siyasi başarılarımız büyüdükçe, vereceğimiz daha fazla iyi
haberimiz olmakta ve böylece takipçilerimiz de büyümektedir. Daha önceki kitle iletişim şekillerinin aksine sosyal ağlar iki yönlüdür. Bu nedenle takipçilerimiz için neyin önemli olacağını tahmin etmek zorunda değiliz, onlara sorabiliriz. Anne babalar siyasi tartışmalarla çok fazla ilgilenmeme eğilimindedir, onlar için birincil önemli olan çocuklarının güvenliği ve iyi olmalarıdır. Bu yılın sonunda anne babalar için
kendi araştırma portalımızı açtığımızda çok daha fazla iki yönlü trafik almayı kabul
ediyor ve bekliyoruz.
Bildiriler Kitabı
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Medya açısından, parlamentoya ve karar vericilere sıkıntı veren en önemli sorun İnternet güvenliğidir- çocukları istismardan, uygunsuz içerikten, cinsel ve zarar verme
amaçlı olarak kandırılmalarından korumak. Children’s Media Foundation, İnternete yönelik yasaların ve politikaların ancak bu kadar ileri gidebileceğine inanıyor. Yeni yaklaşımımız bazı önemli hizmet sağlayıcılarından kullanıcı tabanlarındaki çocuklar için sorumluluğu kabul etmelerini istemek - online alanda çalışan Google/YouTube (çocuklar tarafından çok ziyaret edilen ancak bu kabul edilmeyen) Facebook, Yahoo, Amazon,
Netflix ve diğerlerinin sorumlu hizmet sağlayıcı görevlerini kabul etmelerini ve hizmetlerini çocuklar için daha güvenli yapmanın yollarını düşünmelerini istemektir. Gerekli değişikliklerin yapılması için onlara tavsiyelerde bulunuyor ve ortak çalışma yapıyoruz. Ancak çocuk medyasının kullanımına ilişkin birçok sorunun çözümünün önemli
bir parçasının medya okuryazarlığı (özellikle internet) olduğunu da hissediyoruz. Sadece
çocuklar için değil aileleri için de. Tıpkı çocuklarının nasıl karşıdan karşıya geçeceklerini öğrenmelerinde yardımcı oldukları gibi, uygun ve güvenli karar vermelerine yardımcı
olmak için anne babaların çocukların içinde büyüdükleri dünyayı iyi anlamaları gerekir.
Medya okuryazarlığı olan çocuklar ticari mesajları daha iyi yönetebilir, içeriklerinin nereden geldiğini, doğru olarak kabul edilip edilemeyeceğini ve birçok faydasından yararlanırken İnternetin en kötü aşırılıklarından nasıl kaçınacağını daha iyi anlayabilir.
Medya okuryazarlığı araştırmalarını teşvik etmeyi, zaman içinde okul müfredatına
daha etkili şekilde ilave edilmesi için lobi faaliyetlerinde bulunmayı ve İngiltere’nin dünyanın en fazla medya okuryazarı ülkesi olması hedefini koymayı planlıyoruz.
Hâlâ küçük boyutlarda olan bir organizasyon için büyük emeller bunlar- ancak bu çalışmanın ne kadar önemli olduğunu anlamanız için size birkaç tane daha ilave edeceğim:
Çocuk medyası ve çocukların tükettiği medya ile ilgili kamu söylemini, düşünmeden
ve düşüncesiz olmaktan çıkıp, araştırmaya dayanması ve konuların ölçülüp tartışılması
ile nitelendirilecek şekilde olması için değiştirmek gibi büyük bir planımız var.
Bu anlayışı anne babalara, basına ve politikacılara getirmeyi amaçlıyoruz.
İlgili araştırmaları teşvik etmeyi ve halka, basına ve politikacılara ulaşmalarını sağlayacak aracı olmayı önererek - çalışmalarını daha ilgili ve değerli yaparak - araştırma
tekliflerinde üniversite öğretim görevlileri ile ortaklık kurmayı planlıyoruz - burs için
başvurduklarında hepsinin yapması gereken bir şey.
İngiltere’deki - sağlıklı bir rekabet ortamı ve televizyon ve filmlerde daha fazla İngiltere’de üretilmiş içerik elde etmek üzere - BBC’nin dışındaki çocuk medyası için de
daha iyi devlet desteği (ve parasal destek) sağlamak üzere kampanya yapmaya devam
edeceğiz.
Çocuk seyircilerin çıkarlarını gözeten başka ülkelerdeki organizasyonlara ulaşmayı
planlıyoruz. Bizimkine benzer görevler oluşturmak isteyen organizasyonlara verebileceğimiz her türlü yardımı vermeyi umut ediyoruz.
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CMF için, İngiltere’deki çocukların mümkün olan en iyi medya seçeneklerine ve çeşitliliğine sahip olması, tüm yaş gruplarının yaşlarına uygun hizmet alması, çocukların
eriştiği tüm platformlarda çok sayıda arz olması çok önemlidir.
Sorularınızı şimdi ya da birazdan alabilirim. Tabii ki web sitemiz kim olduğumuza,
ne yaptığımıza ve ne başarmayı umduğumuza dair çok sayıda ilave bilgi sağlayan iyi bir
kaynaktır ancak size ilk kitabımız olan 2013 Çocuk Medyası Yıllığını incelemenizi tavsiye edeceğim. Çocuklarımız için mümkün olan en iyi medyayı istiyoruz ve bu bağlamdaki karmaşık konuları araştırdığı için bu Konferansı takdir ediyoruz.
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